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RESUMO 

 

Esta tese se propõe a verificar o quanto as mudanças institucionais voltadas para a introdução 

e ampliação da democracia direta/participativa na gestão pública são capazes de promover 

mudanças reais na relação Sociedade – Estado em nações onde permanece dominante o modo 

de produção capitalista. Para isso, analisamos os modelos constitucionais adotados em anos 

recentes, no contexto da América Latina. Consideramos o processo histórico que justifica o 

aparecimento do discurso sobre mecanismos de participação sócio-política alternativos e/ou 

coadjuvantes ao voto e como essa discussão entrou e se destacou na agenda política de alguns 

países latino-americanos, a ponto de ser amplamente institucionalizada. Teoricamente, 

examinamos os processos de participação e mecanismos de exercício da cidadania nos países 

tidos como referenciais – Bolívia, Equador e Venezuela. Lavamos em conta a caso brasileiro, 

seja por seu pioneirismo, seja pelo significado econômico e político do Brasil. Estudamos com 

particular atenção a Bolívia, que recentemente vem apresentando-se como ponto alto desse 

processo de radicalização da democracia que se experimenta na América Latina. 

Metodologicamente, nossa base epistemológica é a dialética. Adicionalmente, utilizamos a 

análise de discurso. Nossa hipótese é de que tais mudanças, ainda que representem um 

progresso no plano político e mesmo se verificando em ambientes culturais diferentes, inclusive 

de tradição participacionista, possuem constrangimentos históricos e estruturais que não 

permitem alcançar o elevado patamar de cidadania que se almeja e muito menos assegurar 

sustentabilidade aos avanços realizados.  

 

Palavras-chave: Democracia Participativa; Administração Pública; América Latina.  
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ABSTRACT 

 

This thesis proposes to examine if institutional changes to introduce and expand 

direct/participatory democracy in public administration can promote real changes on Society-

State relationship in capitalist Nations. To this end, we analyse the constitutional models 

adopted in recent years in Latin American countries. We consider the historical process that 

justifies the emergence of the discussion about social participation mechanisms that are 

alternative to vote and how that discussion have been gone into the political agenda of some 

Latin American countries until being institutionalized. Theoretically, we examine the processes 

of institutionalized participation in the references countries – Bolivia, Ecuador and Venezuela. 

We consider the Brazilian case, because it is pioneer and because it is one of the most important 

countries in this region. We study carefully Bolivia, which recently appears as the most 

successful case. Methodologically, our epistemological base is dialectics. In addition, we do 

discursive analyses. Our hypothesis is that those changes, although represent political progress, 

have historical and structural limitations which prevent to achieve a high level of citizenship 

and the sustainability of those advances.  

 

Key words: Participatory Democracy; Public Administration; Latin America.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

A relação Sociedade – Estado e a administração dessa relação estão presentes nas 

preocupações dos pensadores desde muito. Na tradição das ciências sociais, recorremos, senão 

antes, a Aristóteles que, no período da pré-cristandade, buscava maneiras de impedir que o 

Estado fosse dominado por poucos, tornando-se assim, uma forma de governo desvirtuada. 

Aristóteles, em verdade, já então defendia, mais especificamente, uma democracia subordinada 

às leis, com cidadãos participativos, uma vez que cidadão “é uma pessoa dotada da capacidade 

de ser governada e governar” (ARISTÓTELES, 1988, p. 104). 

O tema da democracia e da gestão democrática, portanto, é um tema de séculos. Seja 

como mecanismo para impedir as tiranias, seja como forma de evitar a revolta das massas, esta 

problemática ocupa a razão e o sentimento de pensadores em todos os séculos que sucederam 

a filosofia grega da antiguidade até a atualidade. 

Relembrando a história mais recente, as experiências totalitárias, sobretudo europeias, 

e as ditaduras na América Latina e na África, reconhecemos como inquestionável o valor da 

democracia. Já anteriormente, em 1924, Carl Schmitt escreveu em seu hoje clássico A crise da 

Democracia Parlamentar que “em relação ao século XIX, podemos resumir a história das 

ideias políticas e das teorias do Estado em um único slogan: a marcha vitoriosa da democracia” 

(SCHMITT, 1996, p. 23). Mas como se pode depreender do próprio título do autor, a discussão 

sobre a democracia representativa, onde se insere a crise da representação parlamentar, versus 

a democracia participativa, ganhou força e notoriedade nos países ocidentais desde as primeiras 

décadas do século XX. Ainda nos anos 1940, Schumpeter retomaria a crítica do que denomina 

“democracia clássica” para questionar o quanto de vontade popular se efetivaria realmente no 

sistema eleitoral da democracia liberal representativa, que, no seu entender, nem representa 

nem expressa a vontade do povo (SCHUMPETER, 1984). 

No caso dos países latino-americanos, após as experiências ditatoriais, passou-se a 

questionar no cenário político – no cenário teórico, como vimos, já se questionava há muito – 

a democracia representativa como única forma de exercício democrático. A história mostrava 

que a participação apenas por meio do voto a cada par de anos não era capaz de proporcionar a 

segurança necessária ao sistema democrático. A democracia representativa não cumpria o papel 

de efetivamente mobilizar os cidadãos e torná-los capazes de evitar novos golpes de Estado, 

novos governos autoritários, novas tiranias. Ademais, nos países de experiências ditatoriais, 

depois de tantos anos excluídos totalmente das esferas de decisão e privados de seus direitos 
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civis e políticos mais elementares, predominava o desejo de participação direta da sociedade, 

de maneira descentralizada, inclusiva e reconhecida. É desse movimento “libertário” que 

sucedeu às ditaduras latino-americanas o impulso mais consistente na direção de formas 

democráticas e na emergência do conceito e da demanda pela cidadania, do que é exemplo a 

Constituição Federal brasileira de 1988. 

Contudo, na América Latina, a onda de discussão sobre os limites da democracia 

representativa não parou nesse movimento pós-ditaduras. Poderíamos dizer que essa foi a 

‘primeira fase’ do debate na região. Logo após, a onda neoliberal chegou ao continente. A 

despeito de diferenças temporais em relação à ascensão ao poder de partidos que 

implementaram reformas liberais, o fato é que ideologicamente a concepção neoliberal logo 

tornou-se vitoriosa.  

Ao discurso sobre crise do Estado e necessidade deste diminuir o seu tamanho e 

intervenção; ao ataque à burocracia pública, o neoliberalismo acrescentava ao seu ideário a 

descrença das massas em relação ao sistema político e a desconfiança sobre seus representantes. 

Rapidamente, essa crítica aos sujeitos do sistema evoluiu para a crítica ao próprio sistema. Ou 

seja, concordavam os neoliberais com a ideia de que o sistema representativo era frágil. Frágil 

porque dava espaço à corrupção, o grande mal das sociedades democráticas, conforme a mídia 

e o senso comum consagraram. Qual então seria a alternativa? Segundo esses teóricos, o 

controle social - isto é, a sociedade controlando as ações do Estado, uma reconceituação que 

invertia o sentido e o sujeito da ação. Por isso, no bojo das reformas neoliberais – 

frequentemente no plano do discurso – foram introduzidos alguns mecanismos tais como 

accountability, transparência, audiências públicas, responsabilização, acesso à informação, 

controles interno e externo, etc. Parte desses mecanismos, inclusive, foi implementado depois 

da primeira grande onda dos governos neoliberais, como a Lei de Acesso à informação, Lei nº 

12.527/2011, no Brasil. Chamemos essa nova onda de ‘segunda fase’ das discussões recentes 

sobre democracia na América Latina, quando governos críticos ao neoliberalismo continuaram 

a desenvolver o debate sobre as formas de democracia e a relação do Estado com a sociedade. 

Aparentemente, os elementos do debate são os mesmos. Coloca-se em xeque a 

democracia representativa e busca-se complementá-la com mecanismos de participação direta 

ou mecanismos de participação para além dos parlamentos e executivos. 

  Seriam a mesma coisa se a base ideológica fosse a mesma. Longe disso, o conceito 

neoliberal de participação, no qual a sociedade participa controlando as ações do Estado, 

verificando se as contas fecham, se o erário não está sendo apropriado pelos representantes 

políticos, etc., em nada a que ver com a concepção presente na ‘primeira fase’ no Brasil, por 
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exemplo, parcialmente representada na Constituição de 1988 e sua ideia de cidadania. Aqui as 

ações do Estado devem ser realizadas em conjunto com a sociedade, por meio de conselhos de 

gestão e outros recursos infra-formalizados, como o Orçamento Participativo. Aqui, controlar 

é importante, mas o fundamental é deliberar conjuntamente. Afinal, as demandas dos diferentes 

grupos sociais somente poderão ser atendidas, na mesma medida das necessidades, se esses 

grupos estiverem participando ativamente da definição do problema e da deliberação sobre 

como resolvê-lo.  

Após as reformas neoliberais, ganharam força os movimentos sociais e partidos 

contrários a elas. Muitos deles, aliás, faziam parte da ‘primeira fase’ a que nos referimos. O 

aprofundamento das desigualdades, que já não eram pequenas anteriormente, o alto índice de 

desemprego, o desmonte do sistema de direitos sociais e trabalhistas, a ampliação do Estado 

policial com a criminalização da pobreza e dos movimentos sociais, tudo isso parecia mostrar 

aos trabalhadores e às massas populares que, com o neoliberalismo, elas foram ainda mais 

excluídas, seja econômica e socialmente, seja politicamente. 

É nesse contexto que se retoma o debate sobre a necessidade de se criarem espaços de 

gestão das políticas públicas descentralizados e baseados na ampla participação social, 

garantida em lei. Chegam ao poder partidos de esquerda, fortemente críticos ao neoliberalismo 

e comprometidos com o projeto de efetivação da democracia direta, em associação com a 

democracia representativa.  

Em maior ou menor medida, muitos países latino-americanos, inclusive o Brasil, 

apresentaram projetos de participação popular nos processos decisórios públicos, enfatizando a 

formação de conselhos e outros meios de organização dessa participação. 

Dentre os países latino-americanos, campo definido para nossa observação mais 

próxima, reconhecemos a Venezuela, a Bolívia e o Equador como os países que mais se 

enquadram no processo descrito acima, concordando com Vieira (2009), Leon (2010), Coelho 

et al (2010), Dargatz e Zuazo (2012) e Pereira da Silva (2015).  

São esses três países os que mais significativamente vêm fazendo mudanças 

constitucionais e formalizando arranjos institucionais para introduzir mecanismos de 

participação direta da sociedade. O Brasil, a bem da verdade, iniciou esse percurso, como 

dissemos, já a partir da Constituição de 1988. As leis específicas que criaram Conselhos 

Gestores de Políticas Públicas nos diferentes níveis de governo e em distintas áreas iniciaram, 

nos anos 1990, o que se entende como a implantação e execução desse modelo participativo, 

devidamente incentivado pela Constituição de 1988. Até os dias atuais, há leis específicas sendo 

criadas no mesmo sentido. A chegada do Partido dos Trabalhadores (PT) ao governo federal 
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não alterou significativamente o quadro. Quando, em 2003, Lula chegou à presidência da 

República, já havia 28 mil Conselhos espalhados pelo Brasil (POGREBINSCHI, 2014). O PT 

criou novos Conselhos Gestores e, mais recentemente, a presidente Dilma Rousseff lançou o 

decreto nº 8243/2014, anunciando a Política Nacional de Participação Social. O decreto foi 

fortemente atacado pela mídia brasileira que, como é frequentemente comentado, em grande 

parte representa os interesses dos setores econômicos mais conservadores. Voltaremos a esse 

ponto no decorrer deste trabalho. 

Com ou sem o recente decreto, o Brasil é relevante nesse quadro à medida que, dentre 

os quatro países, é o mais antigo em termos de implantação de sistemas de participação direta, 

que repercutiram mundialmente, como o Orçamento Participativo que foi reproduzido em 1500 

cidades no Brasil e em diversos outros países, a partir da experiência de Porto Alegre 1 . 

Poderíamos dizer que, no que tange ao tema da cidadania, as Constituições da Venezuela, da 

Bolívia e do Equador são mais ‘modernas’. No entanto, o Brasil tem mais de vinte anos de 

experiência concreta. É por isso que Villarroel e Garbarella (2014), em artigo intitulado 

Diversifying Democracy in Latin America in the 21st Century, usa a experiência brasileira como 

parâmetro para analisar os modelos de democracia dos três países andinos. 

O caso brasileiro tem sido objeto de nossas investigações. Em mais de vinte anos de 

experiências de Conselhos Gestores de Saúde, de Educação, de Assistência Social, de Gestão 

Urbana, de Orçamentos Participativos, etc., muitos estudos foram realizados (setoriais e de 

caso). As pesquisadoras e os pesquisadores do tema chegaram às mesmas constatações a que 

chegamos nas pesquisas empíricas realizadas anteriormente (JUSTEN, 2012). Em linhas gerais, 

encontramos problemas relativos à autonomia, desmobilização da saciedade, ingerência do 

poder público, comunicação precária, desrespeito às regras estabelecidas, baixa efetividade 

decisória, dentre outros. (BULLA e LEAL, 2004; TEIXEIRA, 2005; LABRA, 2006; NEVES, 

2007; CORTES, 2009; ABERS, et. al., 2011; TEIXEIRA, et al, 2011; CASTRO, et al, 2011; 

JUSTEN, 2012; KRONEMBERGER, TENÓRIO, DIAS e BARROS, 2012).  

Tais constatações, que serão detalhadas mais adiante, não questionam, de forma alguma, 

a importância desses espaços e o fato de que representam um avanço político e institucional. 

Significam um patamar elevado na tentativa de efetivação da cidadania e da democracia. Tanto 

é que ainda hoje são objeto de rejeição de setores conservadores. A forte reação contrária ao 

decreto 8243, de 23 de maio de 2014 imediatamente após seu anúncio, é um exemplo disso. O 

                                                 
1 Participatory Budgeting project, 2016. Disponível em http://www.participatorybudgeting.org/about-

participatory-budgeting/what-is-pb/, acesso em 15/04/2016. 
 

http://lattes.cnpq.br/6231472833067534
http://www.participatorybudgeting.org/about-participatory-budgeting/what-is-pb/
http://www.participatorybudgeting.org/about-participatory-budgeting/what-is-pb/
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sítio eletrônico dos ruralistas brasileiros (notíciasagricolas.com.br) publicou um artigo com a 

seguinte chamada: “O ato ditatorial do decreto 8243/2014 e todas as barbáries e artimanhas da 

política de participação social, por Valdir Fries” (09/06/2014). Valdir Fries é um produtor rural 

em Itambé (PR). O jornal Estado de São Paulo (Estadão) também reagiu dizendo que  

 

a participação social numa democracia representativa se dá através dos seus 

representantes no Congresso, legitimamente eleitos. O que se vê é que a 

companheira Dilma não concorda com o sistema representativo brasileiro, 

definido pela Assembleia Constituinte de 1988, e quer, por decreto, instituir 

outra fonte de poder: a "participação direta". [...] O Decreto 8.243, apesar das 

suas palavras de efeito, tem - isso sim - um efeito profundamente 

antidemocrático. Ele fere o princípio básico da igualdade democrática ("uma 

pessoa, um voto") ao propiciar que alguns determinados cidadãos, aqueles que 

são politicamente alinhados a uma ideia, sejam mais ouvidos (Estadão, 

29/05/2014). 

 

 

 

A revista Veja destinou inúmeras colunas para atacar o decreto, como se pode conferir 

apenas pelos títulos, que dispensam maiores comentários: “Dilma decidiu extinguir a 

democracia por decreto. É golpe!” (29/05/2014); “Vejam como o decreto bolivariano e golpista 

de Dilma quer nos levar para o caminho de uma ditadura” (03/06/2014); “Para juristas, decreto 

de Dilma põe o país na rota do bolivarianismo” (04/06/2014); “O congresso reage ao absurdo 

decreto bolivariano de Dilma” (19/06/2014); “Câmara pode votar hoje Decreto Legislativo que 

repudia arroto autoritário da dupla Dilma-Gilberto Carvalho: o Decreto 8.243, aquele que abre 

a porta para o fim da propriedade privada. E não se trata de exagero. Basta ser alfabetizado e 

saber ler! Que não falte hombridade aos deputados para defender o Parlamento!” (02/07/2014).  

No Jornal do Brasil, José Matias-Pereira afirma, em artigo intitulado “O decreto de 

participação é uma norma autoritária?”, que “é perceptível que a sua concepção faz parte de um 

desejo do governo de alterar o funcionamento da democracia brasileira, no qual fica evidente o 

enfraquecimento da instituição Parlamento, em detrimento (sic) do fortalecimento do Poder 

Executivo, nos moldes dos modelos adotados na Bolívia, Equador e Venezuela” (Jornal do 

Brasil, 09/08/2014). Confundindo as palavras, o articulista não consegue confundir o leitor 

atento, que logo percebe que a expressão em detrimento está equivocadamente colocada. Ele 

pretendia dizer a favor e não o seu contrário. Até porque, em seguida, Matias-Pereira reproduz 

o palavreado da grande mídia, afirmando que o decreto institui “mecanismos jurídicos 

autoritários e conflitantes com as normas definidas pela Constituição de 1988” (Ibid.).  

Não significa, contudo, que não haja problemas no decreto. Este propunha a criação de 

um mecanismo de participação subordinado à administração federal, mais precisamente 
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atuando como um acessor do governo federal na gestão de políticas públicas. Embora diversas 

passagens do decreto se refiram à autonomia da participação da sociedade civil, isto vai de 

encontro à intenção do texto. Os diferentes mecanismos propostos - conselho de políticas 

públicas; comissão de políticas públicas; conferência nacional; ouvidoria pública federal; mesa 

de diálogo; fórum interconselhos; audiência pública; consulta pública; e ambiente virtual de 

participação social – seriam organizados pela Secretaria-Geral da Presidência da República, 

que os chamariam de acordo com as demandas do executivo federal. Ademais, vale o 

questionamento sobre a forma como foi gerado, não apenas por ser um decreto, mas pela 

desconexão e ausência de diálogo com a base social, em um movimento unilateral.  

A questão, como se vê, além de polêmica é mais complexa do que aparenta. Mas serve 

como exemplo de que, embora se saiba que, na prática, os mecanismos institucionais de 

participação direta não têm alterado significativamente a lógica de poder existente no Brasil, 

qualquer medida que caminhe no sentido de valorizar tais mecanismos é entendida como uma 

ameaça a alguns setores sociais. Curiosamente, como vimos, muitos invocam a Constituição de 

1988 para sustentar o argumento de que a criação de instâncias de democracia direta é 

inconstitucional (seja por decreto ou não). Ora, a Artigo 1º, parágrafo único, desta mesma Carta 

Magna afirma que “todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos 

ou diretamente, nos termos desta Constituição” (grifo nosso). Os artigos 198 e 204 também 

tratam do tema nos âmbitos específicos de saúde e assistência social: 

 

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de 

acordo com as seguintes diretrizes: […] participação da comunidade. 

 

Art. 204. As ações governamentais na área da assistência social serão 

realizadas com recursos do orçamento da seguridade social, previstos no art. 

195, além de outras fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes: 

[…]  

II. participação da população, por meio de organizações representativas, na 

formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. (BRASIL, 

2004, p. 138/143). 

 

 

Está evidente que a instituição de fóruns de democracia direta não é inconstitucional. 

Podemos observar que há na Constituição claro incentivo a que a sociedade civil se organize 

em conselhos e possa agir no sentido de ser copartícipe na formulação, na execução, no 

acompanhamento e na avaliação das políticas públicas. Contudo, esse incentivo é ainda pontual 

e difuso. Sua efetivação depende de leis específicas que regulamentem tais orientações.  
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Ainda assim, dois dias após o segundo turno das eleições presidenciais no Brasil, dia 28 

de outubro de 2014 – quando a presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição, ganhou de 

Aécio Neves (PSDB) com uma pequena diferença (51,64% para Dilma e 48,36% para Aécio) 

– o PMDB, partido da base governista, chamou a votação na Câmara do Projeto de Decreto 

Legislativo (PDL), apresentado pelo deputado Mendonça Filho (DEM-PE), que anula o decreto 

presidencial de Política Nacional de Participação Social. De todos os partidos da base aliada do 

governo, apenas o PCdoB votou contra o PDL. O PSOL, que não é da base aliada, votou pela 

manutenção do decreto de Participação. Isso mais uma vez mostra o quanto, no Brasil, 

predomina o temor a respeito da participação popular nas esferas de decisão, embora já existam 

inúmeros fóruns de participação e já se saiba da baixa efetividade dos mesmos. 

A discussão, no entanto, não foi tirada de pauta. No dia seguinte à derrubada do decreto 

presidencial na Câmara, o PSOL apresentou um Projeto de Lei (PL) em substituição, no qual 

se propõe, além da diminuição do papel do Executivo, paridade na composição dos Conselhos. 

Ademais, o Projeto de Lei, como ato, tem peso superior a um decreto.  

 No âmbito do Mestrado, fizemos alguns esforços teórico-analíticos para tentar 

compreender por que a democracia participativa não se concretiza, mesmo sob a existência de 

espaços garantidos legalmente.  

 Recorremos a duas abordagens teóricas que julgamos poder nos ajudar nesse esforço. A 

primeira foi o pensamento social brasileiro, mais especificamente aqueles autores que 

identificaram limitações ao exercício democrático, alguns sob o viés culturalista e outros em 

bases socioeconômicas. A segunda abordagem foi a teoria do Estado, com os contratualistas e 

marxistas. Nesta última, buscamos na origem do Estado Moderno e na relação Sociedade-

Estado constitutivas do sistema capitalista explicações para a dificuldade observada.  

 Tivemos, no campo do pensamento social brasileiro, primeiramente em Oliveira Vianna 

(1987), Sérgio Buarque de Holanda (1984) e Raymundo Faoro (1995) a constatação do pouco 

estímulo oferecido à população brasileira para as atividades democráticas. No entender desses 

autores, não houve aqui um processo de construção de valores democráticos – consciência 

política – antes que fosse implantado um Estado republicano.  

Essa foi a visão do ângulo do cidadão. Mas qual a visão pelo ângulo do Estado? 

Nesse ponto, utilizamos o pensamento clássico sobre o poder político e sua relação com 

a sociedade, revisitando Hobbes (1979), Locke (1978), Rousseau (2006) e Engels (1978) – um 

itinerário conhecido, mas fundamental. Ali vimos que a origem do Estado possui uma função 

principal: defender a propriedade privada. Seja ela vista como um bem natural, como em 

Hobbes e Locke, seja como um produto de convenções entre os homens, em Rousseau, ou 
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resultado de um processo de evolução das relações econômico-sociais, em Engels, o fato é que 

esse é um marco nas teorias clássicas de Estado.  

A partir desses aportes teóricos, fomos levados a crer que, por maiores os avanços que 

sejam feitos no sentido da formalização da democracia participativa, há um limite na estrutura 

do sistema capitalista. Esse limite é dado pela contradição de classes que move o sistema: de 

um lado a maioria dominada, e de outro a minoria dominante. Esse sistema somente pode 

continuar se reproduzindo se for dominado pela minoria que detém o capital. A dominação 

necessária, independentemente do sistema que venha a prevalecer, verifica-se hoje 

essencialmente por via do Estado.  

Entretanto, essa conclusão a que chegamos em nossa dissertação tem como referência 

principal os aportes citados, particularmente marxistas. Usa como referencial empírico a 

experiência brasileira, marcada pela origem do Estado e da sociedade tão severamente criticada 

pelos intérpretes culturalistas mais considerados do pensamento social brasileiro. 

Se a visão dos autores culturalistas estiver certa, poderemos encontrar em outros países 

conformações diferentes em decorrência da construção de bases históricas que suportam bem 

os mecanismos de democracia participativa, mas que infelizmente não tivemos entre nós, 

brasileiros. Daí porque decidimos seguir o estudo com países latino-americanos que têm 

pautado a necessidade de aprofundamento da participação social como uma questão de Estado. 

Por que países da América Latina? Os motivos são relativamente simples. 

Primeiramente porque possuem um percurso semelhante, em termos historiográficos mais 

recentes, como veremos adiante.  

  Em segundo lugar, o período no qual o debate sobre novas formas de concretização da 

democracia aflorou foi, também, relativamente o mesmo.  

Não pretendemos fazer comparações entre os países, mas, com eles, destacar o 

fenômeno da tentativa de radicalização da democracia na América Latina, apontando para 

aqueles que institucionalmente mais acentuaram a participação popular e a cidadania em seus 

discursos formais e constitucionais, já agora em ambiente cultural diferente. 

  Por isso escolhemos Bolívia, Equador e Venezuela como campos de observação. Dentre 

os países latino-americanos, como já dissemos, são eles os que mais sistemática e incisivamente 

assumiram, como debate político relevante, a discussão sobre a criação de espaços de exercício 

da democracia direta, como complemento à democracia representativa. Ademais, mudaram 

suas Constituições para introduzir novos mecanismos de gestão de políticas públicas, de 

maneira ampliada e descentralizada.  
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São vários os autores que se referem a esses três países como exemplos de uma mudança 

na região. Segundo León (2010), 

 

Venezuela, el Estado Plurinacional de Bolivia y Ecuador han innovado sus 

Constituciones e inscrito sus propuestas de refundación en ellas, los dos 

últimos se reconocen incluso como Estados plurinacionales, lo que implica 

una revolución integral del aparato institucional y una gestión compartida con 

los distintos pueblos originarios; Venezuela, por su parte, se proyecta desde 

una nueva visión del espacio federal, pautada por territorialidades que resultan 

de la consecución de la participación popular protagónica y de sus formas 

organizativas. [...] Pero todos apuntan, a la vez, a construirse como procesos 

participativos, que colocan al pueblo como actor y objetivo de las 

resignificaciones en curso, entre ellas la del propio concepto tradicional de 

democracia. (LEÓN, 2010, p. 5). 

 

 

  

É o que observam também Coelho, Cunha Filho e Flores (2010), ao afirmarem que  

 

Esos tres casos [Bolívia, Equador e Venezuela] han sido señalados como los 

más radicales procesos de transición política en la historia reciente de América 

Latina y tienen en común el hecho de haber pasado por una amplia renovación 

institucional que, en mayor o menor medida, cuestiona el modelo clásico de 

democracia representativa mediante la adopción de nuevas Constituciones 

(COELHO, CUNHA FILHO e FLORES, 2010, p. 74) 

  

 

Dargatz e Zuazo (2012, p. 7), por seu turno, afirmam que  

 

Como parte de este espectro de izquierda, tres países —Venezuela, Ecuador y 

Bolivia— muestran, en comparación con los demás países del subcontinente, 

un camino diferente en varios aspectos. […] los tres países han vivido en los 

últimos años un profundo proceso de cambio de elites políticas y se han 

planteado como objetivo central la inclusión de grupos de la sociedad antes 

excluidos, así como la necesidad de implementar mecanismos de democracia 

directa, como el referéndum y la consulta ciudadana, que canalizan la 

inclusión y la expresión de estos sectores. 

 

 

As experiências desses três países determinaram a construção de um campo de estudo 

na área do Direito denominado “Novo Constitucionalismo Latino-Americano”. Segundo Vieira 

(2009, p. 15), essa corrente “tem seu marco inicial na promulgação da Constituição 

Venezuelana de 1999. Deu origem, também, às atuais constituições do Equador (2008) e da 

Bolívia (2009)”. Esses países, segundo os estudiosos do direito constitucional, foram aqueles 

que mais avançaram em relação à tradição constitucional clássica europeia. Avançaram porque, 
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mesmo partindo dela, conseguiram expressar os seus próprios marcos histórico-culturais; 

porque distanciaram-se qualitativamente daquilo em que o constitucionalismo europeu não 

conseguiu avançar, com destaque para a relação Sociedade-Estado. Essas Constituições 

assumem algumas frentes importantes que as diferenciam das outras, dentre elas a que mais nos 

importa: refundam o conceito de “soberania popular”, promovendo a participação direta, já na 

elaboração e aprovação da Constituição, e também no controle e condução da administração 

pública, com a criação de instituições paralelas de controle baseadas na participação popular 

(Poder Ciudadano na Venezuela, Control Social na Bolívia e Quinto Poder no Equador). 

Portanto, acrescentaram às Constituições outros instrumentos institucionalizadores e 

anunciam como eixo de seus governos a ideia de cidadania2, referindo-se, como no caso do 

Equador, a uma “Revolução Cidadã”, e “Revolução Democrática e Cultural”, na Bolívia. Ao 

fazerem isso, estão tentando criar uma nova concepção de cidadania e de democracia, que vai 

além dos conceitos clássicos e modernos. Não só superam a ideia aristotélica de cidadania – 

que exclui grande parte da sociedade, como mulheres, estrangeiros, trabalhadores manuais e 

escravos –, como o próprio conceito de Marshall, porque reconhecem ao cidadão o direito de 

construir e reconstruir os três direitos (políticos, civis e sociais). Por suposto também 

desconstroem a reconceituação da reforma do Estado liberal, para quem o cidadão é um cliente 

do Estado, leitura que aliás está aquém de Aristóteles. No que tange à democracia, igualmente 

avançam, porque vão além dos limites parlamentares e representativos (legislativo e executivo) 

que caracterizam o conceito moderno trabalhado por Bentham, Mill, Tocqueville e outros. Indo 

adiante e profundamente diferenciados, os governos desses países se identificaram com/como 

povos indígenas que estiveram nas raízes da formação histórica de suas sociedades. Trouxeram, 

junto a isso e por isso, a concepção do buen vivir cujo significado corrente tem sentido oposto 

ao projeto de desenvolvimento capitalista. É quando se contrapõe um outro objetivo ao objetivo 

corrente de elevar o produto bruto, ainda que nos marcos do modo de produção capitalista. 

Nega-se a perspectiva e o plano consumista conhecidos e globalizados. Trata-se de buscar a 

felicidade na harmonia entre o homem e a natureza, tentando-se passar ao largo do consumismo 

e da mercantilização da vida. 

                                                 
2 O conceito de cidadania utilizado nos textos constitucionais e no discurso desses movimento está mais próximo 

da concepção de Marshall (1950), para quem cidadania consiste em três direitos: civis, políticos e sociais. É 

importante assinalar que esse conceito é controverso na medida em que homogeiniza a sociedade, excluindo a 

dimensão de classe e todas as consequências derivadas dela. Por exemplo, as desigualdades geradas pelas relações 

sociais de produção não são levadas em consideração nesse conceito, e o Estado aparece como o responsável pela 

“correção” dos desajustes causados pela esfera do mercado.  
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O buen vivir ou vivir bien é uma expressão de origem indígena (“sumak kawsay”, em 

quíchua; “suma qamaña”, em aymará; e “teko kavi”, em guarani) que significa viver bem, 

dignamente, em harmonia com a natureza. Está presente especialmente nas Constituições 

boliviana e equatoriana e, em termos de projeto político, busca integrar a população tendo em 

vista o reconhecimento e o respeito às diversidades, uma estratégia de desenvolvimento voltada 

para o cidadão em detrimento do mercado, a erradicação da pobreza e a instituição de trabalho 

digno a todas e todos os cidadãos; a utilização dos recursos naturais de maneira soberana e não 

predatória, reestruturação do Estado, de sua capacidade de intervenção e de sua relação com a 

sociedade desde o ponto de vista de inversão de papéis (a soberania está na sociedade e não no 

Estado), dentre outros (LEÓN, 2010; LARREA, 2009; ARKONABA, 2012). O Plan Nacional 

por el Buen Vivir, que estabelece políticas públicas para o período 2013-2017, no Equador, 

define seis dimensões básicas: 1. Diversificação produtiva e seguridade econômica; 2. Acesso 

universal a bens superiores (saúde, educação, trabalho digno, moradia e habitat); 3. Equidade 

social (sócio-econômica, étnica, de gênero, regional e etária); 4. Participação social (“el cambio 

social debe llevarse simultáneamente con una creciente participación ciudadana en las 

decisiones relevantes para la celectividad y la profundización de la democracia” (p. 29); 5. 

Diversidade cultural; 6. Sustentabilidade (ECUADOR, 2013). 

São essas as ideias principais que estão presentes nos textos constitucionais e 

infraconstitucionais, inaugurando um novo marco conceitual.  

  Resta saber, portanto, se na prática, na concretização do que prega a lei, esses novos 

conceitos estão se tornando efetivos. O fato, aliás, de os três países serem hostilizados pela 

mídia de massas brasileira e pelos setores mais conservadores é, para nós, um indicativo de que 

mudanças estão sendo feitas nesses países e elas merecem nossa atenção. 

Em que medida essas mudanças seriam tão expressivas e profundas a ponto de dar outro 

sentido ao Estado ainda nos marcos do modo capitalista de produção? 

  

 Mais especificamente, o objetivo central desta tese é verificar o quanto as mudanças 

constitucionais e institucionais voltadas para a introdução e ampliação da democracia 

direta/participativa dentro dos marcos do sistema capitalista são capazes de promover mudanças 

reais na relação Sociedade – Estado.  

  

 Para alcançar esse objetivo central, há alguns objetivos específicos: 
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- identificar de que maneira, quando e em que conjuntura as mudanças institucionais surgiram 

como um problema público. 

- verificar como os espaços institucionalizados de participação estão organizados em termos de 

representação e representatividade, dinâmica das reuniões, comportamento do poder público, 

dos representantes da sociedade e dos representantes dos empresários. 

- examinar o quanto a realidade prática desses órgãos se aproxima – ou se distancia – da norma 

jurídica. 

- averiguar qual é a função que os espaços institucionalizados de participação vêm cumprindo 

para esse sistema, já que democracia participativa e controle social estão presentes no discurso 

das reformas neoliberais. 

 

 O alcance desses objetivos tem a importância de responder a algumas questões que se 

colocam e algumas hipóteses que têm sido levantadas, em face das experiências no Brasil.  

 O retrocesso vivido pela sociedade brasileira, quando as formas de participação e 

exercício da cidadania se transformaram em fracassos ou simples simulações, tem exercido 

forte pressão paralisante.  

 Levando em consideração que, por um lado, o Estado é uma instância cuja existência se 

define pela divisão de classes e, por outro, Estado não é uma esfera autônoma, ou seja, é parte 

integrante de um todo, com determinações econômicas, políticas e ideológicas, nossa hipótese 

é que a estrutura do sistema capitalista não permite ao seu Estado deixar-se influenciar 

efetivamente pela vontade popular, isto é, dar voz e ação às necessidades das classes 

antagônicas à classe dominante, dado que isso alteraria a sua essência.  

Ainda assim, é necessário averiguar se o grau de apatia que vivemos faz parte dessa 

determinação estrutural, significando uma tendência, ou apenas corresponde a uma conjuntura 

longa, porém reversível. Igualmente, a pesquisa nos permite responder qual é o papel dos 

governos e da sociedade organizada nessa possível reversão. Nesse sentido, apresenta-se outro 

aspecto relevante, que é o exame do quanto de diferença efetivamente se pode notar no papel 

do Estado quando propostas reestruturantes de cunho reformista são implantadas. Da mesma 

forma, poderemos verificar o papel da sociedade organizada na promoção dessas mudanças e 

suas capacidades ao longo do tempo.  

Como desenvolveremos nas páginas que se seguem, o objetivo central desta tese parte 

do princípio de que a dimensão jurídica não é autônoma em relação à dinâmica da sociedade 

civil, de tal maneira que o que constrói o Direito são as lutas que ocorrem nessa esfera. Da 

mesma forma, são elas que vão determinar o sentido e a realização da norma jurídica. Em outras 
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palavras, se as leis são formuladas a partir dos conflitos sociais concretos, sua efetivação 

dependerá igualmente dessas lutas. Isso ocorre porque a dimensão jurídica está subordinada à 

ordem social dividida em classes.  

 Os esclarecimentos que possam ser produzidos por esta pesquisa podem contribuir com 

um sentido mais realista dos esforços pela democracia participativa. Não para um realismo no 

sentido do conformismo, mas que seja capaz de dizer aproximadamente o que significa o 

possível e o que significa um discurso utópico, no espaço do capitalismo. 

 Porque o utópico, apesar do seu apelo encantador, que fez Galeano (1994) dizer que é o 

sonho que nos faz andar, pode ser também o que nos faz desistir pela distância entre o que 

sonhamos e o que podemos fazer.  

 Saber o que significam efetivamente os projetos em andamento sob título de 

participação, controle social, cidadania e revolução cidadã é uma necessidade para todos que 

esperam avanços no plano da democracia das Américas e do mundo contemporâneos. 

 

 

Estrutura e Organização do trabalho 

 

Os analistas que consideram esses três países como aqueles que mais incisiva e 

comprometidamente levaram a cabo o projeto de construção de um bloco contra-hegemônico 

ao neoliberalismo e ao imperialismo, via a construção de bases institucionais distintas, 

estabelecem uma diferença importante entre Venezuela e Equador, de um lado, e Bolívia, de 

outro. A diferença central está na identificação de que “whereas mobilization in Bolivia comes 

most from the bottom up, in Venezuela and Ecuador it comes from the top down”3 (CAMERON, 

2014, p. 5). 

Os três países passaram por um contexto de “crise orgânica” 4 imediatamente anterior 

aos processos eleitorais nos quais as lideranças populares saíram vitoriosas. Pereira da Silva 

(2015) argumenta, no entanto, que teria acontecido na Venezuela e no Equador um fenômeno 

de “cesarismo progressista” que, como define Gramsci (2000, p. 76), ocorre “quando sua 

intervenção ajuda a força progressista a triunfar, ainda que com certos compromissos e 

acomodações que limitam a vitória”. Ou seja, as figuras “heróicas” (Chávez e Correa) seriam 

                                                 
3 Tradução livre: “enquanto as mobilizações na Bolívia vem principalmente de baixo para cima, na Venezuela e 

no Equador ela vêm de cima para baixo”. 
4 Conceito Gramsciano, refere-se a uma crise de hegemonia, que combina crise nos âmbitos econômico, social e 

político. 
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produto daquele processo crítico. Essa corrente entende que ambos chegaram ao poder sem 

uma conexão orgânica com o movimento de massas, mas com o compromisso de resolver a 

crise orgânica e fazer avançar a sociedade. Porém, como produtos de um processo top dowm, 

carregam consigo limitações provenientes das relações que precisaram estabeler com alguns 

setores das classes dominantes para chegarem ao poder. Na Bolívia, por sua vez, o grupo que 

chegou ao poder é caracterizado como mais orgânico e, por isso, mais livre das amarras 

conservadoras que limitam a execução de seu projeto político. Em outras palavras, a Bolívia 

seria o caso de emergência de movimentos sociais organizados chegando ao poder, em um 

movimento autenticamente bottom up. Por isso, nesse país, “o elemento de transformação teria 

um maior potencial, tanto de desenvolvimento quanto de reprodução no tempo” (PEREIRA DA 

SILVA, 2015, p. 23).  

De fato, o Equador parece se enquadrar nessa categorização. Contudo, tendemos a não 

concordar inteiramente nos casos da Venezuela e da Bolívia. Como veremos adiante, no 

primeiro país, o grupo que chegou ao poder provinha de um movimento social organizado que, 

antes da conquista do poder, já havia repercutido nacionalmente e agregado diversos 

movimentos sociais e, finalmente, foi parte ativa das mobilizações sociais mais intensas no país 

que levaram à crise orgânica. Na Bolívia, por sua vez, há, de fato, um elemento forte de 

movimento de massas vinculado ao MAS, no entanto, não é possível afirmar que o grupo no 

poder seja a autêntica “emergência dos movimentos sociais”. Esse grupo é também produto de 

alianças com alguns setores conservadores e até com militares, o que vem gerando uma série 

de conflitos internos. 

No entanto, ao avaliar a dinâmica desses partidos, agora no poder, com a base social, 

percebemos que é na Bolívia que, a despeito de inúmeros conflitos e dilemas, o partido de Evo 

Morales ainda mantém uma relação orgânica com os movimentos sociais, principalmente com 

os sindicatos.  

A avaliação das possibilidades da Venezuela foi se tornando difícil, à medida que a 

conjuntura política e econômica do país começou a se revelar extremamente complexa, devido 

à crescente ação desestabilizadora da oposição nos âmbitos nacional e internacional. Tomar a 

Venezuela como campo de observação direta e concreta para testar o quanto as mudanças 

constitucionais e institucionais de fato efetivam transformação na relação Sociedade-Estado se 

apresentou como inadequado, em face de não podermos separar os aspectos conjunturais dos 

elementos estruturais de mudança, neste momento crítico. 

Dentre os três países destacados, a Bolívia nos surgiu como a experiência mais estável 

e duradoura, ainda que a menos conhecida. Algumas referências teóricas e vivenciais 
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fortaleceram a hipótese de que se verifica na Bolívia o processo mais consistente do novo 

momento latino-americano. As tradições rurais bolivianas, que incluem elevado nível de 

participação nas decisões comunais, sugerem que ali existem bases concretas, históricas e 

culturais, para uma experiência avançada de democracia para além da representação 

parlamentar da democracia clássica. 

Assim, elegemos a Bolívia como campo de estudo empírico, considerando que é onde 

se podem encontrar os elementos mais promissores e positivos das experiências 

democratizantes na América Latina. Dessa forma, a Bolívia será o campo de observação mais 

profunda, ensejando uma investigação empírica semelhante a que fizemos no Brasil, analisando 

as suas instituições, seus organismos públicos e de sociedade civil, e testando ali nossas 

hipóteses, em busca do objetivo central desta pesquisa. 

 

 Este trabalho está dividido em sete partes, além desta Introdução. 

 A primeira parte dedica-se à Metodologia, com informações gerais sobre a 

epistemologia, os procedimentos metodológicos e a coleta dos dados. Em seguida, integrando 

o bloco teórico-metodológico, o Capítulo 1 dedica-se à discussão sobre dialética, base de 

desenvolvimento desta tese. A segunda parte desse blobo – Capítulo 2 – discute a temática 

principal desta tese, a democracia, buscando apreender as suas dimensões conceituais, seus 

determinantes históricos, bem como as diversas apropriações políticas e teóricas desse termo.  

 A terceira parte – Capitulo 3 – tem como objetivo fazer um resgate das bases centrais 

sobre as quais os países por nós analisados se estruturaram desde o seu nascedouro. Para isso, 

iniciamos com um estudo mais geral, dado que os processos sociais, políticos e econômicos 

seguiram uma dinâmica regional. Assim, criamos condições para compreender as realidades de 

nosso recorte de investigação, que são os quatro países.  

 Feito isso, caminhamos para a quarta parte – Capítulo 4 – que dedica-se a estudar cada 

um dos três países (Brasil, Venezuela e Equador). A partir de pesquisas bibliográficas e 

documentais, nosso objetivo é analisar a dinâmica e os efeitos dos mecanismos de democracia 

participativa sobre a relação Sociedade - Estado. Para isso, mais uma vez recorremos à história, 

sem a qual não é possível apreender a realidade de um fenômeno social. A ordem de 

organização deste capítulo segue a lógica temporal: Brasil, Venezuela e Equador.  

 Na quinta parte – Capítulo 5 – realizamos um estudo amplo sobre a Bolívia, a fim de 

comprrender, com a investigação empírica, o que se passa nesse país. 

Em seguida, procuramos fazer nas Conclusões o exercício de buscar a unidade do 

fenômeno estudado a partir dos aportes levantados ao longo deste trabalho.  
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 Devemos deixar claro que não faz parte de nosso objetivo realizar uma investigação 

comparada entre os quatro países. Não queremos avaliar o quanto se avançou em um local e os 

desafios existentes em outros. Queremos, como descrevemos no objetivo central, avaliar se é 

possível um projeto de ampliação democrática, reivindicação esta histórica e essencialmente 

classista, desenvolver-se nos marcos do capitalismo e, de outro modo, qual é a função que os 

espaços participativos cumprem no momento atual, considerando as atuais relações de classe. 

Portanto, nosso objetivo, ao trazer os quatro países, é oferecer um panorama do fenômeno 

estudado, o que teria diversas limitações se considerássemos apenas a experiência de um único 

país. Nesse sentido, as recuperações históricas, sobretudo do Equador e da Venezuela, servem 

unicamente para nos oferecer condições de alcançar um diagnóstio da participação 

institucionalizada na região. 
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METODOLOGIA 

 

 

E do mesmo modo que não podemos julgar um 

indivíduo pelo que ele pensa de si mesmo, não 

podemos tampouco julgar estas épocas de revolução 

pela sua consciência, mas, pelo contrário, é 

necessário explicar esta consciência pelas 

contradições da vida material (Marx, 1982c, p. 

302). 

 

 

1. Opção epistemológica 

 

Para selecionar, coletar e analisar os dados e informações é necessário ter em conta que 

a escolha do método envolve uma opção político-ideológica. Não se trata de uma escolha 

acidental nem meramente técnica. Escolhemos a matriz a ser seguida a partir dos paradigmas 

sob os quais entendemos o mundo. Essa escolha, entretanto, não coloca em questionamento a 

cientificidade de cada método. Do mesmo modo, nós, pesquisadores, precisamos ter clareza de 

que cientificidade, em ciências sociais, não equivale à neutralidade. 

Se considerarmos que a ciência surge a partir da vida prática, com o objetivo de conhecer 

para intervir na realidade, de conhecer para atender a determinadas demandas, então seu 

pressuposto é o engajamento. O caso das ciências sociais não é diferente. Há, por trás delas, em 

termos gerais, duas finalidades necessárias e opostas: manter o status quo ou alterá-lo.  

O objetivo da presente pesquisa é analisar a realidade a partir de uma epistemologia que 

consiga apreender a contradição própria das ciências sociais, de maneira a perceber que os 

fenômenos sociais possuem, para além da aparência, uma essência, determinada pelas 

condições de existência de uma dada sociedade. A seleção, a coleta e o tratamento dos dados e 

informações devem considerar que um fenômeno não se explica por si só; está inserido em uma 

totalidade, influenciando-a, mas também sendo influenciado por ela. Cabe ainda dizer que essa 

totalidade é composta por elementos contraditórios, mas que se complementam. Como 

entendemos que o mundo com essas determinações – materialidade da existência concreta, 

unidade e contradição, aparência e essência, movimento e superação constantes – seguimos o 

método dialético. 

O olhar dialético sobre a realidade, embora seja a expressão da própria realidade – isto 

é, o mundo real e seus fenômenos se movimentam e reproduzem-se dialeticamente – não é 
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automático. A ciência burguesa, essencialmente positivista, omite o caráter dialético da 

realidade. Faz parte da ideologia dominante essa omissão, que nos “educa” a olhar para os 

fenômenos concretos sem contradições e os movimentos lineares.  

É por isso que olhar dialeticamente nos exige um preparo, que passa primeiramente pela 

aceitação ideológica de que a realidade é dialética e, a seguir, um esforço de distanciamento 

dos vícios mecanicistas e positivistas com os quais nos acostumamos a ler a realidade.  

Para isso, após consideração sobre a coleta e análise dos dados, iniciaremos o Capítulo 

1, com um estudo da dialética. 

 

 

2. Procedimentos Metodológicos 

 

No sentido daquilo que diz Marx na epígrafe introdutória deste capítulo, não podemos 

analisar um fenômeno tomando como referência somente o discurso, o olhar que as pessoas 

têm de si mesmas e da realidade. Devemos associar o discurso, seja ele oral ou 

escrito/documental, à realidade e ao conjunto de signos dessa realidade que o estão 

influenciando.  

Por isso, aplicamos o método da análise crítica do discurso (ACD). Para esta corrente, 

a linguagem não é apenas a expressão do pensamento e meio de comunicação. Ela é a 

manifestação da interação da intersubjetividade com a história. Nesse sentido, o discurso só 

existe como interdiscurso, uma vez que “todo discurso produz sentidos a partir de outros 

sentidos já cristalizados na sociedade” (GUERRA, 2009, p. 7). A análise do discurso, portanto, 

significa ação e transformação. Segundo Gregolin (1995),  

 

[...] empreender a análise do discurso significa tentar entender e explicar como 

se constrói o sentido de um texto e como esse texto se articula com a história 

e a sociedade que o produziu. O discurso é um objeto, ao mesmo tempo, 

linguístico e histórico; entendê-lo requer a análise desses dois elementos 

simultaneamente. (GREGOLIN, 1995, p. 13) 

 

 

 Portanto, analisamos as entrevistas, bem como as observações empíricas e as leituras, 

não como verdade, mas como parte do conjunto de informações e elementos que se inter-

relacionam contraditoriamente.  

 Como afirma Teo (2000, p. 12), a análise crítica do discurso visa “unpack the ideological 

underpinnings of discourse that have become so naturalized over time that we begin to treat 
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them as common, acceptable and natural features of discourse”. É por isso que ideologia, 

segundo essa vertente, possui grande relevância à medida que a ação da linguagem se manifesta 

como ideologia mediadora entre o homem e a realidade (GUERRA, 2009). 

 O objetivo central da análise crítica do discurso é compreender como e porque o 

discurso foi criado, de forma a perceber suas determinações e funções sociais. As práticas 

discursivas, destacadamente políticas e ideológicas, produzem e reproduzem relações de poder 

que se manifestam dialeticamente. Nesse sentido,  

 

la ACD trata de evitar el postulado de una simple relación determinista entre 

los textos y lo social. Teniendo en cuenta las instituciones de que el discurso 

se estrutura por dominancia, de que todo discurso es un objeto históricamente 

producido e interpretado, esto es, que se alla situado en el tiempo y en el 

espacio, y de que las estructuras de dominancia están legitimadas por la 

ideologías de grupos poderosos, el complejo enfoque que defienden los 

proponentes [...] de la ACD permite analisar las presiones provenientes de 

arriba y las posibilidades de resistencia a las desiguales relaciones de poder 

que aparecen en forma de convenciones sociales (WODAK, 2003, p. 19-20). 

 

 

  A ACD é mais do que um método de pesquisa científica; é uma forma de olhar para o 

discurso que tem objetivos transformadores da realidade social. É o que confirmam Fairclough 

e Wodak (2000, p. 370), quando afirmam que “el análisis crítico del discurso es, en primer 

lugar, una característica de la vida social contemporánea y, sólo secundariamente, una tarea 

académica”.  

 

 A propósito, consideramos necessário explicar que, neste trabalho, usaremos as 

expressões esquerda e direita em vários momentos de nossa exposição. São palavras que, 

durante um certo tempo, pareciam banidas da linguagem acadêmica e mesmo da linguagem 

corrente. Até o advento do texto de Bobbio, Direita e Esquerda. Ali, o pensador italiano 

esclarece que “esquerda e direita são termos que a linguagem política passou a adotar no 

decorrer do século XIX, e preserva até hoje, para representar o universo conflituoso da política” 

(BOBBIO, 1995, p. 93). Para complementar seu esclarecimento vale dizer que, para ele,  

 

o elemento que melhor caracteriza as doutrinas e os movimentos que se 

chamam de ´esquerda` e como tais têm sido reconhecidos, é o 

igualitarismo [...] de um lado, a exaltar mais o que faz os homens iguais 

do que o que os faz desiguais, e de outro, em termos práticos, a 

favorecer as políticas que objetivam tornar mais iguais os desiguais 

(Ibid., p. 111). [...] O igualitarismo é a característica distintiva da 

esquerda (Ibid., p. 122).   
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3. Coleta de dados 

 

 Realizamos quatro tipos de coletas de dados: 

 Pesquisa documental: as constituições dos países estudados; as leis específicas relativas 

à criação de fóruns de exercício da democracia participativa; em jornais e revistas, verificamos 

as repercussões, na mídia e nos meios de comunicação das instituições, em relação às mudanças 

institucionais e às práticas relevantes; 

 Pesquisa bibliográfica: em livros e artigos buscamos a base teórico-histórica para o 

desenvolvimento do estudo, trabalhando com análises realizadas por outros pesquisadores 

sobre as experiências de democracia participativa; 

 Entrevistas: com autoridades, estudiosos do tema e integrantes dos fóruns deliberativos 

e outros fóruns dos sistemas participativos, realizadas na Bolívia. 

 Observação não-participante, quando acompanhamos presencialmente eventos e 

reuniões com o objetivo de verificar, de forma amostral, como é a dinâmica dos fóruns de 

participação, mais uma vez dando à Bolívia maior representatividade no conjunto da pesquisa.  

 Devemos explicar esse último ponto. Primeiramente, a observação da dinâmica de 

alguns dos espaços estudados, além das pesquisas documental, bibliográfica e das entrevistas 

constituiu passo importante na análise do fenômeno em tela, na medida em que associa, ademais 

do discurso, o contexto. Foi dessa maneira que, coerentes com a metodologia dialética, 

conseguimos nos aproximar da totalidade. Julgamos não ser necessário – e não seria viável 

tendo em vista o tempo e os recursos disponíveis – conhecer todos os espaços de gestão de 

políticas públicas que seguem o formato participativo. Nossa intenção foi, ao conhecer o 

funcionamento de alguns desses fóruns, reunir melhores condições de analisar o fenômeno com 

base no discurso (entrevistas, bibliografia e documentos).  

 Poderíamos ter realizado dois tipos de observação no campo: participante e não 

participante. Mas o primeiro tipo não se colocou como uma possibilidade para nós tendo em 

vista que, para realizá-la, teríamos que nos tornar conselheiros, única forma legítima de ser 

parte integrante dos Conselhos. No entanto, nosso objetivo era obter uma visão ampla sobre o 

processo de abertura democrática da gestão de políticas públicas. Não nos interessava, por isso, 

estudar um único espaço, em um único país. Para alcançar essa visão ampla, consideramos a 

observação não-participante a mais adequada. Com ela, pudemos observar a dinâmica de alguns 

fóruns de maneira amostral, como dissemos acima, e ainda fazermos contatos para a realização 

de entrevistas.  

No Brasil, ampliamos o estudo dos Conselhos Gestores e do Orçamento Participativo, 
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de forma a verificar se houve mudanças em relação às pesquisas que realizamos nos anos de 

2011 e 2012. Fizemos isso trazendo estudos mais recentes e de partes diversas do país. 

Em relação à Bolívia, as pesquisas bibliográficas, documentais e as entrevistas foram as 

principais fontes de informações. Ali tivemos oportunidade de comparecer a encontros e 

reuniões, manifestações e protestos, visitar órgãos e entidades, conhecendo as burocracias e 

ante-salas, experimentando um tanto do que experimentam os cidadãos, e entrevistar 17 

pessoas, entre líderes políticos, dirigentes e ativistas sociais. 
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CAPÍTULO 1 

DIALÉTICA 

 

 

Quando cessa a contradição, a vida cessa também, e 

é a morte (Engels, 1971, p.153). 

 

 

 

A realidade é unitária. Ela não existe como a manifestação de uma parte dela, mas, sim, 

como o conjunto de determinações e relações que historicamente a constitui. A totalidade, por 

isso, é referência central na dialética. Um fenômeno não se define por si próprio, mas, sim, por 

ele (o relativo) e todas as relações que ele possui e estabelece. Dessa forma, uma paciente, por 

exemplo, que sofre de dores musculares e dor de estômago não deveria ser tratada do estômago 

com o gastroenterologista que lhe prescreve um remédio para esse órgão, e das dores 

musculares com outro especialista que lhe indica um tratamento específico a mais. O corpo 

humano é uma unidade: age em unidade, de forma que cada parte depende das outras para 

funcionar perfeitamente, inclusive daquelas partes que lhe são aparentemente estranhas. O mais 

correto seria recorrer a um médico que pudesse analisá-la como um ser uno, procurando a 

relação das partes debilitadas com o resto do corpo, físico e emocional. Do mesmo modo, a 

realidade social é uma unidade, ainda que apareça para os nossos olhos de maneira fragmentada; 

ainda que o nosso entendimento sobre ela seja fragmentado. É nesse sentido que, segundo o 

método dialético, a compreensão de um “objeto” precisa necessariamente passar pela análise 

dos objetos que com ele se relacionam e pelo processo histórico por que passou.  

Partindo da crítica a Kant, Hegel comenta que  

 

a falsa pressuposição da separabilidade absoluta do ser e do não ser [...] não 

tem de receber o nome de dialética e sim de sofistaria [...]; dialética, porém, 

nós denominamos o movimento racional mais elevado, no qual tais elementos 

não aparecem pura e simplesmente separados por meio de si mesmos, por 

meio do que são, passam de um ao outro e a pressuposição de sua 

separabilidade se supera (HEGEL, 2011, p. 96). 

 

 

Como então apreender o todo? Por onde começar?  
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É necessário fazer um preâmbulo sobre a questão do começo. Leo Kofler (2010), em 

História e Dialética: estudos sobre a metodologia da dialética marxista, lembra que a filosofia 

anterior à dialética buscava encontrar um começo: por onde a ciência deve começar? Como nós 

pesquisadores iniciamos a análise do objeto? Questionava-se: devemos começar pelo singular 

ou pelo todo? Pela particularidade ou pelo resultado? 

Hegel, em resposta, afirmava que o começo não está nem em um ponto, nem em outro: 

“O começo está somente numa determinada relação entre ambos”. Como a realidade é marcada 

pelo movimento constante, todo começo é sempre provisório. É provisório porque as relações 

entre as partes ocorrem de maneira circular. Segundo Hegel (2011, p. 54), “o essencial para a 

ciência não é tanto que algo puramente imediato seja o início, mas que o todo da mesma seja 

um percurso circular em si mesmo, onde o primeiro também é o último e o último também é o 

primeiro”. 

Marx volta a essa questão e afirma que aparentemente se deve partir do todo, mas “se 

eu começasse pela população, esta seria uma representação caótica do todo” (MARX, 2011, p. 

54).  

Comentando a exposição de Marx sobre o “método da economia política” e 

contribuindo para esclarecer a passagem acima, Kofler faz a consideração de que 

 

este caminho seria equivocado, porque a abstração vazia do todo, neste caso 

“a população”, equivale a “uma representação caótica de um todo”. Correto é 

procurar alcançar, “mediante uma determinação mais precisa”, “conceitos 

mais simples” e passar “do concreto representado” (ou seja, do todo) “a 

elementos abstratos cada vez mais tênues”. E, a partir destes, é necessário 

retornar ao todo, que, então, deixa de aparecer como uma mera “representação 

caótica” e é apreendido como “uma rica totalidade que possui múltiplas 

determinações e relações” (KOFLER, 2010, p. 71/72).  

 

 

 

 Marx já havia observado que a população é “o fundamento e o sujeito do ato social de 

produção”, mas também que “a população é uma abstração quando deixa de fora, por exemplo, 

as classes das quais é construída” (MARX, 2011, p. 54).  

 Explicando melhor o seu método, ele diz que 

 

Os economistas do século XVII, por exemplo, começam sempre com o todo 

vivente, a população, a nação, o Estado, muitos Estados, etc; mas sempre 

terminam com algumas relações determinantes, abstratas gerais, tais como 

divisão do trabalho, dinheiro, valor etc, que descobrem por meio da análise. 

Tão logo estes momentos singulares foram mais ou menos fixados e 

abstraídos, começaram os sistemas econômicos, que se elevaram do simples, 
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como trabalho, divisão de trabalho, necessidade, valor de troca, até o Estado, 

a troca entre nações e o mercado mundial. O último é manifestamente o 

método cientificamente correto (MARX, 2011, p. 54). 

 

 

 Significa dizer, neste exemplo, que devemos partir da categoria mais simples, o 

trabalho. Mas não só. É preciso compreender que essa categoria simples reúne em si os 

elementos do todo. “A categoria econômica mais simples, digamos, o valor de troca supõe a 

população”, diz ele (Ibid., p. 55). Ou, como dissera antes, “o concreto é concreto porque é a 

síntese de múltiplas determinações, portanto, unidade na diversidade. Por essa razão, o concreto 

aparece no pensamento como processo da síntese, como resultado, não como ponto de partida, 

não obstante seja o ponto de partida efetivo” (Ibid., p. 54). Ele é ponto de partida, mas nele (e 

somente posso vê-lo plenamente assim) está a síntese de todas as determinações presentes no 

todo. 

 Não é senão por essa compreensão – de que tomar diretamente o todo e o que se coloca 

acima, na hierarquia das categorias, é um equívoco – que Marx inicia seu estudo do capital não 

pelo Estado ou pela sociedade civil, mas pela mercadoria. Nesta categoria, seus significados se 

reúnem na totalidade a ser reencontrada mais adiante, no crescendo de categorias (relações de 

produção, produção, valor de troca, mais-valia, circulação, consumo, dinheiro, posteriormente 

acumulação, poder e Estado). Por isso, retomando citação feita anteriormente, Marx explica 

que  

 

se eu começasse pela população, esta seria uma representação caótica do todo 

e, por meio de uma determinação mais precisa, chegaria analiticamente a 

conceitos cada vez mais simples; do concreto representado [chegaria] a 

conceitos abstratos cada vez mais finos, até que tivesse chegado às 

determinações mais simples. Daí teria de dar início à viagem até que 

finalmente chegasse de novo à população, mas desta vez não como a 

representação caótica de um todo, mas como uma rica totalidade de muitas 

determinações e relações (Ibid., p. 54). 

 

 

A dialética, enquanto ciência da totalidade, é uma ciência histórica; necessita da história 

para chegar ao todo. Sem a análise dos processos históricos, das relações contraditórias que os 

elementos estabelecem ao longo dos anos, não é possível compreender a realidade.  

Segundo Kofler, 

 

Uma das causas principais que leva a ciência burguesa a formular juízos 

errôneos sobre a história reside no seu modo de consideração fragmentador. 

O pensamento dialético contraria este procedimento: ele se rege pela unidade, 
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em que os fenômenos aparecem como elementos dialéticos funcionais de uma 

totalidade ordenada segundo determinadas leis (KOFLER, 2010, p. 198). 
 

 A unidade dos contrários, ou “a interpenetração dos contrários” é uma destas leis 

(ENGELS, 1976, p. 34). 

 A contradição é o motor das relações sociais; é o motor da história. É aquilo que define 

os fenômenos. Dito de outro modo, o que define o meu ser é aquilo que eu não sou: aquilo que 

me é contraditório e, mais especificamente, eu sou o resultado da relação que estabeleço com o 

meu contraditório. 

Ou, como afirma Engels, “a vida consiste, antes de tudo, em que um ser é, a cada 

instante, o mesmo e outro simultaneamente” (ENGELS, 1971, p. 153).  

É por isso que Hegel vai dizer que “a contradição não tem de ser tomada meramente 

como uma anormalidade, que apenas apareceria aqui e ali, mas ela (a contradição) é o negativo 

em sua determinação essencial, o princípio de todo movimento de si [...] o movimento é a 

própria contradição existente” (HEGEL, 2011, p. 166). 

Essa é a relação dialética que expressa os elementos que constituem a realidade em 

constante relação e que, por sua vez, vai construindo e definindo esses elementos e a própria 

realidade, com continuidades trazidas do passado e, ao mesmo tempo, com novas características 

provenientes das novas relações.  

O essencial não é o ser, mas o devir, o vir a ser. Hegel, em Ciência da Lógica, explica 

o devir a partir do ser e do nada (o contraditório do ser). Ele explica que  

 

A verdade não é sua indistinção, e sim que eles não são o mesmo, que são 

absolutamente distintos, mas igualmente inseparados e inseparáveis e 

imediatamente cada um desaparece em seu contrário. Sua verdade é, portanto, 

esse movimento do desaparecer imediato de um no outro: o devir, um 

movimento onde ambos são distintos, mas por meio de uma diferença que 

igualmente se dissolveu imediatamente (HEGEL, 2011, p. 72). 

 

 

Para entender os fenômenos, portanto, é necessário conhecer o seu contraditório e como 

eles se relacionam historicamente (relação entre aquilo que é e aquilo que não é, entre o 

momento e o todo).  

Kofler recupera algumas passagens de Lênin que nos ajudam a compreender essa ideia 

de contradição na dialética: “a dialética” é “a pesquisa das contradições no interior da essência 

da coisa mesma”; “a dialética é a doutrina que ensina como os contrários podem ser idênticos”; 

“a dialética é a doutrina da unidade dos contrários”; “eis aqui [...] a essência da dialética: a 
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distinção do unitário e o conhecimento dos seus elementos contrários”” (KOFLER citando 

Lênin, 2010, p. 78). 

Como, a partir dessas relações contraditórias que não caminham em sentido linear, 

podemos pensar o conceito de desenvolvimento? Lênin, no livro que escreve sobre Karl Marx, 

explica que, diferente da ideia corrente de desenvolvimento e de evolução, sustentada pela 

ciência dominante (pelo mainstream), na dialética desenvolvimento e evolução  

 

parece repetir etapas já percorridas, mas sob outra forma, numa base mais 

elevada (“negação da negação”); um desenvolvimento por assim dizer em 

espiral, e não em linha reta; um desenvolvimento por saltos, por catástrofes, 

por revoluções; “soluções de continuidade”; transformações da quantidade em 

qualidade; impulsos internos do desenvolvimento, provocados pela 

contradição, pelo choque de forças e tendências distintas agindo sobre 

determinado corpo, no quadro de um determinado fenômeno ou no seio de 

uma determinada sociedade; interdependência e ligação estreita, indissolúvel, 

de todos os aspectos de cada fenômeno (com a particularidade de que a 

história faz constantemente aparecer novos aspectos), ligação que mostra um 

processo único universal do movimento, regido por leis (LÊNIN, 1986, p. 10). 

 

 Lênin, nesta passagem, faz um resumo das ideias centrais da dialética. Ele resgata o 

pensamento hegeliano, para quem “a contradição é a raiz de todo movimento e vitalidade; 

apenas na medida em que algo tem em si mesmo uma contradição ele se move; possui impulso 

e atividade” (HEGEL, 2011, p. 165). A ideia de leis – que, segundo diversos autores, é 

antagônica à própria dialética e seu princípio de movimento – foi defendida por Engels, em 

seus esforços para expor e tratar em detalhes desse método. Nas obras Dialética da Natureza e 

Anti-Dühring, encontramos extensas reflexões sobre o tema. O objetivo de Engels com essas 

obras era responder aos inúmeros ataques feitos à dialética e ao pensamento de Marx, inclusive 

de autores do interior do círculo hegeliano, como Dühring. O ponto central desses livros, que 

foi integralmente apoiado por Marx, era mostrar que a dialética, mais especificamente o 

materialismo dialético, não está presente apenas nas concepções teóricas de Marx (e de Hegel), 

mas nos fenômenos em geral, naturais e sociais.  

Observa Engels que “todo aquele que conheça razoavelmente a obra de Hegel saberá 

que ele arranja as coisas, em centenas de pontos de seu trabalho, de maneira que os exemplos 

mais esclarecedores das leis dialéticas ele os vai buscar na Natureza e na História” (ENGELS, 

1976, p. 34). Na Dialética da Natureza, Engels traz exemplos no campo da física, da química 

e da biologia. Dentre esses exemplos, o mais conhecido é aquele em que recorre à química, 

como também fizera Hegel (Ciência da Lógica) para demonstrar a lei da transformação da 

quantidade em qualidade. Sobre o oxigênio, ele vai expor que a cada mudança quantitativa na 
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composição, com mais ou menos átomos, haverá compostos diferentes: gás (N2O) e sólido 

(N2O2). O mesmo se poderia dizer da água submetida ao calor ou ao frio, que a um dado grau 

de temperatura (quantidade) passa de líquido a gasoso ou de líquido a sólido (qualidade). A 

dialética, portanto, poderia ser encontrada na própria natureza, de onde a ciência fornecia cada 

vez mais elementos à filosofia, possibilitando inclusive perceber e, de certo modo, naturalizar 

algumas leis.  

Nesta breve exposição sobre as leis da dialética já nos temos referido ou apresentado 

referências que as explicitaram: a passagem da quantidade à qualidade (e vice-versa); a 

interpenetração dos contrários; e a negação da negação. Essas leis, por seu turno, poderiam, 

segundo Engels, ser encontradas na realidade social, embora não fossem as únicas leis da 

natureza.  

A propósito, disse Marx sobre o capitalismo moderno que, em se tratando de ciência, é 

preciso ter em conta essa externalidade do que conhecemos ou podemos conhecer. Em suas 

próprias palavras “em toda ciência histórica e social, no curso das categorias econômicas, é 

preciso ter presente que o sujeito, aqui a moderna sociedade burguesa, é dado tanto na realidade, 

quanto na cabeça” (MARX, 2011, p. 59). 

Portanto, há objetividade científica, ainda que não devamos deslizar para o positivismo, 

abordagem que sempre nos ameaça quando fazemos essa aproximação entre as ciências naturais 

e sociais.  

No plano histórico, isto é, no âmbito das ciências sociais tout court, em Anti-Dühring, 

Engels reproduz um exemplo da relação entre quantidade e qualidade que reporta à Napoleão 

Bonaparte. Este último, falando aos seus soldados sobre a importância da disciplina e da 

organização,  

 

descreve assim o combate da cavalaria francesa – mal montada, mas 

disciplinada – contra os mamelucos, incontestavelmente a melhor cavalaria 

do seu tempo para o combate individual, mas indisciplinada: “dois mamelucos 

eram, em absoluto, superiores a três franceses; cem mamelucos e cem 

franceses equivaliam-se, mil franceses derrotavam sempre mil e quinhentos 

mamelucos” (ENGELS, 1971, p. 161-162).  

 

 

As quantidades, ao variarem para mais ou para menos, imprimiam qualidades diferentes 

ao combate. Com pequenas quantidades (de combatentes), a qualidade do combate seria 

determinada pela capacidade individual dos guerreiros, não por sua disciplina e organização. 

Mas com muitos combatentes, de lado a lado, a essência desse combate, sua qualidade, seria 
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determinada pela capacidade de organização e nisso os franceses eram superiores – no entender 

de Bonaparte.  

 

 

1.1 De Aristóteles e Hegel a Marx 

 

 A concepção materialista da história não nasce junto com o processo de construção 

científica do método dialético. A dialética passa por um processo de fundo idealista para ser 

colocada na materialidade da história, posteriormente. 

 O pensamento dialético pode ser encontrado em diversos filósofos desde a Grécia 

Antiga. Segundo Engels (1971, p. 29), “os antigos filósofos gregos eram todos dialéticos natos, 

por excelência da sua natureza e, o mais universal de todos, Aristóteles, tinha estudado as 

formas essenciais da dialética”. Ele destaca Descartes, Espinoza e, como “obras-primas”, O 

Sobrinho de Rameau, de Diderot, e o Discurso sobre a Origem da Desigualdade entre os 

Homens, de Rousseau. A filosofia francesa do século XVIII, onde se encontra Rousseau, aliás, 

recuperou o pensamento dialético depois de séculos de hegemonia do pensamento metafísico 

liderado sobretudo pela filosofia inglesa. Depois desse domínio da filosofia inglesa, "a nova 

filosofia alemã tinha nascido e achado em Hegel a sua conclusão. O seu maior mérito é o de ter 

restaurado a dialética como forma suprema de pensamento” (Ibid.).  

 Mas, segundo a dialética de Hegel, quem se movimenta é o pensamento e é esse 

movimento que faz a existência das coisas e dos próprios homens. Era necessário “pôr de cabeça 

para cima” a dialética hegeliana porque o mestre mais uma vez estava tomando o “predicado 

como sujeito” (MARX, 1985, p. 44).  

 Nas palavras de Marx, Hegel assumia o predicado como sujeito, isto é, atribuía o povo à 

Constituição e não a Constituição ao povo; a propriedade privada ao Estado e não o Estado à 

propriedade privada; o homem à religião e não o seu inverso, enfim, atribuía o desenvolvimento 

histórico à Ideia, ao contrário de reconhecer as ideias como expressão do desenvolvimento 

histórico. 

 Marx e Engels, em grande medida referenciados em Feuerbach (s/d, p. 31), para quem 

“o ser é o sujeito; o pensamento, o predicado”, romperam com o idealismo hegeliano e apoiaram 

a dialética no materialismo e no materialismo histórico, precisamente. Contudo, dialeticamente, 

jamais deixaram de reconhecer a importância de Hegel para, inclusive, criar condições, preparar 

o terreno para a construção da dialética materialista. Isso porque, como em famosa passagem 

de O 18 Brumário de Luís Bonaparte, considera Marx que “os homens fazem a sua história, 
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mas não a fazem como querem; não a fazem sob circunstâncias de sua escolha e sim sob aquelas 

com que se defrontam diretamente, ligadas e transmitidas pelo passado” (MARX, 1982d, p. 

203). Não se pode saltar além de nosso tempo, além do que nos proporcionam as condições 

materiais de nosso tempo. Por essa mesma razão, Engels afirmará que  

 

ainda que Hegel, como Saint-Simon, fosse o cérebro mais universal do seu 

tempo, teve por limite a extensão necessariamente finita dos seus próprios 

conhecimentos e, por outro lado, os conhecimentos e ideias do seu tempo, 

também limitadas em extensão e profundidade. E não apenas isto, Hegel era 

idealista, isto é, não considerava as ideias do seu cérebro como as imagens 

mais ou menos abstratas dos objetos e dos fenômenos reais, mas, pelo 

contrário, entendia que os objetos e a sua evolução eram imagens realizadas 

da ideia que, antes de o mundo ser, já existia, não se sabe de onde (ENGELS, 

1971, p. 33-34). 

  

 

Mas, ainda assim, reconhece: “Pouco importa, para já, que Hegel tenha fracassado no 

seu propósito; o seu mérito, a sua obra que fez época na história, é ter traçado o programa [da 

dialética]” (Ibid.). De modo definitivo, Marx, no prefácio à segunda edição de O Capital, afirma 

que “a mistificação que a dialética sofre às mãos de Hegel de modo nenhum impede que tenha 

sido ele a expor, pela primeira vez, de um modo abrangente e consciente as suas formas de 

movimento universais. Nele, ela está de cabeça para baixo. Há que virá-la para descobrir o 

núcleo racional no invólucro místico” (MARX, 1985, p. 17).  

Trata-se não só do reconhecimento de Hegel como grande pensador que cumpriu um 

papel histórico no que concerne ao estabelecimento das bases centrais da epistemologia 

dialética, mas também é a revelação dos pontos em que ele e seu pensamento idealista entram 

em contradição com o materialismo histórico, cumprindo com o devir que o próprio Hegel 

definia como “um terceiro diante deles” (HEGEL, 2011, p. 83).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marxists.org/portugues/dicionario/verbetes/h/hegel.htm
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1.2 A dialética marxista: materialismo histórico 

 

Não é a consciência que determina a vida, mas a vida 

que determina a consciência. (Marx e Engels. A 

Ideologia Alemã) 

 

 

Marx e Engels, em A Ideologia Alemã, afirmam que “o primeiro ato histórico dos 

indivíduos [humanos], pelo qual se distinguem dos animais, não é o fato de pensar, mas de 

produzir seus meios de vida” (MARX e ENGELS, 1982f, p. 27). Foi com essa obra que ambos 

os pensadores pretenderam amadurecer suas próprias ideias por meio “de uma crítica à filosofia 

pós-hegeliana”. Depois de verem fracassado o projeto de publicação dessa obra, Marx, no 

Prefácio à Crítica da Economia Política, conta que “entregamos o manuscrito à crítica roedora 

dos ratos, de muito bom grado, pois o nosso objetivo principal: esclarecer as nossas próprias 

ideais, já estava alcançado” (MARX, 1982c, p. 302).  

Destacamos esses comentários para mostrar que é aqui, em 1845-46, com esse esforço 

de investigação do pensamento alemão de seu tempo, que Marx e Engels mais sistematicamente 

expressam suas discordâncias em relação à filosofia hegeliana e ao círculo de jovens hegelianos 

– críticos do idealismo de Hegel, embora superficiais – do qual faziam parte. A crítica à filosofia 

hegeliana já havia sido formulada por Marx em 1943 na “Crítica à Filosofia do Direito de 

Hegel”. Nesta obra, encontramos uma contundente oposição à compreensão de Hegel acerca 

do Estado, seus mecanismos e sua relação com a sociedade. A base de Marx é indubitavelmente 

a inversão da dialética hegeliana, isto é, o materialismo em detrimento do idealismo. Mas em 

“A Ideologia Alemã”, Marx e Engels vão mais fundo em suas reflexões e, a partir da 

contundente crítica aos desvios do pensamento hegeliano de esquerda pela incapacidade de 

romper com o idealismo, formulam paradigmaticamete a concepção materialista da história. A 

primeira crítica refere-se, não apenas a Hegel, mas à origem do pensamento idealista, com 

Descartes (“penso, logo existo”).  

É evidente que eles consideram a importância do pensamento. Contudo esse de nada 

teria sentido se não se manifestasse concretamente, na construção da vida material dos seres 

humanos, posto que “produzindo seus meios de vida, os homens produzem, indiretamente, sua 

própria vida material” (MARX e ENGELS, 1982f, p. 27). Logo em seguida, completando o 

raciocínio e mostrando a importância do caráter histórico da dialética materialista, os autores 

observam que “o modo pelo qual os homens produzem seus meios de vida depende, antes de 

tudo, da natureza dos meios de vida já encontrados e que têm que produzir” (Ibid., p. 27). Em 
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decorrência, “tal como os indivíduos manifestam sua vida, assim são eles. O que eles são 

coincide, portanto, com sua produção, tanto com o que produzem, como com o modo como 

produzem. O que os indivíduos são, portanto, depende das condições materiais de sua 

produção" (Ibid., p. 27/28). 

 Se a produção de sua existência é o primeiro ato histórico dos seres humanos, então a 

consciência sobre a realidade, as ideias e representações que os homens fazem sobre ela e sobre 

si mesmos começam a se desenvolver após o ato de interação dos homens e mulheres com a 

natureza em busca de sua sobrevivência. É assim que a vida material determina a consciência 

e não o contrário, como pensava Hegel. É por isso que Marx e Engels afirmam que  

 

não se parte daquilo que os homens dizem, imaginam ou representam, e 

tampouco dos homens pensados, imaginados e representados para, a partir daí, 

chegar aos homens em carne e osso; parte-se dos homens realmente ativos e, 

a partir de seu processo de vida real, expõe-se também o desenvolvimento dos 

reflexos ideológicos e dos ecos desse processo de vida (Ibid., p. 37). 

 

 

No pensamento dialético, a consciência não pode, evidentemente, ser relegada ao 

segundo plano. A crítica ao pensamento idealista, que sobrepõe a consciência à realidade, 

considerando os seres sociais meramente como seres individuais, necessitava ser feita para que 

o método científico avançasse. Contudo, como defendiam Marx e Engels, não seria possível 

fazê-la em oposição drástica ao idealismo, como fez Feuerbach. Não se trata de um 

antagonismo vulgar entre idealismo e materialismo. Os seres humanos são diferentes dos outros 

seres porque se relacionam com a natureza, transformando-a com os meios materiais de que 

dispõem e com a consciência que adquirem nesse movimento transformador. O que determina 

como são as pessoas não é apenas o que elas pensam, mas como elas agem, como elas se 

relacionam e como constroem e se constroem na/a realidade. Tudo que os seres humanos 

constroem tem, portanto, que passar necessariamente pela consciência, ou como diz Kofler, “a 

atividade do homem seria inconcebível se não estivesse dotado de consciência” (KOFLER, 

2010, p. 112). Engels afirma que “tudo aquilo que move um homem tem de passar pela sua 

cabeça – mesmo comer e beber, que começam em consequência de fome e sede sentidas por 

intermédio da cabeça e terminam em consequência da saciedade igualmente sentida por 

intermédio da cabeça” (ENGELS, 1982, s/p). Ele, em passagem adiante, diferenciando as 

ocorrências da Natureza com as ocorrências da sociedade, defende que “na história da 

sociedade, os agentes estão nitidamente dotados de consciência, são homens que agem com 
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reflexão ou paixão, que trabalham para determinados objectivos; nada acontece sem propósito 

consciente, sem objectivo querido” (Ibid., s/p).  

 Marx reforça essa diferença em conhecida passagem de O Capital, na qual compara o 

arquiteto com a abelha: 

 

O que distingue o pior arquiteto da melhor abelha é que ele figura na mente 

sua construção antes de transformá-la em realidade. No fim do processo de 

trabalho, aparece um resultado que já existia antes, idealmente, na imaginação 

do trabalhador. Ele não opera uma mera mudança de forma na matéria natural, 

realiza na matéria natural, ao mesmo tempo, o seu fim (MARX, 1986, p. 186).  

 

 

 Não significa, contudo, que, ao conceber uma ação ao nível da consciência, os seres 

humanos conseguem executá-la tal como a conceberam. Segundo Engels, “só raramente 

acontece o querido; na maioria dos casos, os múltiplos objectivos queridos entrecruzam-se e 

contradizem-se, ou esses mesmos objectivos são de antemão irrealizáveis, ou os meios são 

insuficientes” (ENGELS, 1982, s/p). É por isso que Marx afirma que “os homens fazem a sua 

história, mas não a fazem como querem”. Não a fazem como querem porque encontram 

circunstâncias históricas dadas, que lhes impõe muitas possibilidades e muitas limitações. Mas 

a formulação de que o homem é um ser histórico e agente da realidade social, com a qual se 

relaciona dialeticamente, é de fundamental importância para o entendimento do que é o 

materialismo histórico. Ou seja, os seres humanos têm capacidade de mudar a realidade e o 

fazem constantemente (ainda que, em alguns momentos, apenas quantitativamente), mas não 

podem fazer mais do que as circunstâncias lhes oferecem. É nesse sentido que Engels observa 

que  

 

os homens fazem a sua história, ocorra ela como ocorrer, perseguindo cada 

um os seus próprios objectivos queridos conscientes, e a resultante destas 

várias vontades que agem em diversas direcções e da sua influência múltipla 

sobre o mundo exterior é que é, precisamente, a história (Ibid.). 

 

  

 Por isso, a análise do processo histórico que define os fenômenos deve ser feita sob essa 

perspectiva: como eles vêm se relacionando com os seus contrários, ao longo do tempo, para 

que seja o que são hoje. Por isso mesmo, temos que identificar na realidade concreta, no 

momento histórico atual, os motivos pelos quais esses fenômenos possuem dadas limitações ou 

não.  
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 Em síntese, Marx e Engels definem as ideais que constituem o materialismo histórico 

nos seguintes termos: 

 

Tal concepção [dialética] mostra que a história não termina dissolvendo-se na 

“autoconsciência”, [...] mas que em cada uma de suas fases encontra-se um 

resultado material, uma soma de forças de produção, uma relação 

historicamente criada com a natureza e entre os indivíduos, que cada geração 

transmite à geração seguinte; uma massa de forças produtivas, de capitais e de 

condições que, embora sendo em parte modificada pela nova geração, 

prescreve a esta suas próprias condições de vida e lhe imprime um 

determinado desenvolvimento, um caráter especial. Mostra que, portanto, as 

circunstâncias fazem os homens assim como os homens fazem as 

circunstâncias (MARX e ENGELS, 1982f, p. 56). 

 

 

Por fim, é necessário destacar que a epistemologia dialética, por ter bases opostas às da 

ciência praticada pelos segmentos sociais, econômicos e políticos conservadores, é 

essencialmente revolucionária, como chamava atenção Lênin. Queremos dizer, com isso, que 

para compreendê-la integralmente e aplicá-la é necessário identificar-se ideologicamente com 

a perspectiva transformadora, a expectativa da mudança, ainda que não como um movimento 

linear, mas ondulatório; não um processo harmônico, mas uma unidade contraditória, onde a 

própria contradição é o seu impulso para adiante. 

Olhando com esses parâmetros a realidade da América Latina, teremos que levar em 

conta a formação dos seus povos e as heranças que isso pode oferecer. Tal como fizemos na 

análise do Brasil, ao valorizar os aspectos a que hoje se costuma denominar "culturais", 

estávamos considerando importantes os fatos históricos que construíram a América Latina, 

cujos traços gerais se assemelham, mas cujos traços específicos distinguem seus tempos e 

situações. Como se compõem na unidade essas diferenças e como podem fazer diferença ainda 

que compostas é uma preocupação analítica que o método dialético nos coloca.  

Assim também, colocamo-nos o desafio de compreender que há um devir da América 

Latina, pelo que ela é seu passado mas também seu presente e seus movimentos em direção ao 

futuro. Esse movimento é feito exatamente pelas contradições que dominam a esfera do 

concreto, da sua essência, que se encontra na sociedade civil e mais precisamente “na anatomia 

da sociedade civil [...] em sua economia política” (MARX, 1982c, p. 301).  

 Portanto, teremos que levar em conta, ainda que não de forma exclusiva, mas essencial, 

as contradições ditadas pelo modo de produção capitalista que continuam presentes nas 

sociedades latino-americanas, a despeito dos esforços que aqui e ali se podem registrar na 

construção de marcos socialistas. 
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 Isso também gera contradições com as quais temos que conviver no estudo dessa 

realidade-objeto. O que se tenta negar é o que se faz presente. Não se nega o negado. De modo 

que é essa a economia política que predomina na maioria dos países e que parece ainda 

predominar nos países que pretendemos conhecer melhor no que tange aos avanços 

democráticos por eles empreendidos. As mudanças quantitativas promovidas: os passos adiante 

no plano material e no plano da consciência, igualmente no plano das instituições, Constituições 

e Leis complementares, que sem dúvida remetem a uma nova qualidade de democracia. O que 

nos caberá indagar é o quanto dessa nova qualidade é uma aparência, uma superficialidade, 

sujeita à contrariedade essencial da economia política, e o quanto na própria economia política 

se observa uma nova qualidade capaz de assegurar, imprimir sustentabilidade às conquistas 

democráticas. 

 Essa indagação remete por seu turno ao “lar e teatro de toda a história”: a sociedade 

civil.  

 Nesse sentido, a consideração de Marx de que a história não é feita pelos chefes/heróis 

nem pelo Estado, é outra vertente que a dialética nos coloca. Em suas palavras, “a sociedade 

civil é o verdadeiro lar e teatro de toda a história [...] é absurda a concepção da história até hoje 

defendida que despreza as relações reais ao confinar-se às ações altissonantes de chefes e de 

Estados” (MARX, 1982f, p. 28). Essa consideração nos está dizendo que é preciso examinar o 

quanto as mudanças que se operam na América Latina, levando-nos à participação popular e 

protagonismo daqueles que antes eram excluídos, devem-se ao Estado. Ou se deveriam aos 

chefes políticos, heróis contemporâneos, latino-americanos – Morales, Correa, Chávez e o seu 

sucessor, Nicolás Maduro. Ou, pelo contrário, são mudanças que ocorrem no âmbito da 

sociedade civil, que finalmente está “tomando em suas próprias mãos o seu destino” e ora se 

conduz sem condottieres. Ou ainda se tenham sido assumidas pelos heróis e pelo Estado, ainda 

que tenham surgido da sociedade civil. 

 Portanto, em outros termos, cabe examinar o quanto de sustentabilidade se pode 

perceber nos avanços registrados nas sociedades latino-americanas que estamos estudando, 

prioritariamente – Venezuela, Bolívia e Equador. Tudo isso se colocando sob um pressuposto 

teórico para o qual a sustentabilidade dos avanços democráticos depende essencialmente da 

sociedade civil, entendida esta como parte do próprio Estado. 

Ou, em outras palavras e em termos concretos, examinar essa sustentabilidade em 

diferente perspectiva dialética. Olhar o movimento impulsionado pelas contradições como um 

movimento que depende do Estado, dos chefes/heróis e da sociedade civil – uma totalidade. Se 

é assim, caberia, nessa totalidade, avaliar principalmente a capacidade da sociedade civil de se 
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impor ao Estado e aos heróis, que hoje ocupam o Estado, promover sua negação, de ambos, 

como protagonistas da democracia e da cidadania. Ela própria, a sociedade civil, de fato, 

reencontrar-se com suas origens, assumindo seu papel estruturante e histórico. Estaria, nesse 

caso, se realizando o círculo dialético hegeliano em que a negação significa um retorno a si 

mesmo, em novo e mais elevado patamar.  
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CAPÍTULO 2 

O QUE É DEMOCRACIA? 

 

 

Na democracia capitalista, a separação entre a condição 

cívica e a posição de classe opera nas duas direções: a 

posição sócio-econômica não determina o direito à 

cidadania – e é isso o democrático na democracia 

capitalista -, mas, como o poder do capitalista de 

apropriar-se do trabalho excedente dos trabalhadores 

não depende de condição jurídica ou civil privilegiada, a 

igualdade civil não afeta nem modifica 

significativamente a desigualdade de classe – e é isso 

que limita a democracia no capitalismo  

(WOOD, 2011, p. 184). 

 

 

Parece desnecessário, pelos fatos históricos mundiais, discorrer sobre o quão mais 

adequado é o regime democrático em relação aos autocráticos. No entanto, embora hoje pareça 

haver consenso, diversas foram e são as correntes teóricas anti-democráticas que 

impulsionaram regimes autocráticos ou serviram/servem para legitimar regimes baseados em 

uma falsa participação popular, ainda que sob o título de democracia.  

Por isso, é importante definir o que é democracia, tendo em vista a polissemia do 

conceito. 

Traçaremos, a seguir, um panorama das teorias críticas ao sistema representativo, das teorias 

anti-democráticas e do processo histórico pelo qual passou a democracia. 

 

 

2.1 Teorias críticas ao sistema representativo 

 

No âmbito da teoria política, é a partir das duas formas gerais de democracia que as 

correntes se constroem: democracia representativa/indireta e democracia participativa/direta. 

Aristóteles foi o primeiro pensador a estudar esse tema sistematicamente. Considerava que o 

homem é um “animal político” – ou seja, sua natureza só é realizável pela comunidade social e 

política – e, por isso, necessita viver em sociedade e precisa da comunidade para desenvolver 

suas melhores características humanas, uma vez que seria, segundo ele, na comunidade que se 

assentaria o discernimento do bem e do mal. Essas ideias têm como consequência a definição 

de Aristóteles sobre cidadania: o cidadão é aquele que participa ativa e cotidianamente da 
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construção e reprodução da polis. Nas suas palavras, “o que constitui propriamente o cidadão, 

sua qualidade verdadeiramente característica, é o direito de voto nas Assembleias e de 

participação no exercício do poder público em sua pátria. [...] É cidadão aquele que, no país em 

que reside, é admitido na jurisdição e na deliberação” (ARISTÓTELES, 1988, p. 31/32). É a 

defesa da democracia baseada na participação ativa dos cidadãos. É necessário destacar que ele 

exclui da cidadania as mulheres, as crianças, os anciões, os estrangeiros residentes na cidade e 

os escravos. Isso reduzia consideravelmente o número de pessoas que efetivamente constituíam 

a polis. Ainda assim, já nesse momento anterior a Cristo, Aristóteles faz a defesa de que cidadão, 

para sê-lo, deveria definir, junto com o coletivo, os rumos de sua comunidade.  

A distinção que Aristóteles faz entre democracia e oligarquia é importante. Segundo 

Wood, a democracia para Aristóteles seria o regime no qual “nascidos livres e pobres controlam 

o governo – sendo ao mesmo tempo uma maioria” e a segunda seria o governo no qual “os ricos 

e bem nascidos controlam o governo – sendo ao mesmo tempo uma minoria” (WOOD, 2007, 

p. 420). Wood concorda com o fato de que é difícil aplicar o termo ‘democracia’ com a exclusão 

de tantos setores sociais da arena política. No entanto, destaca que não é verdadeira a ideia de 

que os cidadãos atenienses eram a classe ociosa que dominava os escravos. Segundo ela, “a 

maioria dos cidadãos atenienses trabalhava para viver; e trabalhavam em ocupações que os 

críticos da democracia consideravam como vulgares e servis. [...] Esse foi o ponto central da 

oposição antidemocrática. Os inimigos da democracia odiavam esse regime sobretudo porque 

outorgava poder político ao povo formado por trabalhadores e pobres” (Ibid., p. 420).  

Há, portanto, uma manipulação do conceito de democracia aristotélico. A democracia 

do pensador grego considerava a cidadania ativa. Esse teria sido, segundo Wood, o grande 

"pecado" de Aristóteles. Para o pensamento liberal predominante, a cidadania é eminentemente 

passiva, tendo como expressão o direito do voto.  

Após isso, Rousseau foi o mais famoso defensor da democracia direta. Se para Hobbes 

e Locke a vida em sociedade resolveria os males dos homens, para Rousseau tais males partem 

dela. É a propriedade privada, aquele bem natural para Locke e, implicitamente para Hobbes, a 

origem dos conflitos e das desigualdades entre os homens. É ela a motivadora de um contrato 

social imposto pela força, arbitrário e gerador de desigualdade e falta de liberdade. Para superar 

esses males, o pensador suiço propõe a criação de um novo contrato, no qual “em lugar da 

pessoa particular de cada contratante, esse ato de associação produz um corpo moral e coletivo, 

composto de tantos membros quantos são os votos da assembleia, o qual desse mesmo ato 

recebe a sua unidade, o Eu comum, sua vida, e vontade” (ROUSSEAU, 2006, p. 30). O ‘Eu 

comum’ são os cidadãos agindo coletivamente no espaço público – na esfera política – para 
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alcançar o ‘bem comum’. Em outras palavras, é a democracia participativa, quando os cidadãos 

participam das decisões políticas pensando no público e buscando o bem comum, a única forma 

de evitar arbitrariedades e alcançar a vontade geral, que não é a soma das partes. É o todo, maior 

do que a soma das partes.  

São os autores marxistas, começando por Marx e Engels, que vão olhar para a 

democracia representativa, a democracia liberal-burguesa, de maneira mais crítica.  

Por outro lado, na tentativa de dar respostas, por dentro do sistema capitalista, à revolta 

das massas – exploradas, em condições de sobrevivência extremamente precárias e excluídas 

de qualquer esfera de decisão – e neutralizar as propostas libertárias que começam a surgir no 

cenário político, teóricos liberais também vão dar atenção ao tema, ainda que de maneira 

bastante contraditória. 

Nesse rol de autores liberais, Stuart Mill, há dois séculos, já apontava para a necessidade 

de que a democracia representativa tivesse a presença do indivíduo desempenhando atividades 

públicas, ao lado e dentro do aparelho público. A contribuição de Mill, é verdade, significou 

um avanço na teoria liberal. Defendia a liberdade de expressão e livre associação e afirmava 

que o debate político era não só parte dos direitos básicos dos indivíduos, como positivo para o 

aprimoramento das questões políticas e econômicas. Com isso, o autor caminha para a reflexão 

sobre o significado da democracia representativa. Ora, se para ele, como um autêntico liberal, 

era fundamental evitar tanto a ditadura da minoria quanto a ditadura da maioria – as duas tidas 

como opressoras –, então a democracia representativa, como essencialmente conduzida pela 

minoria, não poderia cumprir essa tarefa. Para evitar ditaduras seria necessário que os 

indivíduos fizessem valer seus desejos diretamente. O voto, isto é, a representação não seria 

capaz de garantir que os interesses dos indivíduos fossem respeitados. Falando do governo, diz 

Mill (2003, p. 220) que  

 

a forma ideal é aquela na qual a soberania, ou o poder supremo de controle 

em última instância, cabe de direito a todo o agregado da comunidade; aquela 

em que todo cidadão não apenas tem uma voz no exercício daquele poder 

supremo, mas também é chamado, pelo menos ocasionalmente, a tomar parte 

ativa no governo. 

 

 

 Em seguida, destaca, a partir da consideração de que é bom para o Estado e 

extremamente instrutivo para o cidadão a atuação em funções públicas, que  

 

torna-se evidente que o único governo que pode satisfazer plenamente todas 
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as exigências do Estado social é aquele no qual todo o povo participa; que 

toda participação, mesmo na menor das funções públicas é útil; que a 

participação deverá ser, em toda parte, tão ampla quanto o permitir o grau 

geral de desenvolvimento da comunidade; e que não se pode, em última 

instância, aspirar por nada menor do que a admissão de todos a uma parte do 

poder soberano do Estado” (Ibid., p. 223). 

 

 

É evidente que Mill, mesmo considerando a participação direta a forma mais real e 

segura de democracia, tinha muitas desconfianças em relação aos rumos que a abertura às 

massas das esferas de decisão poderia tomar. O sufrágio universal já era visto como algo 

extremamente perigoso. É por isso que imediatamente após essa concessão teórica, Mill 

subitamente conclui que “como, nas comunidades que excedem as proporções de um pequeno 

vilarejo, é impossível a participação pessoal de todos, a não ser numa parcela muito pequena 

dos negócios públicos, o tipo ideal de um governo perfeito só pode ser o representativo” (MILL, 

2003, p. 223). 

Vários outros pensadores sucederam Mill na crítica à democracia representativa, dentre 

eles Schumpeter (1984), Offe (1984), Hirst (1992), Habermas (2002), para não falar dos autores 

marxistas do século XX. 

Schumpeter, para quem a democracia clássica e a própria política reproduziam a lógica 

de mercado, na obra Capitalismo, Socialismo, Democracia também fez considerações sobre os 

limites da democracia representativa. O autor inicia sua reflexão com a crítica aos autores 

iluministas no que concerne à ideia de que os seres humanos seriam, em todas as esferas da 

vida, racionais. A racionalidade humana, para Schumpeter, deve ser relativizada.  

O autor afirma que a ideia de “vontade do eleitor”, baseada na racionalidade e 

independência, é algo que, na prática, não existe. Ele utiliza a “psicologia das multidões”, de 

Gustave Le Bon, a qual defende que sob a influência de aglomeração – que não é 

necessariamente física – desaparecem subitamente os freios morais e aparecem impulsos 

primitivos não lógicos. Nesse sentido, os eleitores, tal como os consumidores, não têm suas 

necessidades tão bem definidas. São sensíveis à influência da publicidade e outros métodos de 

persuasão, de modo que, por exemplo, para que um candidato conquiste votos do eleitorado, 

não é necessário que ele apele à razão. A mera afirmação, diz ele, repetida constantemente, vale 

mais do que o argumento racional. Isso se deve ao fato de que o cidadão típico, para 

Schumpeter, como não vivencia diariamente a esfera pública, não possui interesses bem 

definidos, como há na esfera pessoal e profissional. Então, na esfera pública, seu nível de 

responsabilidade e senso de realidade desce a níveis inferiores. Naquilo que lhe interessa 
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diretamente ou que tenha uma lógica parecida com aquelas de sua esfera pessoal, o indivíduo 

pode se interessar e participar racionalmente. Nos assuntos com os quais os indivíduos não 

enxergam interesses diretos, seu nível de racionalidade é bastante abaixo do mínimo razoável. 

Nesses casos, então, a participação desses indivíduos é meramente artificial e figurativa, de 

forma que servirá aos interesses de quem se encontra do outro lado, ou seja, àquele que quer 

vender seu produto (material ou político). Schumpeter, como dissemos, associa a disputa 

eleitoral à esfera do mercado: para conseguir fazer seu produto ser visto como uma necessidade 

para os consumidores (ou eleitores), utilizam-se técnicas de marketing, via contratação de 

empresas especializadas e mobilizam-se recursos para fazer propaganda e publicidade. Ganha 

simplesmente quem melhor apresenta seu produto, não tendo qualquer relevância se a forma 

como o produto é apresentado condiz ou não com o que ele realmente é.  

A despeito de entender que essa artificialidade faz parte do processo democrático e que, 

portanto, não há alternativa a ela, o teórico do mercado político defende que “a escolha [do 

governo], glorificada idealmente com o chamado do povo, não é iniciativa deste último, mas 

criada artificialmente. (...) a iniciativa depende do candidato que se apresenta à eleição e do 

apoio que possa despertar. Os eleitores se limitam a aceitar essa candidatura de preferência a 

outras, ou a recusar-se a sufragá-la” (SCHUMPETER, 1984, p. 336). 

O pensamento de Schumpeter significou um marco nas teorias democráticas, porque 

criou um legado, legitimou regimes e adquiriu diversos discípulos (HELD, 1987; MIGUEL, 

2002; SILVA, 1999). Não é uma tarefa simples definir se sua teoria foi uma crítica ao sistema 

representativo atual ou, ao contrário, a sua legitimação. 

Miguel (2002) advoga que a contribuição schumpeteriana foi, na verdade, anti-

democrática. Primeiramente, o autor afirma que as críticas do pensador austríaco ao conceito 

clássico de democracia foram muito pouco fundamentadas e são bastante questionáveis. Em 

segundo lugar, ao tratar da artificialidade dos sistemas democráticos atuais de maneira cínica e 

conformista, ele acabou por legitimá-los e é isso que justifica seu enorme sucesso.  

Samuel Huntington (1994), um aberto crítico da democracia participativa, proferiu uma 

frase, em seu livro A Terceira Onda: A Democratização no Final do Século XX, bastante 

ilustrativa do que representou a perspectiva de Schumpeter:  

 

Por algum tempo depois da Segunda Guerra Mundial, travou-se um debate 

entre aqueles que, na linha clássica, definiam democracia segundo fonte [das 

decisões] ou propósito e o crescente número de teóricos que aderiam ao 

conceito processual de democracia, à maneira schumpeteriana. Nos anos 70, 

o debate tinha terminado e Schumpeter vencera (HUNTINGTON, 1994, p. 

16). 
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 A questão mais polêmica da teoria de Schumpeter é sua pretensão em registrar uma 

realidade, em apresentar um fato empírico desprovido de considerações valorativas. Essa 

postura positivista, supostamente neutra e apenas descritiva, certamente contribuiu para a 

apropriação de suas contribuições no sentido de legitimar o status quo, ainda que Schumpeter 

tenha mostrado o quão distante a lógica do mercado político – ou democracia concorrencial – 

está de qualquer conceito de democracia real. No final das contas, o que fica explícito pela 

teoria schumpeteriana é a ideia da função legitimadora que o processo eleitoral traz para o 

sistema atual. Como diz Miguel (2002, p. 503) a respeito da teoria de Schumpeter, “ao votar, o 

povo não decide nada, mas pensa que está decidindo – e, por isso, dispõe-se a obedecer aos 

governantes”. A despeito dessas questões, a teoria schumpeteriana nos apresenta uma visão 

bastante pragmática de como funciona o processo representativo e nos oferece elementos 

importantes para criticá-lo, a partir de um pensador comprometido com a reprodução do 

sistema. 

 Paul Hirst (1992), na obra intitulada Democracia representativa e seus limites, com um 

olhar crítico, observa que há algumas contradições entre a doutrina da democracia 

representativa e a prática governamental moderna. O autor destaca três problemas básicos do 

sistema democrático-representativo. Em primeiro lugar, o que aparece aos cidadãos é sempre 

um conjunto muito limitado de opções de candidatos, de modo que uma eleição não é a pura 

expressão da vontade do povo, mas uma escolha entre um pequeno conjunto de organizações, 

isto é, os partidos políticos. A segunda contradição seria que, como diz a teoria, o legislativo 

tem a função de formular leis gerais, aplicáveis a qualquer pessoa, e o executivo tem a função 

de executar essas leis, de maneira neutra e eficiente. No entanto, o autor afirma que o governo, 

longe de ser um ente cego, é composto por um (ou mais) partido(s), e possui objetivos e 

compromissos bem definidos. Sua atuação no poder tem como foco principal perseguir tais 

objetivos e não fazer cumprir as leis, simplesmente. Além disso, o legislativo também é 

composto por membros partidários. Por isso, Hirst afirma que  

 

a existência, na prática, de um governo permanente e de um governo partidário 

inverte as posições do legislativo e do executivo. A elaboração de normas e a 

ação governamental legalmente sancionadas estão longe de ser 

universalmente aplicáveis; com muita frequência, são especificamente 

dirigidas a grupos definidos, para seu benefício ou prejuízo (HIRST, 1992, 

p. 35). 
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 A terceira contradição seria o fato de que, independente de como se estabelecem as 

regras do sistema eleitoral (proporcional ou majoritário), “os eleitores jamais poderão escolher 

decisões ou políticas, só pessoas ou partidos” (Ibid., p. 36).  

 O autor inglês destaca ainda que, “se queremos uma sociedade mais democrática, 

precisamos de competição e debate políticos mais amplos, não de um despotismo eletivo que 

pretende se justificar pelo voto popular” (Ibid., p. 43). 

As críticas aos limites da democracia representativa, para usar a expressão de Hirst, 

estão associadas à desconfiança nas autoridades governamentais, considerada a influência do 

grande capital, a burocratização e a tecnicização do processo decisório, as negociações e 

pressões dos grupos de interesses e lobbies com e sobre aquelas autoridades e outros aspectos 

que tornam duvidosa a formulação das políticas públicas e seus desdobramentos.  

Mais recentemente, em 2006, Bernard Manin, Adam Przeworski e Susan Stokes 

escreveram um artigo intitulado Eleições e Representação, no qual apontam inúmeras 

debilidades do sistema representativo e, mais especificamente, do mecanismo de mandato. Em 

síntese, os autores apontam o fato de que os representantes eleitos possuem interesses próprios; 

os cidadãos não têm conhecimento sobre as reais intenções dos candidatos quando votam; não 

há nenhuma garantia de que as políticas dos governantes serão as mesmas de suas plataformas 

de campanha. Há um outro problema, talvez o mais relevante: “para existirem e se apresentarem 

aos eleitores, os partidos políticos precisam arrecadar fundos. Quando esses fundos vêm de 

interesses particulares, são trocas de favores”. (MANIN, PRZEWORSKI e STOKES, 2006, p. 

113). Em outras palavras, se, por exemplo, um grupo empresarial “doa” um valor x a um 

candidato, quando este chega ao poder, terá que conceder pelo menos o valor x em favores. Os 

autores destacam que esse tipo de “troca de favores” causa distorções sobre a distribuição de 

recursos de tal ordem que o custo social gerado é maior do que a conhecida e famigerada 

corrupção (roubo) aberta, a qual incide “apenas” – se é que podemos usar este termo – sobre os 

impostos. A solução desse impasse não é simples, como se pode observar na seguinte passagem: 

 

Mesmo se as responsabilidades forem claramente assinaladas, os maus 

governos puderem ser castigados e os bons eleitos, os eleitores forem bem 

informados sobre a relação entre políticos e interesses específicos, e o 

comportamento dos políticos em busca de rentabilidades estiver sujeito a 

escrutínio cuidadoso, a eleição não é um instrumento suficiente de controle 

sobre os políticos. Os governos tomam milhares de decisões que afetam o 

bem-estar individual. E os cidadãos têm apenas um instrumento para controlar 

essas decisões: o voto (Ibid., p. 133 e 134). 
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Tudo isso concorre para um corrosivo descrédito do aparelho público, que fez emergir 

com expressividade a ideia da participação popular e do controle social, na acepção de controle 

do aparelho público pela sociedade civil, através de variados meios. 

O conceito de cidadão, a partir da caracterização de Marshall (1950), também contribuiu 

para a suposição de que há uma ação imediata a ser desenvolvida, pelo exercício dos direitos 

políticos, que reconstitui alguns traços da democracia direta perdida para a democracia 

representativa. 

 

 

2.2 As teorias anti-democráticas e singularidades do pensamento liberal 

 

 Tal como as teorias críticas ao sistema representativo, encontramos diversos pensadores 

anti-democráticos, que, em diferentes momentos históricos, contribuíram muito para a 

ressignificação desse conceito.  

 Essa oposição ao sistema que contasse com a participação popular nas esferas de decisão 

aparece já em Hobbes, Locke e Montesquieu, em suas teorias fundadoras do Estado Moderno. 

 Hobbes (1979), por suposto, é um grande opositor a todo tipo de participação. Sua 

proposta de existência de um Leviatã, o Deus mortal, que estaria acima dos homens, em termos 

de sabedoria e de poder, o homem artificial, significa a imposição de um poder político 

impermeável a qualquer questionamento por parte do povo. O Leviatã agiria para o povo e, 

acima de tudo, em nome do povo, que pelos seus instintos animais, suas paixões, e pelo seu 

profundo individualismo jamais teria condição de contribuir com o coletivo. Por isso, Hobbes 

foi, inúmeras vezes, acusado de defender o Absolutismo, como mostra Hirschman (2002).  

 John Locke (1978), por seu turno, foi um grande crítico do absolutismo. Para ele, o 

Estado teria como função primordial defender os bens naturais dos indivíduos, qual seja, a 

propriedade e a liberdade. O sistema absolutista jamais poderia garantir a propriedade aos seus 

donos privados, na medida em que o soberano seria, em última instância, o proprietário supremo 

de todas as coisas. Como um liberal, Locke não era favorável a um Estado robusto. Para ele, o 

Poder Legislativo seria o mais importante, ao qual os Poderes Executivo e Judiciário estariam 

subordinados. Por quê? Porque os homens em sociedade precisavam simplesmente de leis, que 

garantissem aqueles direitos naturais, e de órgãos que fizessem cumprir as leis. Locke defende 

explicitamente o sistema representativo. O Poder Legislativo seria constituído por 

representantes escolhidos pelo povo. Este último teria, além do voto, o direito de exigir que os 
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parlamentares venham a “emendar lei antiga ou fazer nova lei” (LOCKE, 1978, p.95) e, ainda, 

destituir o corpo de representantes, caso este não cumprisse com suas funções adequadamente. 

Há, portanto, uma concepção de soberania popular, dentro dos limites da democracia 

representativa, como observamos na seguinte passagem: “o legislativo ou qualquer parte dele 

compõe-se de representantes escolhidos pelo povo [...], os quais voltam depois para o estado 

ordinário de súditos e só podendo tomar parte no legislativo mediante nova escolha” (Ibid.). 

 Para melhor compreendermos a concepção de Locke sobre a democracia, temos que 

recorrer às explicações desse pensador para a fundação do Estado – a efetivação do contrato 

social. Aqui encontramos uma significativa contradição. Como vimos, são dois os principais 

bens naturais: a liberdade e a propriedade, os quais, em última instância, são correlacionados 

no pensamento de Locke. A liberdade não é a de fazer tudo o que quiser, indistintamente. Essa 

é a liberdade do estado de natureza, da qual os indivíduos abrem mão para viver em sociedade, 

em paz e em segurança. Qual liberdade, então, deve ser defendida e preservada pelo Estado? É 

a liberdade de iniciativa, que respeite a liberdade alheia. A propriedade é o principal resultado 

dessa liberdade, que se adquire, segundo Locke, por meio do trabalho, do esforço e da dedicação 

individual. Por isso, porque é um bem adquirido de maneira tão meritosa, deve ser garantido. 

Deve ser protegido dos homens degenerados, que tentam roubar a propriedade dos homens 

bons, trabalhadores. Como destaca Alvarenga (2003, p. 41) a comunidade política lockiana “era 

uma associação composta por proprietários e o direito à cidadania era limitado a estes mesmos 

proprietários”. O Estado é instituído por esse (pequeno) grupo, com a finalidade de protegê-lo 

dos despossuídos que lhe ameaçavam.  

 A democracia representativa defendida por Locke é a afirmação da dominação de classe 

do Estado, que surge limitado à participação dos proprietários. É, portanto, a negação da 

democracia, considerada em seu conceito etimológico. 

Encontramos essa oposição também nos temores pós-revoluções industrial e francesa 

descritos por Hobsbawm em A Era das Revoluções (2012). Mesmo as teorias de Alexis de 

Tocqueville e de Stuart Mill, que tentam (re)conciliar capitalismo e democracia, explicitam, em 

inúmeras passagens, a rejeição que têm à democracia efetiva. Em artigo dedicado às teorias 

anti-democráticas, Miguel (2002) destaca Friedrich Nietzsche e José Ortega y Gasset, como 

expressões da reação antidemocrática em relação ao ascenso de lutas populares que pareciam 

colocar em risco os privilégios das elites e a hierarquia econômica, política, social e cultural 

vigente. A teoria das elites, com Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca e Robert Michels é referencial 

em todos os estudos sobre o tema (SILVA, 1999; MIGUEL, 2002). Posteriormente, a teoria da 
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escolha racional, representada por Mancur Olson (1965), também revelou sua descrença na 

democracia. 

Neste plano de ideias, Alexis de Tocqueville talvez seja o autor que mais cause polêmica 

quando se trata de democracia. Em sua obra referencial, A Democracia na América, relata suas 

experiências nos Estados Unidos, onde estaria, segundo ele, o maior laboratório de 

desenvolvimento da democracia do mundo, Tocqueville passou a ser considerado por muitos 

um defensor aguerrido da democracia, ou, como diria Domenico Losurdo, “o campeão da 

democracia”. Contudo, a análise minuciosa de suas ideias, para além do discurso político, nos 

leva a questionar o verdadeiro caráter da visão tocquevilliana. É isso que faz Hobsbawm afirmar 

que “Alexis de Tocqueville [...] sobreviveu como o melhor dos críticos liberais moderados da 

democracia deste período; poderíamos também dizer que se tornou particularmente apropriado 

aos liberais moderados do mundo ocidental depois de 1945” (HOBSBAWM, 2012, p. 379). 

Losurdo (2004), de maneira mais veemente, afirma que “Tocqueville, que erradamente é 

apresentado hoje como um teórico da democracia, ao contrário, deve ser incluído claramente 

entre seus críticos, pelo menos se se considera parte integrante da democracia o sufrágio 

universal e direto" (LOSURDO, 2004, p. 17). 

Cabe, em face deste realce adquirido por ele, principalmente a partir de A democracia 

na América, uma atenção especial à sua contribuição. 

Tocqueville é proveniente da aristocracia e sua família, ligada ao rei Luis XVI, foi 

perseguida pela Revolução de 1789. Seus avós foram mortos na guilhotina e seus pais só 

conseguiram escapar graças ao 9 Thermidor. Tal experiência seria o motivo pelo qual 

Tocqueville colocava-se frontalmente contrário a qualquer processo insurrecional e 

revolucionário. Para ele, toda revolução se dá por homens movidos por paixões, “ardor de 

crenças” e concepções extremistas, que são proporcionalmente excludentes à razão. 

Considerando tais sentimentos como egoístas, Tocqueville conclui que movimentos 

insurrecionais levarão sempre à tirania e insubordinação.  

Essa seria uma das características que mais chamaria atenção do pensador francês nos 

Estados Unidos. Ele não apenas encontrou a referência mundial de democracia liberal; 

encontrou também uma sociedade que chegou a esse patamar sem recorrer à revolução. Nas 

suas palavras, no modelo ideal de Estado, tal como visto nos EUA, “a sociedade não estará 

absolutamente imóvel, mas os movimentos do corpo social poderão ser moderados e gradativos 

[...]; os prazeres aí serão menos extremos e o bem-estar mais geral, as ciências menos 

importantes e a ignorância mais rara, os sentimentos menos enérgicos e os hábitos mais afáveis” 

(TOCQUEVILLE, 2003, p. 164). Em seguida, em uma formulação tipicamente ideológica, o 
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autor faz um jogo de conceitos e conclui que  

 

na ausência do entusiasmo e do ardor das crenças, o saber e a experiência, às 

vezes, exigirão grandes sacrifícios dos cidadãos; sendo cada homem 

igualmente frágil, sentirá uma igual necessidade de seus semelhantes e, 

consciente de que não obterá seu apoio senão com a condição de cooperar com 

eles, facilmente descobrirá que, para ele, o interesse particular se confunde 

com o interesse geral (Ibid.). 

 

 

 

 O pensador francês vê, nos EUA, uma sociedade individualista e isso, seguindo seu 

pressuposto liberal, é, para ele, uma de suas características mais importantes. O individualismo 

seria a chave para que as ações apaixonadas fossem eliminadas, bem como a tirania e a 

subordinação fossem evitadas. Por isso, ele afirma que “o habitante dos Estados Unidos aprende 

desde seu nascimento que é preciso se apoiar em si mesmo para lutar contra os males e 

embaraços da vida; ele não lança sobre a autoridade social senão um olhar desconfiado e 

inquieto, e somente recorre ao seu poder quando não pode prescindir dele” (TOCQUEVILLE, 

2003, p.169). 

Em seu livro, A Democracia na América, Tocqueville (2005) elenca as características 

dessa democracia, que seriam basicamente a) inexistência de hierarquia social; b) liberdades de 

imprensa, religião, reunião, associação e organização popular. Além desses pontos, a 

democracia de Tocqueville compreende: a) mobilidade social; b) igualdade de oportunidades; 

c) condições de acesso ao poder político para todos – via sufrágio; d) preservação da liberdade. 

No que tange às causas da existência de democracia na América, o autor destaca três principais: 

1. colônia de povoamento, que fez com que todos fossem proprietários; 2. selfgoverment, no 

qual há participação e fiscalização de todos para com todos; e 3. conselhos comunitários / locais, 

eleitos diretamente. Na sua síntese das causas, analisando-as sob o ângulo histórico, Tocqueville 

vai considerar que pesaram na consolidação dessa democracia aspectos acidentais, referentes à 

forma de colonização e à condições geográficas (livre de ameaças externas); costumes que 

foram se desenvolvendo a partir do “modo” de colonização; leis que foram geradas com base 

nesses costumes e que fortaleceram os dois pilares da democracia: igualdade e liberdade; 

federalismo, que confere autonomia aos Estados, dentre outros. 

 Essas considerações nos levam a concluir que a contribuição de Tocqueville vai ao 

encontro do conceito de democracia, confirmando, dessa forma, a concepção de que ele é um 

bastião da democracia. Por que, então, incluí-lo no rol das teorias anti-democráticas? 

Primeiramente, há de se investigar se o sistema estadunidense era tão inclusivo e democrático 
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como viu o pensador francês nos seus nove meses de estadia nesse país. Em seguida, vale 

analisar as concepções de Tocqueville na sua vida política relativamente longa na França.  

 Antes, contudo, ainda em Democracia na América, devemos investigar a questão da 

relação entre igualdade e liberdade, que além de ser um ponto central de sua teoria – o que leva 

Gahyva (2006) a dizer que apesar de sua obra intitular-se A Democracia na América, o tema 

que de fato lhe importava era o da liberdade ou, mais exatamente, a necessidade de “estabelecer 

sob quais condições a liberdade é possível entre os modernos” (GAHYVA, 2006, p. 559) – é a 

questão central do liberalismo e muito nos diz sobre a contradição de seu pensamento. 

Tocqueville manifestava grande incômodo com a igualdade plena, como não poderia 

deixar de ser. Em sua teoria, ele chama atenção para o trade off existente entre esses dois direitos 

e em como a liberdade deve ser maior objeto de atenção. Segundo ele, a igualdade se equivale 

a uma paixão, com todas as implicações que isso gera, de acordo com o que vimos acima, e, 

como em um círculo vicioso, “a primeira e a mais viva das paixões que a igualdade de condições 

origina, nem é necessário dizer, é o amor por esta mesma igualdade” (TOCQUEVILLE, 2003, 

p. 174). Ademais,  

 

as vantagens da igualdade se manifestam a partir do presente e diariamente 

podem ser vistas vertendo sua fonte. [...] A igualdade fornece diariamente uma 

multiplicidade de pequenos desfrutes a cada homem. Os encantos da 

igualdade são sentidos em todos os momentos e estão ao alcance de todos; os 

corações mais nobres não lhes são insensíveis, e as almas mais vulgares fazem 

deles seus êxtases. [...] os prazeres que a igualdade propicia se oferecem por 

si mesmos. Cada um dos pequenos incidentes da vida privada parece 

ocasioná-los e, para degustá-los, é preciso apenas viver. 

 

 

Tocqueville, nessas passagens, mais do que expressar suas preocupações com os 

excessos da igualdade, explicita de maneira contundente que não está preocupado com sua 

dimensão social – seja aquela reivindicada (e abandonada) pela Revolução Francesa que está 

no seu slogan; seja a igualdade socialista, já significativamente presente no século XIX. Essa é 

a igualdade perigosa, que faz com que os homens a tenham sem a necessidade de se esforçarem 

para conquistá-la e que se impõe sobre a liberdade, porque o caminho para se chegar a esta 

última é árduo. Segundo ele, “os bens que a liberdade propicia aparecem apenas com o tempo 

e é sempre fácil menosprezar a causa que os originou. [...] Os homens não teriam meios de 

desfrutar da liberdade política sem adquiri-la mediante alguns sacrifícios e jamais se apoderam 

dela senão com muitos esforços” (Ibid.). Em conclusão interessante, Tocqueville assinala: 
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Acho que os povos democráticos têm um gosto natural pela liberdade; 

entregues a si mesmos, eles a buscam, a amam e sempre julgam doloroso 

serem dela privados. Mas eles têm uma paixão ardente, insaciável, eterna e 

invencível pela igualdade; desejam a igualdade na liberdade e, se não podem 

obtê-la, desejam-na ainda na escravidão. Tolerarão a pobreza, a servidão, a 

barbárie, mas não tolerarão a aristocracia (Ibid.). 

 

 

 Aí está a contundente reação ao então recente processo por que passou sua terra natal, 

mas também aos anseios das massas de seu tempo. Tocqueville, como um aristocrata, afinal, 

não entendia a desigualdade de classe como um problema. A desigualdade mais problemática, 

que deveria, na sua concepção, ser combatida era a desigualdade de oportunidades. Daí porque, 

já na introdução de seu livro mais famoso, ele destaca que “entre os novos objetos que 

chamaram minha atenção, durante minha permanência nos Estados Unidos, nenhum me tocou 

mais vivamente do que a igualdade de condições” (TOCQUEVILLE, 2003, p. 162). De forma 

mais explícita, mais tarde, o pensador liberal defende que “as misérias humanas são obra da 

Providência e não das leis, de modo que é absurdo pensar que se possa suprimir a pobreza 

mudando a ordem social” (TOCQUEVILLE apud LOSURDO, 2004, p. 22). 

 Essa relação entre igualdade e liberdade, vista aliás como valores contraditórios, possui 

grande relevância, dado que expressa não apenas a visão de um autor, mas a essência do 

pensamento liberal sobre o modelo de democracia. Fundamentalmente, o bem supremo é a 

liberdade; a igualdade, à medida que exerce peso negativo sobre a liberdade, deve ser ela 

própria controlada. Por outro lado, ao considerar que as massas têm verdadeira paixão pela 

igualdade, que por ela ficam inebriadas, somos levados a concluir que a democracia, para o 

bem do sistema, não pode se abrir até o ponto em que essas massas descontroladas sejam as 

responsáveis por decidir os rumos de uma nação. Seria a “tirania da maioria”, tão temida pelos 

liberais e, por suposto, igualmente por Tocqueville, que opina da seguinte forma: “acho que a 

onipotência da maioria é um perigo tão grande para as repúblicas americanas que o recurso 

perigoso empregado para limitá-la me parece ainda benéfico” (Ibid., p.171). 

 Esse é um raciocínio que se aprofunda nos seus discursos políticos, na sua trajetória 

parlamentar, em obras posteriores à Democracia na América e em cartas pessoais. São esses 

documentos que Losurdo (2004) minuciosamente analisa em Democracia ou Bonapartismo. 

Ele encontra inúmeras passagens bastante ilustrativas, como por exemplo, quando o pensador 

francês fala sobre as lutas travadas na França de seu tempo contra a discriminação censitária: 

“Tocqueville escreveu tratar-se de um movimento que cometia a imprudência de apelar ao 

“povo” e que ele temia pudesse escapar, como depois efetivamente aconteceu, da direção e do 

controle da “classe média”, isto é, da burguesia”. Ou ainda na polêmica “contra a agitação dos 
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banquetes5, quando declara: “Não se deve cortejar o povo e não se deve conferir-lhe, pródiga e 

temerariamente, mais direitos políticos do que aqueles que é capaz de exercer”” (LOSURDO, 

2004, p. 21).  

 Se tais escritos são posteriores à A democracia na América, poderíamos supor que talvez 

o filósofo liberal tenha mudado suas concepções com o passar do tempo? Já nesse livro, 

Tocqueville trata do sistema de representação nos EUA: “a câmara dos representantes é 

nomeada pelo povo; o senado, pelos legisladores de cada Estado. Uma é o produto da eleição 

direta, a outra da eleição em dois graus” (TOCQUEVILLE, 2005, p. 137). Mais à frente, após 

a ressalva de que “há certas leis cuja natureza é democrática mas que conseguem corrigir em 

parte esses instintos perigosos da democracia”, ele expressa suas impressões sobre as duas 

câmaras, em passagem também destacada por Losurdo, mas que ora extraímos diretamente de 

Tocqueville: 

 

Quando você entra na sala dos representantes em Washington, sente-se chocado com 

o aspecto vulgar dessa grande assembléia. Seu olhar busca, não raro em vão, em seu 

interior um homem célebre. Quase todos seus membros são personagens obscuros, 

cujo nome não fornece nenhuma imagem ao pensamento. São, na maioria, advogados 

de província, comerciantes ou mesmo homens pertencentes às últimas classes. Num 

país em que a instrução é quase universalmente difundida, diz-se que os 

representantes do povo nem sempre sabem escrever corretamente. 

A dois passos dali abre-se a sala do senado, cujo estreito recinto encerra uma grande 

parte das celebridades da América. Mal percebemos lá um só homem que não evoque 

a idéia de uma ilustração recente. São eloqüentes advogados, generais distintos, hábeis 

magistrados ou homens de Estado conhecidos. Todas as palavras que escapam dessa 

assembléia fariam honra aos maiores debates parlamentares da Europa.  

Donde vem esse contraste esquisito? Por que a elite da nação se encontra nesta sala e 

não na outra? Por que a primeira assembléia reúne tantos elementos vulgares, ao passo 

que a segunda parece ter o monopólio dos talentos e das luzes? Ambas porém emanam 

do povo, ambas são produto do sufrágio universal e nenhuma voz, até aqui, já se 

elevou na América para sustentar que o senado fosse inimigo dos interesses populares.  

Donde vem pois tão enorme diferença? A meu ver um só fato a explica: a eleição que 

produz a câmara dos representantes é direta; aquela de que emana o senado é 

submetida a dois graus. A universalidade dos cidadãos nomeia a legislatura de cada 

Estado, e a constituição federal, transformando por sua vez cada uma dessas 

legislaturas estaduais em corpo eleitoral, aí busca os membros do senado. Os 

senadores exprimem portanto, muito embora indiretamente, o resultado do voto 

universal (TOCQUEVILLE, 2005, p. 235). 

 

 

Depois, em tom de revelação, diz: “não criarei dificuldade para confessar: vejo no duplo 

grau eleitoral o único meio de colocar o uso da liberdade política ao alcance de todas as classes 

                                                 
5 A agitação dos banquetes refere-se ao que foi, no bojo da revolução de 1848 na França, uma estratégia utilizada 

pela pequena burguesia democrática para burlar as leis que proibiam os comícios e outras agitações públicas.  
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do povo. Os que esperam fazer desse meio a arma exclusiva de um partido, e os que o temem, 

parecem-me incorrer num erro igual” (Ibid., p. 236). 

A título de esclarecimento, o sistema de voto em segundo grau é um mecanismo no qual 

o voto popular torna-se indireto, dado que pelo sufrágio universal não se elege os representantes 

que assumirão os cargos eletivos, mas representantes dos colégios eleitorais, estes sim 

encarregados de escolher os mandatários.  

Seria essa a característica do sistema estadunidense mais inovadora, aquela capaz de 

fazer com que “os homens assim eleitos representem pois, sempre exatamente, a maioria da 

nação que governa; mas representem tão-somente os pensamentos elevados que lá circulam, os 

instintos generosos que a animam, e não as pequenas paixões que muitas vezes agitam-na e os 

vícios que a desonram” (Ibid., p. 235/236). 

Dessa forma, os EUA conseguem “de modo ainda mais eficaz, proteger os organismos 

representativos da influência, ou da excessiva influência, das massas populares” sem recorrer 

“a discriminações patentes e muitas vezes percebidas como odiosas” (LOSURDO, 2004, p. 18). 

É isso que faz com que os EUA gozem de uma “invejável estabilidade política”, a despeito da 

“ampla extensão do sufrágio” (Ibid.).  

Os EUA, portanto, conseguem manter um sistema que aparece como democrático aos 

seus cidadãos e, ao mesmo tempo, permanece imune aos perigos dos excessos da democracia, 

ou das paixões que as massas tendem a manifestar no exercício democrático. De que excessos 

e paixões o filósofo francês se refere? Como vimos, aqueles que levam as massas a quererem 

igualdade acima de qualquer coisa; acima, inclusive, da liberdade.  

Em artigo intitulado A Fenomenologia do Poder: Marx, Engels, Tocqueville, Losurdo 

(1996) faz um contraponto entre as visões de Marx e de Engels, de um lado, e de Tocqueville, 

de outro, acerca dos Estados Unidos. São as perspectivas materialista-histórica e liberal, 

respectivamente. Engels, tal como Tocqueville, tem escritos sobre os Estados Unidos, com a 

diferença, destaca o autor, de que Engels utilizou informações secundárias, enquanto 

Tocqueville esteve pessoalmente nesse país que, já naqueles idos do século XIX era 

identificado como o mais desenvolvido em termos capitalistas.  

A questão inicial colocada por Losurdo é: como é possível autores olharem para uma 

mesma realidade, obterem informações semelhantes e, ao final, chegarem a conclusões 

radicalmente opostas?  

O primeiro ponto diz respeito ao conceito de democracia, que aparece no título da obra 

mais consagrada de Tocqueville e reivindicada por ele a partir do caso exemplar deste país da 

América do Norte. Que tipo de democracia é essa? Losurdo recupera o conceito de Marx de 



68 

“democracia burguesa”, que seria “democracia vulgar”, a qual pode ser melhor compreendida 

a partir do conceito de “economia vulgar”, que se refere a um olhar superficial sobre a esfera 

da circulação de mercadorias. Ao olhar para essa esfera, pensadores identificavam “o 

verdadeiro Éden dos direitos naturais inatos” (LOSURDO, 1996, p. 32), onde domina a 

liberdade, a igualdade e a propriedade. Esse quadro, que diz respeito à relação entre 

compradores e vendedores, muda dramaticamente quando o olhar se desloca para a esfera da 

produção. Na relação entre compradores e vendedores da força de trabalho, não há liberdade, 

nem igualdade. O comprador, detentor do dinheiro, segue como capitalista, e o vendedor segue 

sendo o trabalhador, que não tem nada mais a vender além de sua própria força de trabalho. 

Essa constatação, de que na esfera da produção não há igualdade e nem liberdade, também foi 

reconhecida por pensadores liberais. Losurdo mostra uma passagem de Tocqueville, escrita em 

1842, na qual ele afirma que “por toda parte a igualdade estende progressivamente seu domínio, 

exceto na na indústria, que se organiza a cada dia sob uma forma mais aristocrática” (Ibid. p. 

34), de maneira que o trabalhador encontra-se “numa estrita dependência” com relação ao 

empregador. Ideia semelhante Losurdo encontra em Benjamin Constant, que exclui os direitos 

políticos aos trabalhadores porque eles, diz Constant, não possuem “rendimento necessário para 

viver independentemente de qualquer vontade alheia [...] os proprietários são donos de sua 

existência porque podem negar-lhe trabalho” (Ibid.). Mais explícito é James Stewart, que 

corrobora o conceito de “escravidão assalariada”, de Marx, ao afirmar que “os homens eram 

constrangidos a trabalhar porque eram escravos de outrem; agora, os homens são constrangidos 

a trabalhar, porque são escravos das próprias necessidades” (Ibid., p. 35).  

O autor italiano destaca um relatório de Tocqueville acerca do sistema penitenciário dos 

EUA, texto pouco conhecido, com informações que, curiosamente, o liberal francês não incluiu 

no seu A Democracia na América. Tocqueville, nesse relatório, “chama atenção para uma 

legislação que joga os pobres na prisão até mesmo por débitos absolutamente insignificantes” 

(LOSURDO, 1996, p. 37). Nas palavras de Tocqueville, citadas por Losurdo, “no mesmo país 

em que o queixoso é posto na prisão, ladrão permanece em liberdade, se pode pagar fiança [...]. 

Estas leis tudo providenciaram para a comodidade do rico, e quase nada para a garantia do 

pobre, de cuja liberdade fazem pouco caso” (LOSURDO, 1996, p. 37).  

Que liberdade plena é essa que Tocqueville tanto valoriza e defende, mesmo 

reconhecendo tantas contradições? Para Losurdo, a explicação está na relação com a Inglaterra. 

Tocqueville afirma que “entre todos os povos modernos, os ingleses são aqueles que infundiram 

a maior liberdade na sua legislação política e fizeram o uso mais frequente da prisão nas suas 
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leis civis; os norte-americanos, por sua vez, embora tendo ocasionalmente modificado de modo 

radical as leis políticas, conservaram a maior parte das leis civis da Inglaterra” (Ibid.).  

Com isso, Losurdo conclui que o liberal francês formula o juízo sobre o país que visitou 

levando em conta unicamente os direitos políticos e relegando os direitos civis a uma esfera 

fundamentalmente privada. Essas relações civis, que são inerentes à esfera da produção, e a 

enorme dependência do trabalhador em relação ao capitalista, além do tratamento diferenciado 

de acordo com as diferentes classes, são, portanto, consideradas desprovidas de relevância 

política. É isso que permite Tocqueville chegar a uma conclusão “de certa maneira triunfal: na 

república do outro lado do Atlântico, não apenas a liberdade floresce plenamente e não constitui 

um privilégio, mas “as classes desaparecem”” (LOSURDO, 1996, p. 37).  

Mesmo Stuart Mill, sempre apresentado como um campeão da liberdade, considera 

“inadmissível que uma pessoa participe do sufrágio sem saber ler, escrever e, acrescentaria, 

sem possuir os primeiros rudimentos de aritmética” (LOSURDO, 2004, p. 33). Razão porque 

vai propor sua conhecida fórmula de voto plural, em que a elite proprietária deveria ter dois ou 

três votos por pessoa: 

 

Um empregador é mais inteligente do que um operário, por ser necessário que 

ele trabalhe com o cérebro e não só com os músculos [...]. Um banqueiro, um 

comerciante serão provavelmente mais inteligentes do que um lojista, porque 

têm interesses mais amplos e mais complexos a seguir [...]. Nestas condições, 

poder-se-iam atribuir dois ou três votos a toda pessoa que exercesse uma 

destas funções de maior relevo (Ibid., p. 35). 

 

 

 

2.3 Democracia enquanto processo histórico 

 

Democracia não é apenas uma definição que pode variar de acordo com a visão de cada 

pensador. Conceitualmente e na prática, possui uma história, através da qual é disputada. Não 

estamos, portanto, tratando de algo universal e atemporal. Ao contrário, cada sistema possui 

situações e demandas diferentes, sobre as quais a realidade precisa se adequar. Como afirmam 

Bringel e Echart (2008, p. 457), “a democracia não é algo que foi inventado em um lugar 

determinado e de forma definitiva. É a reinvenção contínua da política. É um processo histórico 

e conflituoso, sujeito a diferentes processos de ampliação ou retração”. 

Dentro dos marcos do capitalismo, o termo sofreu uma mudança conceitual profunda. 

Como vimos, inicialmente, era um termo abominado pelas classes detentoras do poder, 
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contraditório a sua forma de dominação. Mas, a partir de um dado momento, foi incorporado 

pelo sistema, que passou a conviver de modo aparentemente harmonioso com ela, de tal 

maneira que ninguém ousava apresentar-se publicamente como antidemocrático.  

A questão é: que democracia é essa? Quais elementos passaram a defini-la? Para 

responder a tais indagações é necessário voltar ao conceito clássico aristotélico, e analisar as 

modificações sofridas à medida que os processos sociais foram avançando. Ellen Wood (2011) 

faz essa análise em Democracia contra Capitalismo. Como vimos, ponto central de separação 

entre o modelo grego e o modelo “moderno” é a representação versus participação direta. 

Aristóteles via com muita restrição qualquer tipo de representação. A eleição era concebida 

como constitutiva de um sistema oligárquico, “porque tendia a favorecer os gnorimoi, os 

notáveis, os ricos e bem-nascidos, que talvez fossem menos simpáticos à democracia” (WOOD, 

2011, p. 187).  

As alternativas criadas no capitalismo ascendente, constituído por uma massa 

despossuída e uma pequena elite proprietária foram as da exclusão das massas das esferas de 

decisão, estas últimas atribuídas aos proprietários. Domenico Losurdo nos traz como exemplo 

Thiers, um eminente teórico liberal, presidente francês de 1871 a 1873 e conhecido repressor 

da Comuna de Paris, que, a respeito da Revolução de 1848 na França e das reivindicações por 

sufrágio universal, reconhece que “32 milhões de homens são governados pelo voto de 240 mil. 

Existem 240 mil homens que comandam e 32 milhões que obedecem”. Contudo, continua o 

político francês dizendo que, embora pareça “uma desproporção espantosa”, avançou-se muito 

em termos de direitos políticos, afinal, “já se alcançou uma classe que não tem suficiente tempo 

livre, cultura e propriedade para se interessar por questões políticas” (LOSURDO, 2004, p. 57). 

Segundo essa concepção, “aliás, caminhou-se demais para baixo” (Ibid.). 

Esse modelo, como era de se esperar, encontrava sérios limites que, somados à realidade 

sócio-econômica geral, estimulavam a revolta popular. Era, de fato, uma situação contraditória, 

dado que a manutenção daquela ordem significava a exclusão dos setores populares do núcleo 

de poder e, ao mesmo tempo, tal exclusão motivava esses setores a subverterem a ordem. Esse 

trade-off encontrou uma faceta dramática nos EUA. Como relata Wood (WOOD, 2011, p. 187), 

embora os antidemocratas tenham saído vitoriosos na disputa pela definição da nova república, 

a experiência colonial e do processo que culminou na revolução criou uma população 

politicamente ativa e com grande impulso para a democracia de massa. Os federalistas, por isso, 

“tinham pela frente uma tarefa sem precedentes, a de preservar o que fosse possível da divisão 

entre massa e elite no contexto de franquias crescentemente democráticas e de um corpo de 

cidadãos cada vez mais ativo” (Ibid., p. 185). Em outras palavras, seria necessário encontrar 
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uma maneira de manter o domínio da minoria proprietária com o apoio popular. Foi assim que 

os federalistas redefiniram a democracia. Encontraram no modelo representativo a fórmula para 

manter o status quo e disfarçar as ambiguidades inerentes a sua forma de dominação.  

Como destaca Wood (Ibid., p. 187),  

 

já nos acostumamos tanto à fórmula “democracia representativa” que 

tendemos a esquecer a novidade da ideia americana. Pelo menos em sua forma 

federalista, ela significou que algo até então percebido como antítese de 

autogoverno democrático passava a ser não apenas compatível com a 

democracia, mas também um de seus componentes: não o exercício do poder 

político, mas renúncia a este poder, sua transferência a outros, sua alienação 

(grifo da autora). 

 

 

 

 O sistema representativo não foi criado pelos federalistas. Contudo, essa definição de 

democracia, tal como concebida nos EUA, tornou-se referencial na democracia moderna, que 

é a “identificação desta com a alienação do poder” (Ibid., p. 188). Pela análise das reflexões 

dos “pais fundadores” desse sistema, Wood é categórica ao afirmar que eles  

 

não somente concebiam a representação como uma forma de distanciar o povo 

da política, mas advogavam-na pela mesma razão que justificava as suspeitas 

dos atenienses contra as eleições: por ela favorecer as classes proprietárias. A 

“democracia representativa”, tal como uma das misturas de Aristóteles, é a 

democracia civilizada com um toque de oligarquia” (Ibid., p. 188). 

 

Segundo Dussel (2011), a Modernidade propôs uma democracia representativa, 

manipulada pela burguesia, que foi paulatinamente dando participação aos setores urbanos, aos 

trabalhadores, camponeses, à mulher, e a outros setores dominados. Contudo, se essa abertura 

ocorreu, foi feita de tal maneira que os mecanismos de representação lhe permitiam manter-se 

como classe hegemônica, isto é, ao final, sempre se voltava a seu favor. Isso, inclusive, 

promoveu o fortalecimento, por parte dos movimentos sociais contestatórios, da ideia de que 

“el gobierno adecuado y justo del pueblo era la democracia participativa directa contra la ya 

mencionada representación burguesa com pretensión de universalidad” (DUSSEL, 2011, p. 

113). Conforma-se, dessa forma, uma antinomia entre representação e participação. A primeira 

vista como “realismo político” associado diretamente ao liberalismo, e a segunda tida como 

“utópica”, no sentido de inviável. 
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2.3.1 Os três momentos da democracia liberal 

 

A história da democracia liberal pode ser contada em 3 momentos.  

 O primeiro, no seu advento, sob o impulso da revolução burguesa, quando a 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a formalização, fazia da democracia liberal 

uma conquista extraordinária. As condições de vida restritas e a própria escravidão, ainda 

expansiva, davam àqueles tempos uma marca profunda de privações da liberdade, do 

pensamento, da organização e da iniciativa. A democracia liberal foi portanto a liberação da 

racionalidade e da paixão, a primeira sob a forma da ciência e a segunda sob o símbolo do 

romantismo, inclusive político. Foi também o horizonte das insurreições e dos projetos de 

emancipação da humanidade, dos quais os mais famosos são os falanstérios, de Fourier, os 

assentamentos de New Harmony, inspirados por Owen, e as projeções comunistas de Karl 

Marx, Friedrich Engels e muitos que os seguiram. 

 Como diria o já referido Schmitt, apesar de ele próprio não ser tão entusiasta da 

democracia, “progresso significava o mesmo que expansão da democracia” (SCHMITT, 1996, 

p. 23). 

 Mas essas insurreições e projetos de emancipação, ainda que fossem, como escreveu 

Engels, o reconhecimento, de que a democracia liberal é um espaço para seu próprio 

questionamento, continham uma crítica que ecoou por muitos lugares e longo tempo. Tratava-

se da denúncia de que a democracia liberal não dava conta das injustiças sociais, da 

desigualdade e da pobreza. Mais adiante, Lênin, radicalizando a crítica, iria referir-se à 

democracia liberal como uma ditadura da burguesia, à medida que a classe dominante se serve 

ideológica e materialmente da imagem da democracia e do “Estado democrático” para impor a 

ditadura da minoria sobre a maioria (LÊNIN, 1960). Em rigor, as críticas à limitação da ordem 

democrática liberal já se encontram no nascimento da sociedade burguesa, sob inspiração dos 

jacobinos. Quem lê o discurso de Robespierre, no qual ele apresenta seu Projeto de Declaração 

dos Direitos do Homem e do Cidadão, entende claramente que ali se encontra mais que uma 

proposta contrária ao texto que prevaleceu, escrito por Condorcet. Ali está a crítica da 

propriedade como esteio da Revolução, portanto ali já se faz a crítica da democracia liberal 

burguesa. Era o ano de 179, quando Robespierre, da tribuna da Convenção, dizia: “[...] a 

extrema desproporção das fortunas é a origem de muitos males e muitos crimes [...]. Aos olhos 

de toda essa gente, a propriedade não gera princípio algum de moral. Ela exclui todas as noções 

de justo e injusto” (ROBESPIERRE, 2008, p. 123 a 125). Em seguida, indaga e propõe: 

 



73 

Por que vossa Declaração de Direitos parece apresentar o mesmo erro? Ao 

definir liberdade, o primeiro dos bens do homem, o mais sagrado dos direitos 

que ele recebe da natureza, haveis dito, com razão, que ela tinha por limites 

os direitos dos outros; porque não haveis aplicado esse princípio à 

propriedade, que é uma instituição social? [...] vossa Declaração parece feita 

não para os homens, mas para os ricos, para os açambarcadores, os agiotas e 

os tiranos. (Ibid., p. 125). 

 

 

 Ainda não se havia consagrado e a democracia liberal já recebia críticas em sua carta 

universal mais conhecida, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Na voz de um 

dos seus mais expressivos fundadores, a crítica incidia exatamente naquele ponto que se 

tornaria, no decorrer dos novos séculos, o ponto vulnerável do conceito de democracia: sua 

impotência social e tolerância com a desigualdade. 

 A relação do liberalismo com a democracia, aliás, foi adquirindo contornos polêmicos 

após sua emergência enquanto “ideologia secular” – para usar a expressão de Hobsbawm – 

especialmente no campo político. Esse historiador inglês destaca que o sistema de pensamento 

liberal desenvolvido “de maneira tão firme nos séculos XVII e XVIII”, era uma filosofia 

“estreita, lúcida e cortante” (HOBSBAWM, 2012, p. 371). Filosoficamente, aproximava-se do 

materialismo e do empiricismo; “suas hipóteses gerais sobre o mundo e o homem estavam 

marcadas por profundo individualismo”, baseadas, não em definições a priori, mas na 

“introspecção dos indivíduos da classe média ou à observação de seu comportamento” (Ibid.). 

Os ditos “contratos”, passavam a existir quando, na busca de satisfação máxima de seus 

interesses, os indivíduos julgavam ser mais adequada a associação entre si.  

 Economicamente, prevalecia a confiança no triunfo do capitalismo, tido como sistema 

natural, tal como o era o progresso. Com o apoio “confortador” da obra de Adam Smith, 

chegava-se a uma fórmula, por assim dizer, redonda: a humanidade é formada por indivíduos 

soberanos, que buscam seus próprios interesses através da competição uns com os outros. Se 

as atividades provenientes disso fossem preservadas de qualquer interferência, produziriam não 

só uma ordem social “natural”, mas proporcionariam riqueza social (“a riqueza das nações”) e 

bem-estar coletivo. Posteriormente, a contribuição de David Ricardo, embora não tenha a 

intenção de ir contra a tradição liberal, colocaria em questionamento tal prosperidade ao mostrar 

que a riqueza de algumas nações dependia da pobreza de outras.  

 Em seu pensamento político, no entanto, a ideologia liberal “não era nem tão coerente 

nem tão consistente” (Ibid., p. 378). Prevalecia, entre os liberais, o dilema entre a crença em 

um governo livre formado por homens livres e autônomos e o governo de uma elite de 

proprietários que estaria salvaguardado dos impulsos da maioria popular. Em verdade, esse 
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dilema tinha como origem, de um lado, a concepção filosófica liberal que apresenta uma 

sociedade, de certa maneira uniformizada, formada por indivíduos autônomos e conscientes e, 

de outro, a realidade formada por uma massa não autônoma, não proprietária e dependente de 

uma minoria “autônoma” e proprietária. Como permitir que interesses tão distintos e 

mutuamente excludentes pudessem igualmente fazer-se presente na esfera do poder? Daí 

porque Hobsbawm (2012, p. 379) afirma que 

 

os descontentamentos sociais, os movimentos revolucionários e as ideologias 

socialistas do período pós-napoleônico intensificaram este dilema [...]. O 

liberalismo e a democracia pareciam mais adversários que aliados; o tríplice 

slogan da Revolução Francesa – liberdade, igualdade e fraternidade – 

expressava melhor uma contradição que uma combinação. 

 

 

 

 Dessa forma, a tradição liberal mostrava-se limitada não apenas em relação à 

desigualdade. A liberdade era uma questão, por assim dizer, não consensual. Losurdo (2006), 

em A Contra-História do Liberalismo, questiona “o que é liberalismo?”. Poderia ser uma 

pergunta banal se a resposta fosse aquela conhecida pelo senso comum e proferida pelos seus 

defensores: defesa intransigente da liberdade do indivíduo, sendo este último o centro de suas 

preocupações. A dificuldade aparece quando se leva em conta que grande parte dos expoentes 

do liberalismo, desde Locke, na mesma medida em que exaltavam a liberdade do indivíduo a 

todo custo contra a tirania da ação do Estado, defendiam a existência e a reprodução da 

escravidão. O próprio Locke, ao mesmo tempo em que “atacava com palavras de fogo a 

“escravidão” política que a monarquia absoluta queria impor” (LOSURDO, 2006, p. 15), 

“procurava justificar a escravidão absoluta e perpétua” (Ibid.) e, ademais, era acionista da Royal 

African Company, empresa inglesa de tráfico de escravos. Mesmo John Stuart Mill, embora se 

colocasse contra o que ele chamava de “autodeterminados” liberais estadunidenses que 

aceitavam a secessão escravista, afirmava que esta não seria tão ruim se praticada, por exemplo, 

na África, lugar atrasado, de “tribos selvagens”. Nesse caso, Mill acreditava que a escravidão 

cumpriria um papel educador, por vezes “passagem obrigatória para conduzi-las [as ‘tribos 

selvagens’] ao trabalho e torná-las úteis à civilização e ao progresso” (LOSURDO, 2006, p. 

19).  

 Em caminho distinto, Losurdo encontra Adam Smith. A despeito de toda a tradição que 

representa, esse eminente economista liberal afirmava que a escravidão poderia ser mais 

facilmente suprimida em governo despótico do que em governo livre, dado que o sistema de 

representação era acessível exclusivamente aos proprietários brancos. Em governos livres, diz 
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Smith, “a liberdade do homem livre é a causa da grande opressão dos escravos [...]. E uma vez 

que eles constituem a parte mais numerosa da população, pessoa alguma imbuída de 

humanidade vai desejar a liberdade em um país no qual foi estabelecida esta instituição” 

(LOSURDO, 2006, p. 18).  

 O pensador italiano chega então à seguinte questão: pode ser considerado liberal quem 

defende a escravidão? Pode ser considerado liberal quem, ainda que de maneira específica, 

defenda a existência de um poder despótico para proporcionar “liberdade” ao conjunto da 

sociedade, independente da raça, etnia ou condição social? 

 Do ponto de vista prático, grandes potências que serviram de esteio ao pensamento 

liberal tiveram a escravidão e o comércio de escravos como eixo de sustentação de seu 

desenvolvimento. Isso se aplica, por exemplo, à Inglaterra e à Holanda. Por outro lado, o 

processo de abolição da escravatura nos Estados Unidos ocorreu sob o braço forte do governo. 

Lincoln, aliás, foi acusado de despotismo e jacobinismo em sua empreitada rumo ao fim da 

escravidão.  

 Essa impotência social não repercutiria tão-somente sobre os pensadores sensíveis, os 

herdeiros de Rousseau, para quem a igualdade e a liberdade – esta dependendo daquela – são 

os valores supremos da humanidade. Repercutiria principalmente sobre o cidadão na sua versão 

de consumidor. Repercutiria, em outras palavras, sobre a economia. Afinal, o capitalismo é 

concebido para transformar a criação humana em mercadoria e a mercadoria só adquire sentido 

– só se realiza, na linguagem econômica – quando encontra quem a compre.  

 Diz Marx que o capitalismo é uma formação sócio-econômica cheia de contradições. A 

contradição fundamental seria o fato de a produção ser social, mas a apropriação dessa produção 

ser individual ou, no máximo, de um pequeno grupo (MARX, 1972, p. 215). Essa condição vai 

acumulando mercadoria em mãos de poucos e disseminando pobreza relativa entre milhões. 

Cria-se, assim, uma situação crítica em que as mercadorias não encontram compradores e até o 

sistema de crédito, adotado para contornar o problema, não dá conta da desproporção. 

  Em grande medida, estamos sentindo, e provavelmente ainda o sentiremos por muito 

tempo, esse fenômeno que está nos fundamentos do sistema. Para viabilizar a venda das milhões 

de unidades de imóveis e também de outros bens, produzidos em escalas crescentes, os bancos 

e financeiras foram pródigos em conceder créditos sobre créditos. Inclusive aos incapazes de 

saldar os empréstimos. Poderia ser diferente? Não parece, porque o dilema que se coloca ao 

capitalismo é estagnar ou crescer e vender, mesmo aos que não podem pagar. Até que a crise 

"nos separe".   
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 A repercussão sobre a economia vai assumir sua forma mais chocante nos finais dos 

anos 1920, quando, no outubro de 1929, a Bolsa de Valores de Nova Iorque diz aos 

estadunidenses aquilo que as discretas estatísticas já apontavam – uma nova crise econômica 

se instalara. 

 O alongamento da crise, que não encontrava solução no mercado auto regulador, levou 

a que o crack da Bolsa se revelasse não apenas como uma crise econômica, mas também como 

política e ideológica. É um itinerário que se pode identificar como clássico e que estamos vendo 

se repetir nos dias atuais. A solução para aquela crise deu-se com a superação desse embate 

ideológico interno às nações capitalistas, que não pôde, naquele momento, ignorar a ascensão 

do projeto socialista na Europa Soviética. 

 A tão evocada crise dos anos 1930 rompeu o ideário liberal e as crenças econômicas 

fundadas em Smith (mão invisível) e Say (auto regulação). O mercado não se mostrou capaz 

de criar a sua própria procura, a partir da oferta de livre iniciativa. No bojo da crise econômica, 

que punha em questão o capitalismo, estava também posta em questão a democracia liberal. 

Agora, não mais porque deixava de fazer justiça ou, como disse Robespierre, porque servia 

“aos ricos, aos açambarcadores, aos agiotas”. Mas porque nem a eles servia mais. 

 A intervenção keynesiana, que advém com a subida de Franklin Roossevelt ao poder, 

em 1933, é a ação que busca relegitimar os sistemas capitalistas e democrático-liberais. Essa 

segunda vida da democracia liberal assume uma feição nova através do Estado eficiente e 

efetivo, economicamente. Mas o espectro do comunismo, que rondou Washington, em 1930, 

repôs o espectro da ilegitimidade que acompanha a democracia liberal desde seu nascedouro. 

Na crise dos anos 1930, saltou diante do mundo a crise permanente dos trabalhadores. Por isso, 

a nova feição da democracia liberal, bem mais austera, porque maquiada pela burocracia, 

precisou compor sua busca de relegitimização com o Estado de Bem-Estar Social. Uma ação 

voltada para atender as necessidades básicas da população, que faria do Estado um grande 

provedor dos trabalhadores, e principalmente dos pobres e miseráveis. A bem da verdade, essa 

ação, de intenção relegitimadora, em nada é estranha à teoria geral do próprio Keynes, como se 

pode ler em suas Notas Finais, da Teoria Geral do Emprego, do Juro e do Dinheiro (KEYNES, 

1964). Ali, o refundador do capitalismo moderno está dizendo que “os dois principais defeitos 

do mundo econômico em que vivemos são a sua incapacidade para garantir o pleno-emprego e 

a sua arbitrária e desigual distribuição da riqueza e dos rendimentos” (Ibid., p. 351). O mundo 

econômico em que vivia Keynes e a que ele se referia era o mundo que se comprazia com a 

democracia liberal, irmã da burguesia. 
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 O Estado, chamado a enfrentar esses defeitos, é o demiurgo desse segundo momento 

da democracia. Não bastavam o direito de dispor de si mesmo e dos seus bens e o direito 

voltairiano da discordância, da expressão da discordância e da organização da discordância. 

Agora o reconhecimento da democracia dependia do quanto ela pudesse proporcionar de 

condições materiais, emprego, renda, escola, saúde, moradia, enfim, os direitos alimentares.  

 Portanto, a democracia renasceu em cada iniciativa do Estado, cuja ação protegeria os 

ricos e os pobres. Como se dizia de Vargas, ele era o Pai dos Pobres, mas também a Mãe dos 

Ricos. Em outras palavras, a democracia significava a capacidade da sociedade, com a ajuda 

do Estado, prover as necessidades do seu povo e sustentar a demanda global. Essa é a lógica 

que passou a predominar na sociedade. Só assim se explica porque os mais populares líderes 

políticos, de inúmeros Estados-Nação, tenham sido gestores autoritários, quando não ditadores. 

Eles estavam legitimados e entronizados pelo sucesso do projeto de fazer da democracia de 

palavras uma democracia de bens e serviços. Ainda que para isso violassem a própria 

democracia. Em certa medida, tivemos ao longo desses anos a sugestão de Smith – governos 

despóticos “libertadores” – posta em prática. 

 O cidadão da Declaração dos Direitos de Condorcet dá lugar ao cidadão de Robespierre.  

 Marshall capta esse momento, quando vai dizer que cidadão é aquele que dispõe dos 3 

direitos: direitos civis, direitos políticos e direitos sociais (MARSHALL, 1950). 

 A democracia que emerge daí se desfaz de seu estigma liberal e se apresenta ao mundo 

como uma democracia social, marcada pelos direitos sociais.  

 As despesas públicas que, antes da Primeira Guerra (1914), estavam na casa dos 9% do 

PIB dos principais países, tendo nos extremos os EUA (1,8%) e a França (17%), saltaram após 

a Grande Depressão (aproximadamente 1937) para a casa dos 20%, com saltos monumentais, 

como o da França (de 17 para 29%), do Japão (de 8,3 para 25,4%), do Reino Unido (de 12,7 

para 30%) e da Alemanha (de 14,8 para 42,4%), esta última por motivação diferente, que se 

conheceria poucos anos mais tarde (TANZI e SCHUKNECHT, 1995, p. 49). 

 Depois da Segunda Guerra (1945), esses percentuais sobre o PIB tornaram a saltar, 

tendo alcançado, nos anos 1990, a casa dos 50%, em média, pontificando a Suécia com 68% 

do PIB administrados pelo governo. Mesmo no extremo mais baixo, os EUA ultrapassaram a 

casa dos 30% (33,5%) (Ibid.). 

 A democracia se reencontra com a sociedade por meio do Estado. Um Estado 

empregador e promotor do emprego, redistribuidor e promotor da redistribuição, investidor e 

promotor do investimento, monitor da poupança e do consumo. O Estado vai ser entendido 

como esse ser poderoso e superior.  
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 A figura do Estado agente da democracia social é inevitavelmente comparada, ainda que 

não tão devidamente, com o Leviatã de Hobbes. A civitas, que Hobbes traduzia do latim como 

Estado – “[...] a multidão assim unida numa só pessoa se chama Estado, em latim civitas” 

(HOBBES, 1979, p. 105) – assume o papel legitimado, não apenas de guardião da propriedade, 

mas também de promotor da justiça social. O Estado se engrandece em detrimento da 

democracia. 

 Das lições de Hegel, nos seus Princípios da Filosofia do Direito, aprendemos que o 

Estado é o Espírito Objetivo, a mais perfeita forma materializada do Espírito, que se coloca 

acima dos conflitos e expressa os interesses gerais da sociedade. E em Weber (2005) lemos que 

“o Estado consiste em uma relação de dominação do homem sobre o homem, fundada no 

instrumento da violência legítima (isto é, considerada como legítima)” (WEBER, 2005, p. 57). 

É essa concepção de Estado neutro, que se localiza acima da sociedade e atua no sentido de 

equilibrar interesses divergentes e promover o bem comum – em plena consonância com a 

teoria liberal, diga-se – que nos é passada desde a escola básica até a universidade.  

 São muito poucos os que encontraram, na sua formação, Rousseau e seu projeto de 

Contrato Social, em que se lê a crítica do jusnaturalismo. Diferentemente dos filósofos ingleses, 

para Rousseau não há sociedade de Natureza, senão aquela que se constitui pela família. Foi a 

sociedade que criou o que os ingleses atribuíram à natureza – a sociedade sob os auspícios do 

Estado. O contrato social capaz de propiciar uma vida humanizada, não é aquele mantido pela 

força do Estado, mas o contrato em que “cada um de nós põe em comum sua pessoa e todo o 

seu poder sob a suprema direção da vontade geral, e recebemos enquanto corpo cada membro 

como parte indivisível do todo” (ROUSSEAU, 2006, p. 30). 

Menos ainda são os que tiveram a oportunidade de ler A Origem da Família, da 

Propriedade Privada e do Estado e puderam conhecer a versão de Engels, de que  

 

o Estado nasceu da necessidade de conter o antagonismo das classes, e como, 

ao mesmo tempo, nasceu em meio ao conflito delas, é, por regra geral, o 

Estado da classe mais poderosa, da classe economicamente dominante, classe 

que, por intermédio dele, se converte também em classe politicamente 

dominante (ENGELS, 1978, p. 193).  

 

  

Verifica-se, portanto, na formação de várias gerações de dirigentes públicos – limitados 

às leituras, quando as fazem, de Maquiavel, Hobbes, Hegel e Weber – uma imagem altaneira 

do Estado, em que este se destaca da Sociedade Civil, de um modo justo e/ou neutro.  
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 Esse segundo momento da democracia é por isso o momento em que o Estado a resgata 

do profundo desgaste que a sua história e as crises da economia liberal provocaram. Mas a 

submete. 

 Além dos conceitos que o elevam à condição de superior e justo há o reforço da teoria 

burocrática. Segundo Weber, a realidade incorpora o que chama de sistema racional-legal, em 

que a dominação – o poder – é exercida em nome da racionalidade e da legalidade. Trata-se de 

um sistema impessoal, público, meritocrático, regido pelas leis produzidas pelos parlamentos, 

as “casas do povo”.  

 Nos Estados Unidos, sob o impacto da Grande Depressão e da resposta keynesiana do 

governo Roosevelt (New Deal), instala-se, em 1937, o President’s Comittee Administrative 

Management encarregado de burocratizar o poder central. Agora detentor de poder e de elevada 

soma de dinheiro, o Estado e sua administração precisavam de procedimentos racionais, 

impessoais e meritocráticos para uma gestão eficiente e justa. (MATTOS, 1998). No Brasil, o 

Departamento da Administração do Serviço Público, o DASP, iria também cumprir esse papel, 

em face do Estado Novo e seu conceito de reforma e modernização.  

 Essa combinação de valores – a concepção filosófica, teórica e acadêmica positiva, a 

prática provedora e o caráter racional-legal – engendra uma roupagem poderosa que 

inevitavelmente veste não só o Estado, mas também os seus operadores. Tudo isso faz desse 

segundo momento da democracia um momento sob direção do Estado e dos seus agentes, que 

assim parecem relegitimar a democracia porque proporcionam aquele provimento material aos 

pobres que, desde Robespierre, vinha sendo apontado como o seu ponto fraco. 

 Apesar de todos esses traços que a democracia-social e a burocracia proporcionam, a 

legitimidade da democracia adquirida através do Estado se revela de notável precariedade. 

Porque, em rigor, pode-se dizer que a validação adquirida pela democracia não a afirma, antes 

o contrário. Afirma-se o Estado. 

No segundo momento da democracia, a sociedade lança mão do Estado para garantir os 

direitos sociais e é esse provimento que aparentemente vai resgatar os valores ideológicos 

burgueses, dentre eles a democracia. A satisfação das necessidades básicas da sociedade, 

conceito do Estado do Bem-Estar Social, é que aplaca a fúria crítica, e em certos casos pré-

revolucionária, que envolve as populações de desempregados e decepcionados com a crise do 

capitalismo. Essa ação, precedida pela intervenção keynesiana e conduzida pela pretensa 

impessoalidade do Estado, refaz o capitalismo e sua democracia. 
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Mas esse meio – o Estado provedor – de reaver a legitimidade da democracia é um meio 

precário. Porque ele – o Estado, com seu provimento – não necessariamente precisava da 

democracia; foi a democracia que precisou dele.  

Os acontecimentos que se verificaram, antes e a posteriori, vieram a demonstrar que o 

Estado Provedor não lança mão da democracia como condição sine qua non para exercitar seu 

papel. Ditaduras se sucederam – nazista, fascista, varguista, peronista, civil-militares, etc – 

todas com capacidade de reconhecimento público, deixando para muitos dos seus criadores um 

rastro de longa história de popularidade. Esses reconhecimento público e rastro de popularidade 

colaram-se não à democracia, mas aos bonapartistas que comandaram o Estado nessas 

ditaduras. 

Em outras palavras, aquilo que se constitui em direitos sociais e que fazia falta no 

primeiro momento dessa breve história e se tornou necessário no segundo momento, para a 

preservação da democracia, ao se efetivar por meio do Estado, torna essa preservação precária. 

Ela não se pode dar como consistente, no sentido de autossustentável. O Estado Provedor pode 

ser uma ditadura e seu papel provedor não depende da democracia.  

 É possível, com facilidade, perceber o quanto de poder e autoridade adquirem o Estado 

e seus operadores em face da sociedade. É curioso observar que Marx, anteriormente, já havia 

se referido à burocracia estatal como fechada, distante da sociedade, e detendo a “essência da 

sociedade”: 

 

A burocracia tem a posse da essência do Estado, da essência espiritual da 

sociedade; esta é sua propriedade privada. O espírito universal da burocracia 

é o segredo, o mistério; guardado em seu interior por meio da hierarquia e, em 

relação ao exterior, como corporação fechada. (MARX, 2010, p. 66).  

 

 

  Assim também Max Weber (1985), em Parlamentarismo e Governo numa Alemanha 

Reconstruída, vai identificar grande autonomia do aparelho do Estado diante da própria 

burguesia.  

 O Estado foi, na avaliação de liberais e de marxistas, frequentemente definido como um 

instrumento de coerção. Hayeck via na ação do Estado Provedor “o caminho da servidão”, 

julgamento que deu título a sua principal obra (HAYECK, 1977). Marx e Engels escreveram 

que “o governo moderno não é senão um comitê para gerir os negócios comuns de toda a classe 

burguesa” (MARX e ENGELS, 1982, p. 23). Do seu projeto de revolução faz parte o 

“definhamento do Estado”, como disse Lênin, em O Estado e a Revolução (LÊNIN, 1960). 
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 O Estado não necessita da democracia para fazer o provimento dos direitos sociais e ao 

fazê-lo se legitima, a ele, Estado, mais do que à democracia. Por sua relação com governos 

autoritários e seu caráter coercitivo, é possível dizer mais: que o provimento que empresta ao 

Estado prestígio e legitimidade ameaça a democracia. Pode, como já fez, tornar-se uma 

ditadura. Pode, como tem feito, se tornar intolerante e arrogante.  

 O sucesso econômico, tal qual o atendimento dos direitos sociais, também se pode 

constituir em fator de desprezo pela democracia, o que justifica a expressão ditadura da 

economia usada para explicar os abusos de poder em nome dos (e protegidos pelos) resultados 

positivos no campo econômico. Confirma-se a tese de Losurdo de que o liberalismo, ao 

contrário de ser um bom irmão da democracia, é na verdade um obstáculo, pelo seu 

racionalismo utilitarista, que sempre viu nos segmentos populares traços negativos – interesses 

vis, ignorância, grosseria, maus modos e intolerância para com sua condição desigual. Losurdo 

(2004), em Democracia ou bonapartismo, chama a atenção para isso, trazendo os depoimentos 

de líderes do liberalismo – Benjamin Constant, Tocqueville, Madison, Morison, Mill e outros 

– para quem a democracia deveria se circunscrever à elite pensante, dominante e proprietária. 

Tocqueville, que para alguns é um paladino e disseminador da democracia na Europa do século 

XIX, como vimos, vai dizer que “não se deve cortejar o povo e não se deve conferir-lhe, pródiga 

e temerariamente, mais direitos políticos do que aqueles que é capaz de exercer” (LOSURDO, 

2004, p. 21).  

 Seja como for, o que ressalta de qualquer avaliação é que o interesse pela democracia 

não está nas mãos nem do Estado, nem dos agentes econômicos. 

 Mas, subjacente ao processo que levou ao Estado Provedor, encontra-se a democracia, 

mesmo que a limitada democracia liberal. Porque, ainda que o Estado Provedor não dependa 

da democracia para exercitar o seu papel, foi pela insatisfação popular com as condições de 

vida, expressa no ambiente democrático, e só assim, que se impulsionaram as forças que 

construíram o Estado Provedor.  

  Essa é a chave para compreender o que chamamos de terceiro momento da democracia: 

aquele momento que transfere para a sociedade civil, especialmente para os segmentos 

populares, a sustentabilidade da democracia. Sobram razões para que se reconheça que a 

sustentabilidade da democracia depende do quanto de sua construção e condução, de sua 

legitimidade, está na ação e mobilização da sociedade, principalmente dos seus segmentos 

populares, os trabalhadores médios e manuais. Porque são esses que podem, exercitando a 

democracia, garantir para si e para todos, os três direitos: civis, políticos e sociais.  
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 Entendendo a participação como essência da democracia, Dussel (2011) defende que 

uma democracia factível e legítima, que articula representação e participação, necessita da 

superação da política burguesa moderna. O autor propõe uma “revolución política por 

excelencia, y equivalente a la puesta en común de los medios de producción y de gestión en el 

nivel de la Revolución económica propuesta por Marx” (DUSSEL, 2011, p. 114). 

 O desafio colocado, portanto, é de como a sociedade adquire essa capacidade de influir 

e decidir sobre o Estado. Isto é, a transformação do Estado em instrumento promotor do bem-

estar social, em ambiente crescente e legitimamente democrático.  

 Será isso possível na América Latina? 

 A origem do Estado e o processo de transformações históricas pelas quais passou a 

sociedade são fundamentais para entender a sua conformação atual. As relações sociais 

historicamente dadas, estabelecidas na realidade concreta, são a chave para o entendimento da 

realidade. É a partir desse pressuposto que faremos, a seguir, uma análise, ainda introdutória, 

da formação dos Estados latino-americanos, procurando identificar suas semelhanças e 

diferenças e explicações para o período atual.  

 

Como a democracia participativa está, na arena política, sendo defendida e reivindicada 

por grupos com projetos político-ideológicos frontalmente distintos, cabe a nós defini-los e 

destacar do que exatamente cada segmento está tratando. Como observa Colpari (2011), 

consolidou-se um discurso que vê a ampliação da participação como uma espécie de panaceia 

para todos os males. No entanto, é um discurso “que omite las profundas transformaciones del 

sistema capitalista y que fomenta el egoísmo, el individualismo y la acumulación de capital. 

Elementos que harían inviable el buen funcionamiento de cualquier sistema político 

democrático participativo” (COLPARI, 2011, p. 3). 

A propósito do que diz Colpari, cabe fazer a distinção entre vertentes defensoras da 

democracia participativa. 

 Há duas vertentes reconhecidas na academia, mas que por vezes, confundem-se. De um 

lado, está a tendência “neoliberal-participativa”, cujo objetivo central é reduzir as atribuições 

do Estado e estender as relações de mercado, em uma corrente de participação que é vista como 

individualista, ou seja, a participação depende da ação e comportamento individuais, e o que 

determina se um indivíduo participa ou não são fatores ligados diretamente ao indivíduo, como 

posição social, comportamento pessoal, etc. A segunda tendência vem dos movimentos sociais 

pós-ditaduras e anti-neoliberais, bem exemplificados pelo Orçamento Participativo no Brasil 

do início dos anos 1990. Essa é a perspectiva de que a democracia é um bem a ser conquistado 
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pela sociedade, para se defender das potenciais arbitrariedades do Estado, além do fato de que 

somente ela, a sociedade organizada, pode, nos marcos do sistema capitalista, fazer valer justiça 

social, distribuição de renda, atendimento das necessidades dos grupos menos privilegiados da 

sociedade, dentre outros. Segundo Colpari, esse último enfoque “es comunitarista, en esta 

perspectiva la sociedad civil alude a la integración y articulación de las fuerzas sociales por 

oposición a la sociedad mercantil y fragmentada” (Ibid., p. 4). 

 No caso do Brasil, como em outros países latino-americanos, essas duas vertentes 

emergiram no mesmo período. A vertente comunitarista, que vinha se construindo como forma 

de resistência à ditadura, emerge nos anos 1980 e nos anos 1990, com a implementação de 

mecanismos de participação, como Conselhos Gestores e Orçamento Participativo. 

Paralelamente, nos mesmos anos 1990, o neoliberalismo emerge no Brasil. A despeito de se 

opor diametralmente ao conteúdo e à essência do projeto democrático dos movimentos sociais, 

há uma equalização no plano do discurso, de tal maneira que torna difícil àqueles menos 

envolvidos com o assunto reconhecerem as duas vertentes diferentes. É o que Dagnino (2004) 

chama de “confluência perversa”, que determina um obscurecimento das divergências e 

distinções, “por meio de um vocabulário comum e de procedimentos e mecanismos 

institucionais que guardam uma similaridade significativa” (DAGNINO, 2004, p. 99), embora 

sejam projetos antagônicos não somente no campo político, mas também no campo ético. É por 

isso que a autora sugere que as análises sejam feitas tomando como referência, não apenas a 

dimensão teórica, mas o nível empírico, que é onde se consegue melhor distinguir esses projetos 

políticos em disputa. Veremos isso em maiores detalhes quando tratarmos do Brasil. 
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2.4 De que sociedade civil e Estado estamos falando? 
 

 

 A constituição de espaços institucionalizados de participação social, tal como veremos 

nos diferentes países, carrega como conceito chave o termo ‘controle social’, no sentido de 

‘controle da sociedade civil sobre o Estado’. Esse termo, que, como destacam Bravo e Correa 

(2012, p. 130), parte de uma “suposta oposição entre Estado e sociedade civil”, engloba duas 

categorias sobremaneira complexas. Entendê-las, bem como o significado de sua inter-relação, 

é tarefa primordial para que possamos refletir sobre a problemática colocada neste trabalho.  

Controle social pressupõe não só a ideia de que sociedade civil e Estado são organismos 

distintos, mas, mais do que isso, antagônicos. Esse antagonismo seria, de acordo com o discurso 

recorrente que sustenta a ampliação do controle social, central em nossa sociedade. De um lado, 

há a sociedade civil “separada do Estado e da economia, um reino à parte, potencialmente 

criativo e contestador” (NOGUEIRA, 2003, p. 187) e, do outro, há o Estado, que, por sua 

tendência totalitária e corrupta, deve ser controlado pela sociedade civil para que não se desvie 

de seu papel primordial, qual seja, promover o bem comum. Essa sociedade civil seria, segundo 

esse discurso, formada por indivíduos e não por classes.  

Coutinho (2006) lembra que a percepção dicotômica entre Estado e sociedade civil 

ganhou força no cenário brasileiro no final da ditadura. Segundo ele, “no contexto da luta contra 

a ditadura, sociedade civil tornou-se sinônimo de tudo aquilo que se contrapunha ao Estado 

ditatorial” (COUTINHO, 2006, p. 46). Isso foi possível porque,  

 

no período final da ditadura, até mesmo os organismos ligados à grande 

burguesia (que sempre foi a principal beneficiária da ditadura) começaram 

progressivamente – ao perceberem o seu inexorável declínio, a sua crescente 

perda de qualquer legitimidade, em decorrência sobretudo da crise econômica 

iniciada em meados dos anos 1970 – a se desligarem do regime militar, 

adotando uma postura de oposição moderada. Disso resultou, já então, uma 

primeira leitura problemática do conceito que estamos tratando: o par 

conceitual sociedade civil / Estado [...] assumiu traços de uma dicotomia 

radical, marcada ademais por uma leitura maniqueísta (Ibid., p. 46-47).  
 

Essa leitura, que teve no contexto brasileiro um suporte, também ganhou força no 

cenário internacional. É o que constata Liguori (2006, p. 4), quando afirma que “o tema da 

sociedade civil tornou-se centro do debate cultural e político a partir do fim dos anos 1970 no 

âmbito da chamada “revolução neoconservadora” ou “neoliberal””.  

Consequentemente, o mesmo termo ‘sociedade civil’ recebe uma ampla diversidade de 

significados. Como afirma Nogueira (2003, 186), “ao se disseminar largamente e colar-se ao 
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senso comum, ao imaginário político das sociedades contemporâneas, à linguagem da mídia, o 

conceito perdeu precisão: empregam-no tanto a esquerda histórica quanto as novas esquerdas, 

tanto o centro liberal quanto a direita fascista”. É assim que, com esse mesmo termo,  

 

Busca-se apoio na ideia tanto para projetar um Estado efetivamente 

democrático como para se atacar todo e qualquer Estado. É em nome da 

sociedade civil que muitas pessoas questionam o excessivo poder 

governamental ou as interferências e regulamentações feitas pelo aparelho de 

Estado. Apela-se para a sociedade civil com o propósito de recompor as 

“virtudes cívicas” inerentes à tradição comunitária atormentada pelo mundo 

moderno, assim como é para ela que se remetem os que pregam o retorno dos 

bons modos e dos bons valores. É em seu nome que se combate o 

neoliberalismo e se busca delinear uma estratégia em favor de uma outra 

globalização, mas é também com base nela que se faz o elogio da atual fase 

histórica e se minimizam os efeitos das políticas neoliberais. Muitos governos 

falam de sociedade civil para legitimar programas de ajuste fiscal, tanto 

quanto para emprestar uma retórica modernizada para as mesmas políticas de 

sempre, assim como outros tantos governos progressistas buscam sintonizar 

suas decisões e sua retórica com as expectativas da sociedade civil (Ibid., p. 

186). 

 

 

Estamos tratando de uma mudança conceitual, pois antes, ao longo do século XX, o 

termo sociedade civil estava “fortemente associado à elaboração marxista de Antonio Gramsci, 

ganhando forte disseminação após a descoberta e o intenso trabalho de avaliação crítica de 

Cadernos do Cárcere, no pós-Segunda Guerra Mundial” (Ibid., p. 187). 

Essa mudança de perspectiva significa, acima de tudo, o reflexo de uma luta político-

ideológica. Isso porque, para Gramsci, como veremos adiante, sociedade civil e Estado 

significam “uma unidade na diversidade” (COUTINHO, 2006, p. 47), um todo complexo que 

só é possível entender mediante a compreensão da luta de classes no sistema capitalista, na 

medida em que o pensador italiano considera a “não separação, ou seja, a unidade dialética 

entre política e sociedade, entre economia e Estado” (LIGUORI, 2006, p. 8).  

A versão dicotômica desse par difere-se de Gramsci primordialmente porque nega não 

apenas a luta de classes, mas a própria existência de classes. É a visão liberal retomada com a 

emergência do neoliberalismo. Essa versão, que vê o Estado como uma entidade que cumpre 

fundamentalmente a função de mediar os diferentes interesses dos indivíduos (não das classes), 

para alcançar o bem comum, é encontrada desde os pensadores contratualistas, como Hobbes 

(1979) e Locke (1978), em Weber (2005), nos autores liberais, em setores de centro-esquerda 

e no senso comum.  
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A ideia de que o Estado é um mal a ser combatido e a sociedade civil, por seu turno, é 

uma “terceira via”, fonte de tudo que é positivo, “potencialmente criativo e contestador, visto 

ora como base operacional de iniciativas e movimentos não comprometidos com as instituições 

políticas e as organizações de classe, ora como espaço articulado pelas dinâmicas da “esfera 

pública” e da “ação comunicativa [Habermas]” (NOGUEIRA, 2003, p. 187), seria o contorno 

mais “moderno” dessa visão dicotômica, já em contraposição às ditaduras na América Latina, 

ao socialismo dos países soviéticos, ao Welfare State europeu e ao Estado interventor e 

provedor em geral. 

Coutinho (2006, p. 50) complementa que  

 

Do ponto de vista ideológico, essa postura se manifesta, dentre outras coisas, 

precisamente na tentativa teórico-prática de “despolitizar” a sociedade civil, 

transformando-a num suposto “terceiro setor” que, situado além do Estado e 

do mercado, seria regido por uma lógica pretensamente “solidária” e 

“filantrópica”; de resto, uma vez constituído tal setor, o Estado deveria 

transferir para o mesmo suas responsabilidades na gestão e implementação 

dos direitos e das políticas sociais. 

 

 

A despeito dessa enorme diversidade de significados, que guardam sentidos antagônicos 

entre si, algo aliás, característico do pós modernismo, fato é que, apesar das disputas, há uma 

ideia hegemônica (neoliberal) do que seja sociedade civil. O conceito deslocou-se “de uma 

imagem de sociedade civil como palco de lutas políticas e empenhos hegemônicos, para uma 

imagem que converte a sociedade civil ou em recurso gerencial – um arranjo societal destinado 

a viabilizar tipos específicos de políticas públicas –, ou em fator de reconstrução ética e 

dialógica da vida social” (NOGUEIRA, 2003, p. 187). 

 O que o neoliberalismo busca instituir é a “pequena política”, em substituição à grande 

política, pela via do estímulo à “auto-organização da sociedade civil” (COUTINHO, 2006, p. 

50). Trata-se de uma auto-organização orientada “para a defesa de interesses puramente 

corporativos, setoriais ou privatistas” (Ibid.). 

 

 Até o momento, estamos analisando as bases político-ideológicas que sustentam a visão 

atual sobre o conceito de sociedade civil e sua relação com o Estado. Essa visão, como 

mencionamos acima, é parte estruturante da luta político-ideológica. O triunfo econômico do 
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neoliberalismo, para se efetivar, necessita tornar-se hegemônico6 e adquirir o consenso7 das 

classes dominadas. O reposicionamento do conceito de sociedade civil, bem como de Estado, 

associada ao estímulo tutelado a uma forma específica de organização social, cumpre o papel 

de adquirir esse consenso. A isso se somam os esforços de disseminação do empreendedorismo, 

do ideário da sociedade de “patrões” (ver SOTO, 2001), complementado pelo crescimento 

vertiginoso do individualismo e da competição.  

Para entender como isso ocorre, não podemos nos ater à versão liberal, que transcreve 

a realidade de maneira fragmentada e, por consequência, simplista. As dimensões política, 

econômica e ideológica funcionam em unidade, de forma complexa. É necessário analisá-las 

dialeticamente. 

 

 

2.4.1 Estado / sociedade civil como unidade dialética: de Marx a Gramsci  

  

 Os estudos de Marx sobre o par sociedade civil/Estado, fundamental para o 

desenvolvimento de suas análises em economia política, partiram da crítica à concepção de 

Hegel. Marx contesta a formulação hegeliana de que “o fim do Estado [é] o interesse universal” 

(MARX, 2010, p. 36), argumentando que o Estado assume a feição de defensor do interesse 

universal apenas formalmente. Sua aparência é essa; sua essência é a defesa dos interesses de 

classe (burguesia) como se esses interesses fossem universais. Nas suas palavras,  

 

o interesse estatal, enquanto interesse real do povo, existe apenas 

formalmente, e existe como uma forma determinada ao lado do Estado real. 

[...] O elemento estamental é a mentira sancionada, legal, dos Estados 

constitucionais: que o Estado é o interesse do povo ou o povo é o interesse do 

Estado. Essa mentira será revelada no conteúdo [grifos do autor] (Ibid., p. 83). 

 

  

 

Em A ideologia alemã, Marx e Engels explicam que o Estado precisa assumir uma 

feição de defensor do interesse universal, à medida que  

 

                                                 
6  O conceito de hegemonia empregado nesta tese parte de Gramsci, para quem, diferentemente da ideia 

prevalecente no senso comum (monopólio, com uso intensivo de poder e força), significa a capacidade de um 

grupo de dirigir eticamente e estabelecer um campo de liderança. Para ser hegemônico, não é necessário que o 

grupo seja numericamente superior. 
7 Consenso também é utilizado na acepção gramsciana, que pode ser traduzido como a articulação pluralista de 

ideias e valores, a unidade na diversidade. Não quer dizer ausência de dissenso ou de divergência, mas a capacidade 

de construir essas ideias e valores em meio à diversidade. 
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cada nova classe no poder é obrigada, quanto mais não seja para atingir os 

seus fins, a representar o seu interesse como sendo o interesse comum a todos 

os membros da sociedade ou, exprimindo a coisa no plano das ideias, a dar 

aos seus pensamentos a forma da universalidade, a representá-los como sendo 

os únicos razoáveis, os únicos verdadeiramente válidos (MARX e ENGELS, 

s/d, p. 30). 

 

 

 Esse “interesse universal ilusório” manifesta-se “sob a forma de Estado” (MARX e 

ENGELS, s/d, p. 18), cuja origem é a defesa de uma classe contra suas antagônicas. É o que 

explica Engels, em A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, quando afirma 

que o Estado  

 

é antes um produto da sociedade, quando esta chega a um determinado grau 

de desenvolvimento, é a confissão de que essa sociedade se enredou numa 

irremediável contradição com ela própria e está dividida por antagonismos 

irreconciliáveis que não consegue conjurar. Mas para que estes antagonismos, 

essas classes com interesses econômicos colidentes não se devorem e não 

consumam a sociedade numa luta estéril, faz-se necessário um poder colocado 

aparentemente por cima da sociedade, chamado a amortecer o choque e 

mantê-lo dentro dos limites da ‘ordem’. (ENGELS, 1978, p. 191). 
 

 

 O autor destaca que há períodos, entretanto, em que “as lutas de classes se equilibram 

de tal modo que o Poder do Estado, como mediador aparente, adquire certa independência 

momentânea em face das classes” (Ibid., p. 194). Isso, contudo, não altera sua essência. É assim 

que os autores alemães vão dizer que "todas as lutas no interior do Estado, a luta entre 

democracia, aristocracia e monarquia, a luta pelo direito ao voto, etc., etc., são apenas as formas 

ilusórias nas quais se desenrolam as lutas reais entre as diferentes classes" (MARX e ENGELS, 

1982f, p. 48).  

 Uma vez que se entenda que o Estado, para Marx, não é a totalidade existente e 

consciente da sociedade humana, isto é, o universal-concreto, mas “um comitê para gerir os 

negócios comuns de toda a classe burguesa” (MARX e ENGELS, op. Cit., 1982e, p. 23), é 

possível compreender o que é a sociedade civil. Ao contrário de ser oposta ao Estado, a 

sociedade civil, ainda que distinta, compõe a totalidade do modo de produção, razão porque, 

para Marx, como já citado anteriormente, é ela “o verdadeiro lar e teatro de toda a história”, 

onde se trava a luta de classe fundamental, dado que é nela que se desenvolvem a produção e 

as relações sociais de produção, as relações econômicas. Como diz o pensador alemão no 

Prefácio à “Contribuição à crítica da economia política”,  
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tanto as relações jurídicas como as formas de Estado não podem ser 

compreendidas por si mesmas nem pela chamada evolução geral do espírito 

humano, mas se baseiam, pelo contrário, nas condições materiais de vida cujo 

conjunto Hegel resume, seguindo o precedente dos ingleses e franceses do 

século XVIII, sob o nome de “sociedade civil”, e que a anatomia da sociedade 

civil precisa ser procurada na economia política (MARX, 1982c, p. 301). 

 

 

 Aqui Marx localiza a sociedade civil na estrutura e o Estado, como dimensão jurídico-

política, na superestrutura. Não significa, no entanto, que o autor estabeleça uma separação 

entre as duas esferas. São constitutivas de uma totalidade, e como tal, as partes são 

interdependentes. O Estado não pode ser compreendido sem que se conheçam as relações 

estabelecidas na sociedade civil, que congrega as classes antagônicas e, por consequência, suas 

lutas. Essa ideia também é encontrada em A Ideologia Alemã, onde, de forma mais clara, Marx 

e Engels (s/d, p. 24) afirmam que a história tem como base  

 

o desenvolvimento do processo real da produção, contritamente a produção 

material da vida imediata; concebe a forma das relações humanas ligada a este 

modo de produção e por ele engendrada, isto é, a sociedade civil nos seus 

diferentes estádios, como sendo o fundamento de toda a história. Isto equivale 

a representá-la na sua ação enquanto Estado, a explicar através dela o conjunto 

das diversas produções teóricas e das formas da consciência, religião, moral, 

filosofia, etc., e a acompanhar o seu desenvolvimento a partir destas 

produções; o que permite naturalmente representar a coisa na sua totalidade. 

 

 

 Embora as críticas ao idealismo hegeliano, isto é, ao entendimento de que o Estado seria 

o sujeito da história e a sociedade civil o predicado, possam levar à interpretação de que o que 

faz Marx é inverter essa ordem – sociedade civil como o sujeito da história e o Estado como 

predicado – relegando, como alguns estudiosos interpretaram da citação anterior, de maneira 

metafísica, ou seja, não dialética, a sociedade civil à estrutura e o Estado à superestrutura, nessa 

passagem, fica evidente como Marx identifica uma relação muito mais complexa, dialética, 

desses dois elementos. Como defende Liguori (2006, p. 7), Marx “não se limita a inverter a 

relação Estado-sociedade hegeliana, mas se opõe a essa tese; critica a dicotomia ante a esfera 

pública e a privada, refuta o confinamento do político no Estado e do socioeconômico na 

sociedade, mostra como o poder (e a política) é a própria mediação de ambos os momentos”. 

 A compreensão de Marx e Engels sobre o papel do Estado, como argumentamos em 

estudo passado (GURGEL e JUSTEN, 2011), está conectado com o estágio de desenvolvimento 

do capitalismo de sua época. A burguesia, que “desempenhou na história um papel 
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eminentemente revolucionário” (MARX, 1982, p. 28), até a sua constituição enquanto classe 

dominante, agiu apesar do Estado. Por isso, para esses pensadores,  

 

o Estado no capitalismo não seria mais que uma consequência do 

desenvolvimento econômico. Antecipando o que diriam mais adiante, em O 

Capital, o verdadeiro teatro da história é a sociedade civil e nela, 

essencialmente, a sociedade econômica, onde a nova classe dominante, a 

burguesia, operava as transformações que levavam ao lucro e à acumulação 

contínua. Não foi o Estado, tanto quanto não foram/nem são os heróis, que 

explicam a origem e a expansão histórica do capitalismo, mas a própria ação 

transformadora da burguesia (GURGEL e JUSTEN, 2011, p. 164). 

 

  

 Naquele estágio de desenvolvimento, o Estado assumia um papel gendarme, repressor; 

um dos papéis históricos do “comitê para gerir os negócios comuns de toda a classe burguesa” 

(op. cit.). 

 Antonio Gramsci, vivendo um momento distinto de desenvolvimento do capitalismo, 

com a ampliação da intervenção do Estado nas esferas da produção e social, vê a política se 

ampliar e ocupar muitos espaços. Eram várias as mudanças verificadas no início do XX: 

“alterações no padrão produtivo, expansão da classe operária, crescimento do associativismo, 

da diversificação e da organização dos interesses, socialização da política, maior peso do Estado 

vis-à-vis o mercado, aumento da regulação e das políticas de proteção e bem-estar etc” 

(NOGUEIRA, 2003, p. 190). O pensador italiano, consegue, dentro do marxismo, apreender 

esses novos desenhos e compreendê-los, fazendo a teoria marxista sobre o Estado se ampliar e 

ganhar novos contornos. Por consequência, o conceito de sociedade civil torna-se mais 

complexo, assim como o Estado, passando ambos, integrados, a serem referenciais para o 

entendimento da realidade. Como lembra Nogueira (2003, p. 186), entre os vários interlocutores 

que usam o termo sociedade civil, “a referência nem sempre é Gramsci, mas Gramsci está 

presente sempre, é sempre lembrado e muitas vezes é apresentado como parâmetro principal”.  

 O marxista italiano afirma que o “conceito de Estado, que, habitualmente, é entendido 

como sociedade política (ou ditadura, ou aparelho coercitivo, para moldar a massa popular 

segundo o tipo de produção e a economia de um dado momento)” (GRAMSCI, 2011, p. 267), 

deve ser compreendido como “um equilíbrio da sociedade política com a sociedade civil (ou 

hegemonia de um grupo social sobre toda a sociedade nacional, exercida através das 

organizações ditas privadas, como a igreja, os sindicatos, as escolas, etc.)” (Ibid.). 

Para ele, sociedade civil é “hegemonia política e cultural de um grupo social sobre toda 

a sociedade, como conteúdo ético do Estado” (GRAMSCI, 2000, p. 225). De início, 
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concordando com Marx e Engels, Gramsci identifica a sociedade civil como arena de luta de 

classes, onde um grupo social, a classe dominante, exerce hegemonia (uma forma complexa de 

dominação) política e cultural sobre toda a sociedade. No entanto, a hegemonia necessita da 

existência do Estado. Por isso, seu conteúdo ético está lá. Quando Gramsci esclarece o que 

entende por Estado ético, ele revela de maneira mais detalhada sua compreensão do próprio 

Estado. Nas suas palavras, “todo Estado é ético na medida em que uma de suas funções mais 

importantes é elevar a grande massa da população a um determinado nível cultural ou moral, 

nível (ou tipo) que corresponde às necessidades de desenvolvimento das forças produtivas e, 

portanto, aos interesses das classes dominantes” (Ibid., p. 284).  

Diferentemente do Estado do século XIX, ao Estado visto por Gramsci já não cabia mais 

unicamente a função gendarme, repressora. A repressão, ferramenta indispensável do Estado, 

revelara não ser suficiente para manter certo equilíbrio, ainda que instável, entre as classes, isto 

é, controlar as classes subalternas. A história mostrava que a repressão tinha limites. Era 

necessário combiná-la com um mecanismo de aquisição do consenso das massas. O Estado do 

século XX, como destaca Nogueira (2003, p. 190), “estava sendo reconfigurado: era invadido 

pela socialização da política que se verificava e levado a ir além do aparato repressivo e 

coercitivo”. Por isso, Estado possui duas dimensões absolutamente necessárias que podem ser 

ditas das seguintes maneiras: “força e consenso, coerção e persuasão, Estado e Igreja, sociedade 

política e sociedade civil, política e moral, direito e liberdade, ordem e disciplina ou [...] 

violência e fraude” (GRAMSCI, 2000, p. 243). A hegemonia é a expressão do Estado no seu 

sentido ampliado (sociedade civil + sociedade política). Como diz Gramsci (1981, p. 124), “el 

ejercicio ‘normal’ de la hegemonía [...] está caracterizado por una combinación de la fuerza y 

del consenso que se equilibran.” 

Introduzindo o que Althusser (1985), mais tarde, chamaria de aparelhos ideológicos de 

Estado, Gramsci (2000, p. 284), tratando de como o Estado opera suas duas frentes, identifica 

que  

 

a escola como função educativa positiva e os tribunais como função educativa 

repressiva e negativa são atividades estatais mais importantes neste sentido: 

mas, na realidade, para este fim tende a uma multiplicidade de outras 

iniciativas e atividades chamadas privadas, que formam o aparelho de 

hegemonia política e cultural das classes dominantes. 

 

 

 Vale destacar que a hegemonia não surge a partir do Estado. Como diz o próprio 

Gramsci, “a hegemonia vem da fábrica”, com as transformações fordistas e “uma quantidade 
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mínima de intermediários profissionais da política e da ideologia” (GRAMSCI, 1968, p. 381/2). 

Mas é o Estado que vai aparecer como educador, dando assim a direção moral e intelectual à 

sociedade. Por isso, Gramsci afirma que “a direção do desenvolvimento histórico pertence às 

forças privadas, à sociedade civil, que é também ‘Estado’, aliás o próprio Estado” (GRAMSCI, 

1968, p. 148). 

Em outra passagem, Gramsci explica que “o Estado tem e pede consenso, mas também 

“educa” este consenso através das associações políticas e sindicais, que, porém, são organismos 

privados, deixados à iniciativa privada da classe dirigente” (GRAMSCI, 2000, 119). O sufrágio 

cumpre a função de adquirir consenso, mas só o faz de maneira pontual. É necessário que o 

consenso seja construído de maneira sistemática, “educando” o conjunto da sociedade. O 

Estado tem essa responsabilidade de produzir um “consenso organizado” (Ibid.), diferente do 

consenso “genérico e vago tal como se afirma no momento das eleições” (Ibid.). 

Daí decorre sua definição mais conhecida: Estado = sociedade civil + sociedade política, 

isto é hegemonia revestida de coerção” (Ibid., p. 244). Mais objetivamente, adiante, o autor 

italiano refere-se a “Estado (no significado integral: ditadura + hegemonia). A sociedade 

política é o Estado em sentido estrito ou o Estado-coerção, “formada pelo conjunto dos 

mecanismos através dos quais a classe dominante detém o monopólio legal da violência e da 

execução das leis, mecanismos que se identificam com os aparelhos de coerção sob controle 

das burocracias executiva e policial-militar, ou seja, com o governo (COUTINHO, 2006, p. 35). 

A sociedade civil, como vimos, é formada pelo “conjunto das organizações responsáveis pela 

elaboração e/ou difusão das ideologias” (Ibid.). Ela é a conformação de múltiplos organismos 

“privados”, mas nem por isso menos estatais; eles (re)produzem relações de força e são agentes 

de consenso e hegemonia. Por esse motivo, Nogueira (2003, p. 190) afirma que “a ideia 

gramsciana de sociedade civil espelharia a nova situação: abrigava a plena expansão das 

individualidades e diferenciações, mas acomodava também, acima de tudo, os fatores capazes 

de promover agregações e unificações superiores”. 

 Como se vê, as funções estatais, que transcendem a sociedade política, são também 

desempenhadas pela sociedade civil. Esta última, por conseguinte, assume, na teoria 

gramsciana, um caráter complexo, pois ao ser incluída como componente constitutivo do 

Estado, torna-se parte da superestrutura. No entanto, como não poderia deixar de ser, não 

abandona sua materialidade na estrutura. Seguindo a afirmação de Marx e Engels, em A 

Ideologia Alemã, de que não é a ideia que constrói a realidade, mas a realidade que define a 

ideia, a sociedade civil gramsciana é, em última instância, a arena da luta de classes, onde estão 

presentes intensas contradições, constituídas pelas relações sociais de produção, portanto pela 



93 

estrutura. A sociedade civil, como o espaço que expressa os antagonismos indissolúveis entre 

as classes, é também onde as lutas ocorrem. As classes dominantes passaram a se valer de 

mecanismos, nessa mesma arena, para controlar as classes subalternas, para fazê-las 

consentirem ativa (sob adesão ideológica) ou passivamente (aceitação) a ordem capitalista. É 

por isso que Coutinho (2006, p. 41) afirma que, para Gramsci, “a sociedade civil é não só um 

momento do Estado, mas o que nela tem lugar não pode ser entendido fora das relações sociais 

que se expressam no mercado”.  

 Althusser (1985, p. 67, nota 7), reconhecendo que o autor italiano foi quem “teve a ideia 

‘singular’ de que o Estado não se reduzia ao aparelho (repressivo) de Estado, mas compreendia, 

como dizia, um certo número de instituições da ‘sociedade civil’”, identifica que essas 

“instituições da sociedade civil” são Aparelhos Ideológicos do Estado (AIE), que compreendem 

“instituições distintas e especializadas (Ibid., p. 69), tais como igreja, família, sindicatos, escola, 

cultura, sistema político, meios de comunicação, dentre outros. A função primordial de 

qualquer AIE, para Althusser, é reproduzir as “relações de exploração capitalista” (Ibid., p. 78). 

Nesse sentido, para este pensador, não faz sentido estabelecer uma separação entre público e 

privado. Na relação Estado – sociedade civil, essa separação é tênue. 

 É importante destacar que Gramsci efetivamente ampliou a teoria marxista do Estado. 

No entanto, não há qualquer oposição deste autor em relação aos fundamentos do marxismo e 

do materialismo histórico. Gramsci não inverte a posição do Estado na órbita da história, ou 

seja, não dá à esfera do Estado o protagonismo e a autonomia que alguns autores supostamente 

enxergam em sua obra8. 

 Em primeiro lugar, como observa Coutinho (2006, p. 31), “para Gramsci, a produção e 

reprodução da vida material continuam a ser o fator ontologicamente primário na explicação da 

história”. Prova disso é uma afirmação de Gramsci, em Cadernos do Cárcere, de que “a 

estrutura e as superestruturas formam um ‘bloco histórico’, isto é, o conjunto complexo e 

contraditório das superestruturas são o reflexo do conjunto das relações sociais de produção” 

(GRAMSCI, 2001, p. 250). 

 Em segundo lugar, Gramsci, em nenhum momento, nega – nem sequer minimiza – a 

grande descoberta de Marx, qual seja, “o caráter de classe de todo fenômeno estatal” 

(COUTINHO, 2006, p. 32), que é definido muito bem por Engels:  

 

                                                 
8 Mencionamos a polêmica obra de Norberto Bobbio (1999), intitulada “Ensaios sobre Gramsci e o conceito de 

sociedade civil” publicada em 1967, que serviu de suporte para leituras distorcidas posteriores. 
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como o Estado nasceu da necessidade de conter o antagonismo das classes, e 

como, ao mesmo tempo, nasceu em meio ao conflito delas, é, por regra geral, 

o Estado da classe mais poderosa, da classe economicamente dominante, 

classe que, por intermédio dele, se converte também em classe politicamente 

dominante, e adquire novos meios para a repressão e exploração da classe 

oprimida (ENGELS, 1978, p. 193).  
 

 Isso define a razão própria de ser do Estado, o qual só existe quando e enquanto houver 

classes, pois sua função “é precisamente a de conservar e reproduzir esta divisão em classes, 

assegurando que os interesses particulares de uma classe se imponham como se fossem os 

interesses universais da sociedade” (COUTINHO, 2006, p. 32).  

 A teoria gramsciana tem esse fundamento marxista como pressuposto e, a partir do 

materialismo histórico, procura decifrar a complexificação das relações sociais, da sociedade 

civil e do Estado em correlação dialética, que tem como objetivo primordial produzir e 

reproduzir o sistema capitalista. Formam, assim, a “unidade na diversidade”. Por isso Gramsci 

afirma que “a supremacia de um grupo social se manifesta de dois modos, como ‘domínio’ e 

como ‘direção intelectual e moral’. Um grupo social é dominante dos grupos adversários que 

tende a ‘liquidar’ ou a submeter também mediante a força armada; é dirigente dos grupos afins 

ou aliados” (GRAMSCI, 2002, p. 62).  

O marxista italiano mostra que a sociedade civil guarda autonomia material na 

sociedade capitalista. Essa autonomia material é a que, segundo Coutinho, vai fazer com que 

Gramsci enxergue o “conjunto das organizações responsáveis pela elaboração e/ou difusão das 

ideologias” como “aparelhos privados de hegemonia”. Esse seria um fenômeno histórico 

identificado por Gramsci, dado que o processo de ‘laicização do Estado’, promovido pelas 

revoluções burguesas, deslocou os aparelhos ideológicos da esfera “pública”, no caso a igreja, 

para a esfera “privada”. Dessa forma, “as ideologias, ainda que obviamente não sejam 

indiferentes ao Estado, tornam-se assim algo “privado””, porque “a adesão às ideologias em 

disputa torna-se um ato voluntário – ou melhor, relativamente voluntário, já que poderosos 

instrumentos de manipulação pressionam no sentido da adoção desta ou daquela ideologia – e 

não mais algo imposto coercitivamente” (COUTINHO, 2006, p. 40). 

 A posição complexa da sociedade civil merece alguns apontamentos adicionais. Como 

vimos, Gramsci a considera como parte do Estado e a define como uma esfera da superestrutura. 

Contudo, ela não é o Estado em sentido estrito (esta é a sociedade política); a sociedade civil é 

parte do Estado ampliado. Não significa, no entanto, que sua posição enquanto locus da 

economia política desapareça. Ela é parte da superestrutura e também é estrutura. Por isso, Dias 
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(1996, p. 10), argumentando que não é correto limitar a sociedade civil gramsciana à 

superestrutura, destaca que  

 

O processo de hegemonia se realiza tanto no plano do movimento quanto no 

plano das instituições. Não faz, assim, o menor sentido reduzir Gramsci a um 

teórico da cultura ou das “superestruturas”. [...] Trata-se da transformação das 

condições de existência das classes subalternas. Esta reforma intelectual e 

moral deve, necessariamente, estar ligada a um programa de reforma 

econômica que é, exatamente, o seu modo concreto de apresentar-se” [grifos 

do autor].  

 

  

 Esse caminho analítico nos leva à questão da luta de classe. Se a sociedade civil é 

responsável pela construção e difusão da ideologia e, ao mesmo tempo, é a arena dos conflitos 

entre as classes antagônicas, é possível que as classes dominadas consigam disputar e 

conquistar os “aparelhos privados de hegemonia”?  

Essa é seguramente uma das questões mais polêmicas do pensamento de Gramsci, 

melhor dizendo, da interpretação de seu pensamento. Isso porque nos leva à discussão “reforma 

ou revolução”, cujos meandros pendulam entre o mecanicismo e o reformismo.  

Gramsci, em Cadernos do Cárcere, coloca-se essa questão: “pode haver reforma 

cultural, ou seja, elevação civil das camadas mais baixas da sociedade, sem uma anterior 

reforma econômica e uma modificação na posição social e no mundo econômico?” 

(GRAMSCI, 2000, p. 19). A resposta é categórica: “uma reforma intelectual e moral não pode 

deixar de estar ligada a um programa de reforma econômica; mais precisamente, o programa 

de reforma econômica é exatamente o modo concreto através do qual se apresenta toda reforma 

intelectual e moral” (Ibid.). 

Há, evidentemente, uma forte vinculação entre a estrutura e a superestrutura na resposta 

de Gramsci. Em outras palavras, ele quer dizer que não é possível empreender a luta de classes 

nas esferas da superestrutura sem que seja acompanhada por um projeto de alteração das 

determinações econômicas, das relações sociais de produção.  

Essa discussão tem como pano de fundo o questionamento sobre quais são as 

possibilidades de que no âmbito dos AIE de se empreender transformações. Althusser, que 

também se debruçou nesta questão, afirma que essas instituições da sociedade civil que 

funcionam como AIE são “os meios mas também o lugar da luta de classe” (Ibid., p. 71), porque 

“a classe no poder não dita tão facilmente a lei nos AIE como no aparelho (repressivo) do 

Estado” (Ibid.). Como a classe no poder “nunca chega a resolver, totalmente, suas próprias 

contradições” (Ibid., p. 112), esses AIE são espaços de constante tensão e luta. No entanto, a 
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condição de totalidade da dominação de classe não permite que essas tensões e lutas possam 

reverter a conformação de classe existente. Em outras palavras, é possível usar os AIE para 

mostrar as contradições e impor tensionamentos e até derrotas pontuais às classes dominantes. 

Não significa, contudo, que esses espaços possam ser disputados. Isso se evidencia com uma 

passagem na qual Althusser pede “desculpas aos professores que, em condições assustadoras, 

tentam voltar contra a ideologia, contra o sistema e contra as práticas que os aprisionam, as 

poucas armas que podem encontrar na história e no saber que ‘ensinam’. São uma espécie de 

heróis” (ALTHUSSER, 1985, p. 80). O autor destaca que, no entanto, “eles são raros, e muitos 

(a maioria) não têm nem um princípio de suspeita do ‘trabalho’ que o sistema (que os ultrapassa 

e esmaga) os obriga a fazer” (Ibid., p. 81). 
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CAPÍTULO 3 

A FORMAÇÃO DOS ESTADOS LATINO-AMERICANOS 

 

 

 Queremos, neste item, recuperar alguns elementos da formação da América Latina e 

examinar o que dizem outros pensadores latino-americanos tratando da experiência histórica 

dos seus respectivos povos. Por esse caminho, vamos investigar se, a despeito das mesmas 

origens coloniais, pode-se esperar algo diferente do que ocorre ao Brasil e porquê.  

Partimos do pressuposto de que, para chegarmos às especificidades dos países aqui 

analisados – Brasil, Bolívia, Equador e Venezuela – temos que conhecer os percursos históricos 

por que passaram, que os definem atualmente. A recuperação histórica desses países exige que 

voltemos ao processo de formação enquanto Estados-Nação, ponto a partir do qual se 

constituíram as bases centrais de seu ordenamento social, econômico e político.  

No Brasil, a classe dominante economicamente, constituída pelo setor agrário e pelo 

setor mercantil, em particular da região sudeste, compreendendo Minas Gerais, Rio de Janeiro 

e São Paulo, para maior precisão, tiveram participação destacada na independência proclamada 

em 1822. Eles estavam principalmente interessados em continuar a manter o controle sobre os 

seus negócios e viam naquela oportunidade o modo de barrar as pretensões da metrópole de 

recuperar a centralização do império. As condições, porém, não eram favoráveis a um 

rompimento pleno com a monarquia e, a rigor, isso não importava muito à classe dominante 

que convivia bem com a coroa imperial. Tanto a burocracia sediada no Rio de Janeiro, quanto 

as forças militares e o próprio imperador comandavam o processo da independência, um tanto 

levando à prática aquilo que se tornaria uma máxima das reformas conservadoras no Brasil, 

expressa mais tarde na frase atribuída a Antonio Carlos de Andrade, “façamos a revolução antes 

que o povo a faça”. 

Portanto, o Estado brasileiro se consolida com a característica conservadora de ser 

fundado e construído pelos próprios colonizadores e seus agentes mais próximos. Isso mais 

tarde se repetiria em eventos semelhantes, modernos e contemporâneos, como a proclamação 

da República e as reformas do Estado, inclusive a mais recente.  

No caso da Argentina, ainda que se possa dizer, com acerto, que o fulcro tenha sido a 

mesma invasão napoleônica de toda a península, verificou-se algo bem mais radical. A 

independência e os primeiros movimentos de formação do Estado “portenho” têm caráter 

efetivamente revolucionário, porque significaram um rompimento com a preponderância 

espanhola e com o próprio regime monárquico. Na Argentina ainda restou a resistência interna, 
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vinda da periferia de Buenos Aires. A capital colonial queria manter sua hegemonia sobre todo 

o território que compunha o Vice-Reino do Rio da Prata e isso despertou a reação do interior, 

apoiada pelos impérios externos do Brasil, da Grã-Bretanha e da França.  

É nesse contexto, de independência revolucionária contestada, que emergem outros 

Estados independentes, como o Paraguai, o Peru e o Uruguai. A propósito, comenta Oszlack 

(1999) que outros planos separatistas não foram bem sucedidos devido “a enorme diferencia 

de fuerzas entre la provincia porteña y cualquier otra coalición de províncias o proyectos de 

Estado alternativos” (OSZLACK, 1999, p. 50). 

Isso não significou a pacificação e a definição territorial dos respectivos Estados, mas 

ao contrário, uma sucessão de invasões e conflitos armados, que a diplomacia não conseguia 

dar fim, envolvendo as novas províncias e os impérios e que dificultou a consolidação dos 

Estados nacionais emergentes da independência portenha. 

O caso do Uruguai é ilustrativo dessa variedade de trajetórias dos Estados na região, 

dado que a sua independência e formação como Estado nacional, com uma população (74.000 

habitantes), que à época representava menos que 1/5 da população brasileira, só se tornou 

estável com a Convenção Preliminar imposta pela Grã-Bretanha (DORATIOTO, 2012, p. 24). 

O Estado nacional brasileiro nascia e se desenvolvia em ambiente que lhe dava relativa 

estabilidade, com uma estrutura político-institucional herdada da coroa, somente perturbada 

pela constante dubiedade do Rio Grande do Sul, para quem se colocou o ideal separatista, desde 

1828, e pela invasão malsucedida do Paraguai em Mato Grosso, em 1864 (MAESTRI, 2015).  

Os demais países dessa constelação sulista, principalmente Argentina e Uruguai, 

atravessaram décadas com suas situações sujeitas à instabilidade, com guerras civis e agressões 

externas, não se verificando a consolidação dos seus Estados nacionais, senão no terço final do 

século XIX. Isso evidentemente trouxe problemas econômicos, financeiros, administrativos, 

legais e institucionais a esses Estados, dificultando-lhes a estabilização e a sua consolidação. 

Talvez possamos dizer que o Paraguai se equivalha ao Brasil quanto ao caráter de sua 

relação Sociedade-Estado, até porque, finda a guerra perdida por Solano Lopez, o que restou 

do novo Estado guarani foi a submissão a um regime artificial monitorado pelo Brasil e pela 

Argentina. É o que permite dizer que aquele vizinho foi, durante muito tempo, uma sociedade 

liberal sem burguesia (DORATIOTO, 2012, p. 40).  

México, a Nova Espanha, região mais importante – rica e populosa – da colônia 

espanhola, teve um processo de independência diferenciado. Ele foi precedido por situações de 

profundas crises que afetaram especialmente as massas, que somavam 82% da população. 

Epidemias que causaram a morte de, em alguns casos, mais de 50% dessa parcela da população, 
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que afetavam diretamente a produção agrícola, a subida galopante de preço dos produtos 

básicos (como o milho que é, para os mexicanos, o trigo dos europeus), o que, por sua vez, 

causava desemprego, migração para as cidades, em um círculo vicioso desagregador. Tudo isso, 

somado ao sistema econômico colonial, extrativista, mercantilista e baseado em formas 

neofeudais de controle da força de trabalho, superexploradas e oprimidas, teve como desfecho 

a revolta popular, sob liderança dos padres Miguel Hidalgo e José María Morelos. De fato, esse 

foi um caso à parte nos processos de independência da América Latina. Mas o que sucedeu a 

esse fato que impulsionou a independência do México não se diferenciou do resto da região. 

Como afirma Timothy Anna, 

 

Aunque los levantamientos de las clases más bajas en 1810 y después — 

particularmente bajo la dirección de dos de los grandes héroes de la 

independencia, Miguel Hidalgo y José María Morelos — fueron una 

característica particular de las luchas por la independencia mexicana, ni en 

México ni en ningún otro lugar de América Latina fueron las clases populares 

las que determinaron la llegada de la independencia ni la forma política que 

adoptaron los nuevos Estados (ANNA, 1991, p. 45). 

 

 

Após esse período, que contou com a relevante atuação das massas até então totalmente 

excluídas e exploradas – situação que não se alterou – houve algo que, podemos dizer, lembra 

o Terror francês com sinal trocado: o terror das elites.  

Antes de tudo, tanto Hidalgo quanto Morelos foram cassados pela inquisição, presos e 

brutalmente mortos. A esfera política foi inteiramente tomada pelas elites locais – grandes 

proprietários e Igreja – incluindo espanhóis residentes nessa antiga colônia. Eles se dividiam 

entre federalistas, em alguns casos, “liberais” e conservadores. Estes últimos almejavam a 

manutenção das relações com a Espanha, a imposição de um regime monárquico, com um 

príncipe europeu, um sistema centralizado e a preservação dos poderes da Igreja. Os 

federalistas, por sua vez, além da demanda por autonomia regional, queriam aumentar a 

cobrança de tributos da Igreja. O poder político foi revezado entre esses dois grupos, que não 

eram internamente coesos, por meio de golpes e contragolpes. Curiosamente, esses golpes e 

contragolpes não fizeram mais do que destituir o poder e obrigar o alvo da vez a ir, quando 

muito, para o exílio. O único presidente tirado do poder e levado à morte foi Guerrero, um 

general federalista radical que, apesar de conseguir chegar à presidência, era um mestiço e filho 

de comerciantes. Sua morte, como diz Juan Bazant, “fue una advertencia para que los hombres 

considerados tanto social como etnicamente inferiores no soñaran con ser presidentes” 

(BAZANT, 1991, p. 114). Contra ele, por sua condição de mestiço (o que era sinônimo de 
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classe subalterna), estavam “los grandes propietarios, los generales, los clérigos y los 

españoles residentes em México” (Ibid.). Eram esses que, afinal, comandavam o país. 

O processo de independência da Guatemala, El Salvador, Nicarágua, Honduras e Costa 

Rica, que durante o período colonial compunham o reino de Guatemala, sofreu forte influência 

do México, ainda que não tenha ocorrido da mesma maneira. Na América Central, o caminho 

até a independência foi superestrutural, bem como os conflitos políticos que sucederam esse 

fato. Em 1812, foi promulgada uma Constituição de cunho liberal (maior autonomia para as 

províncias, livre comércio, liberdade de imprensa, dentre outros), mas, contraditoriamente, 

acompanhada de um presidente autoritário, o general José de Bustamante y Guerra, que não só 

não reconheceu essa Constituição, como estabeleceu uma ditadura. 

As disputas políticas passaram a girar em torno dos liberais, localizados principalmente 

em El Salvador, que se converteu em um centro de pensamento e atividade liberal, e dos 

conservadores, centralistas e favoráveis à anexação dessa região ao México. Quando os líderes 

centro-americanos, finalmente, votaram a favor da independência, em 1821, tanto em relação à 

Espanha como em relação ao México, “no cambió nada más. La burocracia española […] 

permaneció. Se dejó en manos de la aristocracia guatemalteca el control del gobierno y de la 

economía. Habiendo escapado del régimen liberal español, la élite criolla ya no necesitaba la 

alianza […] con los liberales locales más radicales; nacía el Partido Conservador” 

(WOODWARD, 1991, p. 147). Foi, aliás, durante esse processo de aprovação da 

independência, ocorrido de maneira desigual nas províncias, que se estabeleceu a divisão 

efetiva entre elas, formando países distintos.  

Na América do Sul espanhola o caminho à independência em outros espaços territoriais 

foi mais radical. Aqui, destaca-se a figura de Simón Bolívar e de Francisco de Miranda, que 

desenvolveram um projeto de independência seguida da integração da América espanhola. Mas, 

ainda assim, com um plano bastante ousado por parte dos chamados patriotas, independentistas, 

que deram origem à Gran Colombia. Ali se reuniam as atuais Colômbia, Equador e Venezuela, 

composição que durou apenas até a morte de Bolívar. Mas o espírito independentista avançou 

pelos demais países do sul. O fato é que, confirmando Anna (1991), todas essas disputas ficaram 

restritas às classes dominantes.  

Mora (2012) vê esse padrão como advindo do período anterior às independências. 

Segundo ele, nos anos 1700, 

 

Al consolidarse el sistema hacendario, la burocracia estatal perdió su 

injerencia en la vida económica. La mayoría de los trabajadores quedaron 
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vinculados en forma directa y cada vez más estrecha al poder latifundista. Por 

otra parte, las trabas comerciales implantadas por la metrópoli afectaban a los 

grupos importadores y exportadores. Las clases terratenientes y los 

comerciantes consolidaron su control de las economías locales y regionales, 

en tanto que la burocracia española conservaba solo el manejo político. Este 

divorcio entre el poder económico social y el poder político se resolvería en 

favor de las clases dominantes locales, que, una vez que manejaban ya el 

aparato productivo, se lanzaron a captar la dirección política (AYALA 

MORA, 2012, p. 62). 

 

 

 Os protagonistas da independencia, os “notables latifundistas, a los que se sumaran 

grupos medios de la sociedad colonial, entre ellos intelectuales, que dieron un sesgo radical al 

proceso” (Ibid., p. 62), aproveitaram para fazê-lo no momento de crise da metrópole, quando 

da invasão da Espanha por Napoleão.  

Apesar do discurso republicano, as lideranças desses Estados foram autoritárias e 

construídas sobre armas. Em um exame rápido da nomenclatura do poder latino-americano, no 

século XIX, identificamos figuras autoritárias, como Simón Bolívar9 , Perpétuo Rodriguez 

(Paraguai), Pedro I, Bernardino Rivadávia (Argentina), Juan Rosas (Argentina), Fructuoso 

Rivera (Uruguai), Manuel Oribe (Uruguai), Juan José Flores (Equador), Carlos Lopez 

(Paraguai), Venâncio Flores (Uruguai), Justo José de Urquiza (Argentina), Solano Lopez 

(Paraguai)10, e outros que se sucederam em golpes e contra-golpes. Seus governos, em grande 

medida, reproduziam as práticas dos dominadores externos. Raro o caso de Bartolomeu Mitre, 

cujos valores liberais, convicções republicanas e rasgos democráticos o distinguiram como um 

governante com preocupações com a justiça e a justiça social, inclusive. 

De um modo geral, adotaram-se as mesmas bases governamentais, as mesmas 

instituições conservadoras e patrimonialistas que os colonizadores trouxeram da Europa e, com 

esses recursos legais e administrativos, os governos se sucederam na América Latina.  

Por isso, José Marti, em artigo publicado em 1891 e reproduzido no Política de Nuestra 

América (2006), reclama que se pretende governar na América como se governa na Alemanha 

ou na França “de diecinueve siglos de monarquia”.  

Nas suas palavras,  

 

el buen gobernante en América no es el que sabe cómo se goberna el alemán 

o el francês, sino el que sabe con qué elementos está hecho su país, y cómo 

puede ir guiándolos en junto, para llegar, por métodos e instituciones nacidas 

del país mismo, a aquel estado apetecible onde cada hombre se conoce y 

                                                 
9 Quando chega ao poder em 1813 na Venezuela, Bolívar instaura uma ditadura com o objetivo de impedir que a 

instabilidade política, para ele, causadora do fim da Primeira República, voltasse a acontecer. 
10 Os nomes estão dispostos em ordem cronológica de chegada ao poder. 
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ejerce, y disfrutan todos de la abundancia que en la Naturaleza puso para todos 

en el pueblo que fecundan con su trabajo y defienden con sus vidas (MARTI, 

2006, p. 41). 

 

 

Anteriormente, precisamente dezesseis anos antes, em 1875, em artigo na Revista 

Universal, no México, tratando então de arte e literatura, Martí já havia expressado essa análise, 

apontando a reprodução de padrões europeus na América: “Toda nación debe tener un carácter 

próprio y especial: ¿Hay vida nacional sin literatura propria? ¿Hay vida para los ingenios 

pátrios en una escena ocupada siempre por débiles o repugnantes creaciones extranjeras? 

¿Por qué en la tierra nueva americana se há de vivier de vieja vida européa?” (MARTI, 1985, 

p. 66). 

Também Bolívar, quando se dirige aos venezuelanos, refere-se a uma dominação 

perversa em todos os sentidos. Em passagem que sintetiza seus sentimentos e avaliações sobre 

a monarquia espanhola e sobre a própria independência, ele diz que “o povo americano, 

condenado ao triplo jugo da ignorância, da tirania e do vício, não pode adquirir nem saber, nem 

poder, nem virtude. Discípulos de mestres tão perniciosos, as lições que recebemos e os 

exemplos que estudamos são os mais destrutivos” (BOLÍVAR, 1992, p. 85). É isso que, de 

modo especialmente interessante, para o nosso debate, vai levar Bolívar a propor que a 

Constituição venezuelana abandone o federalismo e “adoteis o centralismo e a reunião de todos 

os Estados da Venezuela numa república única e indivisível’ (Ibid., p. 104). Antes ele já havia 

dito aos legisladores a quem propunha a nova Constituição que “tereis que legislar para homens 

pervertidos pelas ilusões do erro e por incentivos nocivos” (Ibid., p. 85). Citando Rousseau, 

afirma que “a liberdade, diz Rousseau, é um alimento suculento, mas de difícil digestão. Nossos 

malformados concidadãos terão de fortalecer seu espírito muito antes de conseguir digerir o 

saudável alimento da liberdade” (Ibid.). 

Percebe-se, aqui, que mesmo o Libertador, no fazer crítica à herança europeia, aponta 

limites graves na formação de seu povo e lhe oferece o remédio amargo do governo centralizado 

e do Estado unitário. 

Essa combinação de padrões europeus de dominação e caudilhismo, lideranças 

autoritárias armadas que se sucediam, foi uma característica comum. A constituição dos 

partidos políticos foi, a rigor, a acomodação dos caudilhos em organizações não-militares para 

a disputa do poder. Mas os métodos com que operavam esses dirigentes partidários não 

diferiam, senão nos meios, ou em parte dos meios, daqueles métodos, essencialmente militares, 

usados ao longo dos anos que se seguiram ao pós-colonialismo.  
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A propósito, também tratando do México, Horcasitas (1985) diz que  

 

esta nueva fase política que redefine las modalidades del liderazgo y la 

clientela, se realiza al afiliar al caudillo con toda su cauda agrupada en 

organizaciones políticas, laborales o agrarias, al partido nacional. En esta 

etapa de consolidación, los caudillos manterán su status preservando los 

márgenes de autonomía y poder (HORCASITAS, 1985, p. 267). 

 

 

É possível dizer que a Argentina representa algo um tanto, mas não completamente, 

diferenciado. Essa diferença se relaciona com a formação do Estado, cujos traços especiais já 

foram lembrados, mas também de sua sociedade civil. Logo de início a Argentina, republicana 

desde 1862, integrou-se ao sistema capitalista mundial controlado pelos britânicos, funcionando 

como importante centro agroexportador. A relação social de produção que se trava no sistema 

produtivo local, especialmente o urbano, é marcada pela presença fundamental de imigrantes e 

trabalho assalariado. Os traços pré-capitalistas frequentes em outros países, já independentes, 

ali não se encontrarão por muito tempo. 

Observa Gilly (1998) que  

 

en su economía y en sus relaciones sociales, la sociedad Argentina conoció 

rápidamente, desde la formación del Estado moderno y su consolidación en 

los años ochenta del siglo XIX, una nítida definición de clases y una 

centralidad manifesta y visible por la propia sociedad del enfrentamiento entre 

capital y trabajo (GILLY, 1998, p. 188). 

 

 

Celso Furtado (1969) também destaca a Argentina como tendo beneficiado o núcleo 

manufatureiro com a expansão de seu setor exportador. Segundo suas palavras, “em torno de 

1900-1905 o setor industrial já contribuía, na Argentina, com 18 por cento do produto interno” 

(FURTADO, 1969, p. 129), um fenômeno que seria acompanhado de perto pelo México, ainda 

que por vias diferentes. 

Essa condição especial da Argentina é que permite o surgimento, ainda no século XIX, 

em 1896, de um partido de classe, o Partido Socialista, precedido de greves operárias que 

transcorreram nas duas décadas finais daquele século. 

Isso não impede que exatamente o sucessor de Mitre, Domingo Sarmiento, político, mas 

também intelectual argentino, fizesse considerações sociológicas e antropológicas acerca do 

povo da Província do Rio da Prata, em que se permite ver os mesmos etnocentrismos que já 
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vimos nos textos de Oliveira Vianna. Comenta Sarmiento, em Facundo – civilização e barbárie 

(1997) que  

 

as raças americanas vivem na ociosidade e se mostram incapazes, mesmo pela 

coação, de se dedicarem a um trabalho duro e contínuo. Isto sugeriu a ideia de 

introduzir negros na América, que tão fatais resultados produziu [...] Causa 

compaixão e vergonha comparar, na República Argentina, a colônia alemã ou 

escocesa do sul de Buenos Aires e a vila que se forma no interior: na primeira 

as casinhas são pintadas; a frente da casa sempre limpa, adornada de flores 

[...] A vila nacional é o reverso desta medalha: crianças sujas [...] homens 

estendidos pelo chão na mais completa inércia[...] o dessasseio e a pobreza 
(SARMIENTO, 1997, p. 72).  

 

 

De modo geral, pode-se dizer que a história dos nossos países, a partir de suas 

independências, é uma sucessão de golpes e contragolpes, cujos referenciais de poder 

autoritário em muito se assemelham. Mesmo após o período mais turbulento das guerras de 

independência, predominaram grande instabilidade, disputas de grupos e frequentes apelos ao 

autoritarismo. Isso perdurou mesmo quando invocadas as Constituições e até sob processos 

eleitorais ditos liberais, em que não faltavam/faltam irregularidades, ameaças, pressões e 

violência física. Trata-se de um problema sobrevivente, como se pode ver no caso mais recente 

do México, no qual a população foi às ruas contestar o resultado eleitoral, como já fizera 

anteriormente no primeiro esbulho eleitoral sofrido por Obregon.  

Também há semelhanças na identificação de aspectos da sociedade latino-americana 

que destacam a presença europeia como dominante nos comportamentos, referências e 

projeções das lideranças que assumiam os novos Estados nacionais. Seja pela crítica, como é o 

caso de Marti, seja pela aspiração de uma europeização, como é o caso de Sarmiento, o que se 

percebe é que o modelo europeu se afirmou como referência, a cada passo histórico. 

Portanto, sintetizando essa caracterização geral podemos dizer que a América Latina 

constituiu seus Estados independentes com três características marcantes: 

1. diversificada origem histórica do processo e do resultado da independência e do Estado 

decorrente, verificando-se casos de continuidade (Brasil), de descontinuidade (Argentina), de 

artificialidade e imposição externa (Uruguai) e outros caminhos constitutivos dos novos 

Estados nacionais. 

2. perfil semelhante de suas lideranças, com raras exceções, predominando o caudilhismo, ainda 

que revestido de instituições liberais como partidos políticos e eleições. 

3. predomínio do pensamento e dos valores europeus e frequentes avaliações negativas sobre 
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os nativos e os negros. 

Em estudo empírico realizado com 21 países da América Latina, tendo como unidade 

de análise o governo, Emerich examinou 1.763 governos, desde a independência de cada país 

até 31 de dezembro de 1984, investigando: a) o modo de ascensão ao poder; b) o modo de 

descenso; c) a que segmento social se filia o governante (militar, civil, eclesiástico, etc.); d) 

caráter do regime e e) duração do governo (EMERICH, 1998). Isso lhe permitiu dizer que “en 

América Latina las clases dominantes, al no lograr afirmarse hegemónicamente como tales, 

han recurrido una y otra vez al autoritarismo y la violencia – revistiéndolos casi siempre de un 

ropaje constitucional – para lograr el control del Estado y la sociedad” (Ibid., p. 131).  

Ainda trabalhando com Emerich, agora com a sua periodização histórica do caráter dos 

governos latino-americanos, podemos ver como, ao longo dos dois últimos séculos, os países, 

cuja história da formação dos Estados é, em boa medida, diferente, vão se tornando semelhantes 

em suas respectivas evoluções. Guerras de independência e primeiros governos independentes 

(1801-1831), guerras civis e formação dos Estados nacionais (1831-1880), consolidação dos 

Estados sob predomínio oligárquico (1881-1944), democratização e incorporação subordinada 

das massas à política (1945-1964), regressão ao autoritarismo (1964-1977) e redemocratização 

(1978- ) são períodos mais ou menos abrangentes de todos os países latino-americanos, com 

variações em anos, mas representando uma tendência e ciclos efetivamente precisos (Ibid., p. 

132 a 136).  

Mesmo tendo em conta, por exemplo, as discrepâncias de datas da última 

redemocratização – marcada pelo autor como a partir de 1978, mas contemplando o Brasil e o 

Chile dez e doze anos mais tarde – pode-se falar de uma tendência ininterrupta até os anos 1990. 

De onde surgiria essa determinação que com o passar do tempo foi amalgamando os 

países latino-americanos em blocos históricos e fazendo-os, no que tange à relação Estado-

Sociedade, cada vez mais semelhantes? São Estados apartados da sociedade civil, às vezes 

cruelmente inacessíveis aos pobres, índios, negros e trabalhadores. 

O que se vai colocando cada vez mais intensa e dominantemente no cenário da América 

Latina, que vai plasmando um histórico padronizado dos Estados nacionais de origens tão 

diversas? O que vai confirmando a relação autoritária e de distanciamento entre o Estado, como 

aparelho, e a maioria da sociedade? 

A resposta a essas questões se encontra no desenvolvimento do capitalismo, suas 

instituições, sua ordem jurídico-política, que se vai fazendo presente no continente, desde o 

século XIX, em graus variados. Razão da observação de Ianni, para quem, a despeito do papel 

reconhecido das culturas nacionais, “sin embargo, lo que tiende a predominar es la cultura 
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polarizada por las condiciones de vida burguesas” (IANNI, 1990, p. 34). 

É também o motivo pelo qual, em quase toda a América Latina, a crise de 1929 e seus 

desdobramentos é fator de mudanças, algumas expressivas. Revela-se, assim, de modo 

irrebatível a integração capitalista da AL, verificando-se impactos fortes da Grande Depressão 

em países diversos. O aprofundamento dessa relação internacional, que se vai dando ao longo 

do tempo, com pequenos intervalos de resistência nacionalista, vai provocar outros choques e 

subordinações. 

Como diz González Casanova (1984),  

 

el Estado asociado al proyecto transnacional se vuelva abiertamente 

dependiente, oligárquico, de clase, como defensa mantiene y reaviva la 

desarticulación de la nación en naciones o provincias, y de la clase trabajadora 

en estratos y etnias, fenómeno al que se agregan las divisiones lingüísticas, 

religiosas, ideológicas, que en el terreno de la lucha por el poder y de la lucha 

política son manejadas e impulsadas por las clases dominantes y las potencias 

hegemónicas (GONZÁLEZ CASANOVA, 1984, p. 73). 

 

 

Questionamos em que se distinguiria e seria excluído o Brasil, nessa descrição da 

América Latina, que parte do surgimento dos Estados nacionais independentes, passa por lutas 

internas e integração econômica internacional, todo esse longo tempo que vara o século XX, 

marcado pelo poder oligárquico. Por que faria do Brasil um solitário Estado sem povo, ou 

Estado sob domínio patrimonial de seus “donos” ou habitado por uma massa sem ânimo e sem 

razão, sujeita às vontades apaixonadas do coração? Ou ainda um país dotado de uma elite 

extraordinariamente ruim, distinta da elite de outros povos, em particular da elite norte-

americana? 

Temos, em contraste com essas características, aparentemente tiradas da formação 

singular do Brasil, uma América Latina racional, institucionalizada, funcionando com respeito 

aos ditames constitucionais, com um povo cidadão, participativo e escutado pelos governantes? 

Suas elites seriam especiais? 

Em relação às elites, categoria importante para Darcy Ribeiro (1995; 2006), os textos 

dos autores contemporâneos latino-americanos e o trabalho de C. W. Mills, a Elite do Poder 

(1968) são mais que suficientes para desfazer qualquer ilusão quanto a uma elite diferente e 

melhor que a brasileira, inclusive a elite norte-americana que, além de combinar o poder 

político e o poder econômico, acresce, para agravar o quadro, o poder militar (MILLS, 1968, 

p. 64).  
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É importante resgatar o que diz González Casanova, citando “los trabajos de Guillermo 

O`Donell sobre el ‘Estado burocrático-autoritário`”: “las raíces del Estado se buscan en la 

sociedad civil. Es ésta que define su carácter. Dicho en forma esquemática: se la sociedad es 

capitalista, el Estado lo es también” (GONZÁLEZ CASANOVA, 1984, p. 15).  

O que é a sociedade civil senão a expressão social da vida material, da vida produtiva, 

com suas contradições?  

Para os brasileiros, um conjunto de autores do pensamento social brasileiro vem 

dizendo, e criando seguidores que os repetem, que foram as condições de formação da 

sociedade e do Estado brasileiros que produziram tanto um Estado autoritário e opaco, quanto 

uma sociedade desinteressada e tímida. 

Uma certa crença de que os demais povos latino-americanos têm condições 

diferenciadas, crença que se expressa em comentários acerca da rebeldia e da intolerância 

popular dos nossos vizinhos, especialmente argentinos e uruguaios, em relação aos abusos das 

autoridades; uma certa história da formação dos povos sob colonização espanhola, que os faria 

mais insurretos e inconformados do que os brasileiros; tudo isso não resiste à recuperação das 

trajetórias mais recentes das nações latino-americanas.  

Também se pode perceber que vários países da América Latina e seus povos foram 

vistos por analistas credenciados, como Martí e Bolívar, para não falar nos modernos e 

contemporâneos, como tendo passado por processos, algumas vezes diferentes nos detalhes, 

mas muito semelhantes no essencial. Mesmo avaliações críticas parecidas, geralmente 

marcadas por estereótipos análogos aos encontrados nos culturalistas brasileiros, podem ser 

flagradas em textos desses analistas, especialmente os mais antigos. 

Um exame mais sistematizado da história desses países também revela que é possível, 

como faz Emerich (1998), identificar uma periodização abrangente, que registra movimentos 

de maior ou menor exercício de autoritarismo pelo Estado ou de maior ou menor participação 

popular. 

Percebe-se que, ao longo do século XX, quando se vai definindo de modo mais preciso 

a integração de nossos países com o capital internacional, nossas vidas e comportamentos 

passam a ser notavelmente similares.  

Nossos Estados são submetidos a investidas semelhantes por parte de instituições 

supranacionais, experimentamos as mesmas sujeições do capital financeiro, do que a dívida 

externa é a manifestação mais explícita; somos submetidos às mesmas operações, como 

recentemente se fez com as reformas neoliberais organizadas pelo chamado Consenso de 

Washington.  
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Não cabe mais distinguir brasileiros e demais latino-americanos, com base em suas 

colonizações ou traços culturais construídos pelo encontro das raças, do índio, do negro e do 

português ou espanhol, quando se procura explicar períodos de apatia política, individualismo, 

baixo espírito associativo e desinteresse pela política ou ação coletiva.  

A despeito da existência de atores sociais e políticos cujo protagonismo é maior em 

alguns países, como os povos indígenas na Bolívia e no Equador, e não em outros, há um 

elemento comum que estrutura o sistema de dominação e exploração existente e esse elemento 

deve ser procurado na economia política. 

É a economia política capitalista, comum a todos os nossos países, que confere à relação 

Sociedade-Estado uma presença maior ou menor dos trabalhadores, índios, negros e pobres na 

definição e condução das políticas públicas.  

Onde o Estado foi alcançado por setores com compromissos profundos com os grupos 

econômicos, onde imperam os interesses desses grupos na definição do que fazer com os fundos 

públicos, cresce a necessidade de conter a ação popular, seja pela via dos recursos policiais, 

seja pelos meios de manipulação das instituições: o clientelismo, a política de favores e a 

corrupção. 

Além disso, aumenta a opacidade e a impermeabilidade do Estado, reduzindo-se a quase 

nada o alcance da ação direta ou de qualquer forma de democracia participativa sobre o aparelho 

do Estado. 

Ao contrário, trata-se, nessas condições, de destinar ao Estado o papel de assegurar a 

transferência de rendas do público para o privado, com as consequências conhecidas de 

desigualdades de renda e de usufruto de direitos. Para isso, exigem-se ações compensatórias e 

amenizadoras das tensões sociais, combinadas com forte repressão, tanto às formas marginais 

de rebeldia, quanto às formas clássicas de luta dos trabalhadores.  

Nos países onde forças organizadas da sociedade civil ou política conseguiram voltar o 

Estado para uma ação mais consentânea com os interesses populares, seguem-se também 

formas de intervenção no domínio público e estatal, meios de acesso à informação e 

instrumentos efetivos de ação direta, ainda que seja temerário acreditar na plenitude da 

democracia onde exista Estado.  

São essas formas que permitem a participação dos setores excluídos do poder, 

constituindo um campo de transformação e resistência, com efeitos econômicos e políticos. 

Nesses sentidos, os dois sentidos tomados pelo Estado, nas circunstâncias descritas, a 

América Latina vive um momento comum e o Brasil colocado no seu espelho deve ser 

reconhecido como um igual.  
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A diferença se faz unicamente por quem empolga o aparelho do Estado e o impulsiona, 

no sentido da transformação ou da submissão aos interesses do grande capital. Ou ainda do 

transformismo, no sentido prestidigitador, ilusionista, a que se refere Gramsci (2002) com esta 

palavra.  

 

 

3.1 Indianismo e Socialismo 

 

 A discussão sobre a realidade de países com destacado percentual da população indígena 

suscita o questionamento sobre se os mesmos referenciais de análise se aplicam para explicar 

essa realidade ou se são necessárias outras bases, que estejam concectadas com a dinâmica 

histórica local.  

 Esse é um debate polêmico, sobretudo dentro da esquerda. Precisamente, o ponto crítico 

é a indagação sobre se é possível consiliar o indianismo com a luta pelo socialismo. José Carlos 

Mariátegui ilustra essa polêmica já nos anos 1920. Dentro do seu partido de então, a Alianza 

Popular Revolucionaria Americana (APRA), o marxista peruano coloca-se na defesa de que a 

luta pelo socialismo deveria incluir as demandas dos indígenas. De outra parte, outros militantes 

do partido, destacadamente Luis Alberto Sanchéz, advogavam pela inviabilidade de estabelecer 

esse diálogo proficuamente, devido aos desvios religiosos e nacionalistas dos indíginas 

(MARIÁTEGUI, 2005). 

 Dentre os países aqui analisados, a Bolívia é o que traz essa situação mais 

contundentemente. Na verdade, esse país carrega esta polêmica na sua história.     

 Na Bolívia, momentos importantes de mudança social não contaram com uma alteração 

das condições de existência dos indígenas. Por exemplo, a chamada “revolução de 1952”, de 

cunho nacionalista, como afirma García Linera (2008, p. 3), foi uma “convocatória 

“nacionalizadora e culturalmente homogenaizante”. Esse processo, que criou grande 

expectativa em relação à mobilidade social das classes dominadas, principalmente pela via da 

urbanização, com empregos dignos e estáveis, não se efetivou. As bases centrais de sustentação 

do velho sistema permanceram, como veremos adiante. Segundo García Linera,  

 

os primeiros fracassos deste projeto de modernização econômica e de 

nacionalização da sociedade começarão a se manifestar nos anos 70, 

quando a etnicidade, sob a forma de sobrenome, do idioma e da cor da 

pele, será reatualizada pelas elites dominantes como mais um dos 
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mecanismos de seleção para mobilidade social, renovando a velha 

lógica colonial (GARCÍA LINERA, 2008, p. 3). 

 

 A seguir, o autor considera que “isto, somado à estreiteza do mercado de trabalho 

moderno, incapaz de acolher a crescente migração, habilitará um espaço de nascente 

disponibilidade para o ressurgimento da nova visão do mundo indianista” (Ibid.). 

 Essa visão coloca o “índio e o indianismo” em um “discurso estritamente nacional: o da 

nação indígena aymara” (Ibid., p. 4). Daí em diante, passe a se desenvolver um diálogo entre 

as correntes marxistas e indianistas constantemente tenso.  

 O caso da revolução de 52 é ilustrativo. A questão fundamental é que as condições que 

se colocaram diante dela, somadas às limitações do grupo que liderou politicamente esse 

processo determinaram sua baixa efetividade no que concerne à alteração das relações de classe. 

Nesse quadro, a etnicidade foi mais um expediente usado pelas elites para impor uma situação 

de exclusão. Não porque os índios são índios, mas porque os índios são a maior parte da classe 

dominada. 

 A questão polêmica em torno do indianismo localiza-se principalmente nas estratégias 

de superação da lógica de opressão e subjulgamento. É nesse sentido que essa corrente se 

encontra com os movimentos socialistas.  

 Quando se considera que os indígenas constituem massivamente a classe dominada, a 

dinâmica de funcionamento do Estado e da relação entre as classes, em realidades com 

significativas distinções étnicas, não escapa ao padrão capitalista.  

 

 

 

3.2 As esquerdas latino-americanas e a ampliação dos espaços democráticos – alguns 

apontamentos 

 

 Muito se tem discutido sobre as experiências pelas quais a América Latina vem 

passando nas últimas décadas. Como vimos anteriormente, os diferentes países da região, 

guardando suas singularidades e dinâmicas internas, seguem relativo padrão nos fenômenos 

históricos, desde o processo de colonização, passando pela independência, pelos tipos de 

governos predominantes a partir da república, as ditaduras civil-empresarial-militares das 

décadas 1960 a 1980, pelo neoliberalismo, pelo ascenso de governos de esquerda e, atualmente, 

pela inflexão à direita que já é realidade no Paraguai, na Argentina, vem se confirmando no 
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Brasil com o impeachment da presidente Dilma Rousseff e se apresenta como uma tendência 

quase irreversível em outros países, como a Venezuela.  

 A chegada de partidos de esquerda merece nossa atenção, à medida que significou uma 

mudança considerável na região, que trouxe à cena política, no bojo da crítica ao 

neoliberalismo, a recuperação da democracia como um valor inalienável e de direitos sociais, 

combate à desigualdade, dentre outros.  

Esse movimento de chegada de grupos de esquerda ao poder pela via eleitoral, que foi 

intitulado de “onda rosa” (esquerdas não revolucionárias, que propugnavam reformas 

moderadas), ocorreu em dez países da região. Começou na Venezuela, com vitória de Hugo 

Chávez em 1998; a seguir, no Chile, em 2000, com Ricardo Lagos, do Partido Socialista do 

Chile (PSCh); em 2003, Lula chegou ao poder; no mesmo ano, ganhou as eleições Nestor 

Kirchner; Taberé Vázquez, no Uruguai foi eleito em 2004; em 2005, Evo Morales venceu já no 

primeiro turno, na Bolívia; no ano seguinte, 2006, Rafael Correa saiu vitorioso no Equador e 

Daniel Ortega retornou ao poder pela via eleitoral na Nicarágua; em 2008, Fernando Lugo 

tornou-se presidente, pondo fim a seis décadas de domínio do Partido Colorado; finalmente, 

em 2009, chegou ao poder, em El Salvador, Mauricio Funes, da Frente Farabundo Martí para a 

Libertação Nacional (FMLN).  

Embora, como se vê, a esquerda não tenha conquistado o poder em exatamente toda a 

região, foi possível alterar a correlação de forças e construir uma nova hegemonia, por meio da 

constituição de um bloco, que conseguiu reproduzir-se, por meio de reeleições e sucessão de 

quadros. Pelo caráter moderado de seu projeto, não se pode falar em efetiva contra hegemonia, 

no sentido de um embate contra o poder geopolítico dominante. Mas, de fato, houve uma 

mudança de rumo, que freou – em alguns países mais, em outros menos – a política 

ultraconservadora que estava em curso.  

As significativas diferenças levaram os analistas a tratarem desse fenômeno 

considerando “as esquerdas”, ou pelo menos, dois grupos de esquerda: a “renovadora” e a 

“refundadora” (SADER, 2009; PEREIRA DA SILVA, 2015). A primeira caracteriza-se pela 

crítica moderada ao neoliberalismo e maior integração ao sistema institucional vigente. 

Combina “políticas que integram o ideário neoliberal com propostas vagamente 

“neodesenvolvimentistas”” (PEREIRA DA SILVA, 2015, p. 21). Bolívia, Equador e Venezuela 

seriam o grupo da esquerda refundadora, que se caracteriza pela crítica mais contundente ao 

neoliberalismo, pela adesão crítica às instituições e por um comprometimento mais decidido 

com a construção de um projeto contra hegemônico ao neoliberalismo. Esse grupo se mostra 

disposto a “refundar” a institucionalidade, mediante combinação, ao menos no discurso, de 
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elementos anticapitalistas, pós-coloniais, anti-imperialistas e até socialistas. Esses fundamentos 

se manifestaram de maneira mais evidente nas Constituições desses países que, como já 

mencionamos, inauguraram um novo tipo de modelo constitucional (Novo Constitucionalismo 

Latino-Americano), fortemente conectado com a realidade histórica local. 

A situação crítica desses três países no período anterior à emergência dos grupos de 

esquerda não deve ser negligenciada. Nos capítulos que se seguem, vamos analisar em minúcia 

suas crises identificadas como “orgânicas” para melhor compreendermos o fenômeno em curso.  

É necessário assinalar que à diferença dos demais países da região, Bolívia, Equador e 

Venezuela coincidem no fato de suas economias são altamente dependentes da exploração e 

comercialização de recursos minerais, precisamente petróleo e gás. Isso faz com que a forma 

principal de acumulação desses Estados e de suas sociedades seja rentista. Essa dependência, 

conhecida por causar a chamada “doença holandesa”11, impõe inúmeros desafios políticos a 

esses países. Um dito popular na Venezuela é bastante ilustrativo: “na Venezuela não há 

governos bons ou governos ruins, há preços altos ou preços baixos do petróleo”. Em outras 

palavras,  

 

la renta petrolera (o minera o gasífera) tiende a neutralizar la eficacia estatal 

y permite que el gobernante coseche lo que no ha sembrado, con un efecto 

perverso para la democracia pues debilita las instituciones democráticas, 

promoviendo la dependencia de los partidos políticos y enrareciendo la 

relación Estado-sociedad (ZUAZO, 2012, p. 11).  

 

 

Portanto, um processo de refundação, tal como propugnado nesses países andinos, não 

pode deixar de considerar essa dinâmica que tem se demonstrado contraditória, para não dizer 

perversa, ao longo de suas histórias. Esse é mais um elemento que explica a situação de 

profunda crise que precedeu a chegada dos partidos de esquerda ao poder. Veremos essa questão 

em maiores detalhes nos capítulos que se seguem.  

Por hora, cabe destacar que essa situação de crise orgânica certamente explica porque 

foi possível um grau de radicalidade maior do que nos países onde os partidos de esquerda se 

adaptaram ao “jogo” institucional para tornar possível suas vitórias eleitorais. Queremos nos 

distanciar da versão, de viés institucionalista, que separa, de um lado, os países com sistemas 

                                                 
11 Terry L. Karl (1997) definiu o conceito de doença holandesa em economia para caracterizar a relação inversa 

entre os altos volumes de recursos e divisas existentes nos países dependentes de recursos naturais, e as baixas 

taxas de crescimento econômico. Concretamente, a situação rentista impõe uma série de dilemas nos curto e 

médio prazos, que impedem que se invista em desenvolvimento de longo prazo.  
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democráticos (político e partidário) supostamente mais estáveis e esquerdas mais 

institucionalizadas e, portanto, mais estruturadas; e de outro, sistemas políticos frágeis e 

institucionalidade em colapso, com partidos de esquerda de curta trajetória e reativos ao sistema 

democrático vigente. Essa separação coloca as chamadas esquerdas renovadoras no primeiro 

caso e as refundadoras no segundo. Em primeiro lugar, relativizamos muito essa diferenciação. 

Olhando os acontecimentos em curso – quando um país como o Brasil, considerado 

democraticamente estável, passa por um polêmico processo de impeachment, que devolve o 

poder aos setores mais conservadores por via não eleitoral – coloca-se em cheque essa suposta 

estabilidade. Em segundo lugar, propomos uma leitura dialética da realidade, que considera os 

processos de crise como aqueles nos quais as contradições se manifestam de forma mais intensa 

e explícita e, por isso, permitem às classes subalternas rupturas qualitativamente superiores. 

Finalmente, rejeitamos integralmente discursos que taxam Bolívia, Equador e Venezuela de 

países “caóticos” e regimes “autoritários/ditatoriais”. Essa versão, além de reproduzir um senso 

comum promovido pela mídia de massas, a que designamos como imprensa marrom da política, 

não condiz com a realidade que pudemos observar. Nenhuma leitura simplória e/ou rotuladora 

é capaz de apreender a realidade, sempre muito complexa e cheia de elementos distintos e 

contraditórios que formam a totalidade desses países. Como destaca Cameron (2014, p. 6), 

confirmando o que vimos no Capítulo 1, “if we assume that democracy means liberal 

democracy, of course, many of the countries in the region must be excluded from the set of 

democratic regimes. There is, however, more than one model of democracy”12. 

Por isso, nos capítulos subsequentes, analisaremos os quatro países latino-americanos 

buscando levantar os elementos históricos que explicam a realidade atual. Consideramos que 

não é possível compreender os novos modelos de Estados baseados em mecanismos de 

democracia direta, ao menos no plano formal, sem considerar quem são os grupos políticos que 

executaram e executam tais mudanças. Vale reiterar que não é nossa intenção contar a história 

desses países. Queremos, por meio de breves recuperações históricas, destacar os processos que 

nos ajudam a explicar o momento atual. Nesse sentido, ressaltamos os aspectos que nos 

parecem mais relevantes para compreender o fenômeno aqui analisado, de forma que os 

percursos políticos do Brasil, da Bolívia, do Equador e da Venezuela apareçam em sua essência 

e no limite da necessidade.  

                                                 
12 Tradução livre: “Se assuminos que democracia significa democracia liberal, claro que vários países da região 

serão excluídos do conjunto de países democráticos. Contudo, existe mais de um modelo de democracia”.  
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Razão porque, tratando do Brasil, somos mais comedidos no resgate histórico, enquanto 

a Bolívia, país escolhido como caso de estudo empírico, será examinada mais sistemática e 

detalhadamente, como definido na metodologia da pesquisa. 
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CAPÍTULO 4 

A DEMOCRACIA PARTICIPATIVA NO BRASIL, NA VENEZUELA E NO 

EQUADOR 

 

 

 

4.1 BRASIL 

 

 Quando tratamos de um processo recente de avanço de direitos democráticos e sociais, 

como resposta aos efeitos negativos do neoliberalismo, o Brasil, aparentemente, não se inclui. 

De fato, como vimos, a literatura que versa sobre esse novo fenômeno na América Latina, que 

recebe o nome de Novo Constitucionalismo Latino-Americano, restringe-se à Bolívia, Equador 

e Venezuela. A Constituição brasileira faz parte de outro contexto, o que marca algumas 

diferenças importantes. Não significa, contudo, que o texto constitucional de 1988 seja atrasado 

ou ultrapassado em relação às Cartas Magnas desses três países. Evidentemente, como 

expressão das grandes disputas de classes que se fizeram presentes no processo Constituinte, o 

texto constitucional não representa apenas o espírito progressista e democrático reivindicado 

pelos movimentos sociais e partidos de esquerda, bastante fortes naquele período. Há também 

inúmeros artigos que representam a concepção e a vontade de setores conservadores poderosos. 

No entanto, assim também foi a dinâmica de construção das Constituições da Bolívia, do 

Equador e da Venezuela. Isso se deve ao fato de que, embora tenham sido elaboradas em um 

período de grande fortalecimento de setores sociais historicamente marginalizados, as bases do 

sistema capitalista não foram superadas. Quando analisamos os membros das comissões 

constituintes, fica evidente que houve um processo de negociação, no qual interesses distintos 

e, em muitos casos, contraditórios foram contemplados.  

A democratização e descentralização da esfera pública no Brasil decorrem de um 

processo de desgaste da ditadura, que, a partir dos anos 1980, começa a viver a crise do modelo 

keynesiano-fordista, potencializada com os dois choques do petróleo (1973 e 1979). 

As taxas de crescimento do produto bruto, antes positivas e elevadas, registraram queda 

em 3 anos sucessivos (1981, 1982 e 1983), as taxas de inflação anual se elevaram à casa dos 

100% e verificou-se profunda perda de poder aquisitivo do salário real (IPEADATA)13. A 

                                                 
13 http://www.ipeadata.gov.br  

http://www.ipeadata.gov.br/


116 

dívida externa saltou de U$ 74 bilhões para U$ 102,1 bilhões, entre 1981 e 1984 (Banco Central 

do Brasil)14. 

Nesse cenário de gradual desgaste do regime e de crescente mobilização social, realizou-

se a reforma partidária, dando origem a partidos de diferentes matizes ideológicas. 

Fortaleceram-se os sindicatos e a Central Única dos Trabalhadores – CUT e atuavam 

intensamente as associações de moradores e entidades representativas da sociedade civil. Nesse 

ambiente, foi eleita a Assembleia Constituinte, iniciada em 1986. 

O clima político de grande ascensão e força dos movimentos sociais fazia com que o 

ambiente da Constituinte fosse favorável a mudanças que viessem a fortalecer formas e arranjos 

institucionais descentralizadores do processo decisório público e a valorização da cidadania, 

tudo sob a máxima da democratização, centro dos movimentos em curso. 

O caso do Sistema Único de Saúde (SUS) é exemplar desse contexto. O ideal de um 

sistema universal, que traz consigo um conjunto de pressupostos progressistas, não apenas foi 

incluído na Constituição, como também implementado logo em seguida, via diversas leis 

específicas, com destaque para a Lei Orgânica de Saúde, Lei 8.080, de 1990. É verdade que as 

disputas não permitiram que esse ideário de um sistema totalmente público e universal, a 

exemplo do modelo cubano, prevalecesse. Os grupos econômicos conseguiram preservar o 

sistema de saúde privado. Essa convivência do público com o privado tem se revelado espúria 

e pode ser um dos motivos centrais do processo de desmonte do SUS e privatização da saúde 

que vem ocorrendo atualmente (ver SOUSA, 2014; BRAVO et al, 2015). Por outro lado, como 

veremos adiante, a Bolívia deixa ver como, nesse particular da saúde pública, ainda que com 

todas as contradições, o Brasil conseguiu avançar mais, devido à correlação de forças presente 

no período Constituinte e pós-Constituição. No país andino, a nova Constituição determina a 

criação de um sistema único de saúde. No entanto, até o momento, passados sete anos de sua 

publicação, não se conseguiu implementá-lo. O motivo declarado pelos setores comprometidos 

com o SUS é a resistência dos grupos ligados ao sistema privado. No Brasil, o SUS trouxe 

consigo a lógica cidadã que os constituintes procuraram imprimir na Carta Magna. Como 

observa Fonseca (2007, p. 252), o SUS, e também o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação (Fundeb), o Sistema Único 

de Assistência Social (SUAS) e o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), sintetizam o 

sentido expandido de democracia, na medida em que “articula a política social: à lógica do 

                                                 
14 http://www.bcb.gov.br/ 

http://www.bcb.gov.br/
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sistema, com predominância federal na articulação das políticas com os entes federados; ao 

papel específico do município; à constitucionalização das verbas; e à participação popular”. 

De fato, a Constituição de 1988 foi pioneira na região na busca da superação do 

“passado escravista, elitista e autoritário” (FONSECA, 2007, p. 247). É possível dizer que “as 

palavras-chave que sintetizam a Constituição, no espírito de uma verdadeira (re)fundação da 

República, são descentralização; participação popular; incorporação na vida política das 

associações civis; revalorização da ação política; e cidadania” (Ibid.). Entre os seus Princípios 

Fundamentais estão a cidadania, referida como II princípio, antecedido apenas pelo princípio 

fundador do Estado-Nacional, a soberania. Artigos que tratam da saúde (art. 198), da educação 

(art. 205), da cultura (art. 216) referem-se à “participação da comunidade”, “colaboração da 

sociedade”, “colaboração da comunidade”, expressões oriundas do movimento social 

democratizante e descentralizador. Sintetizando e qualificando mais explicitamente, o art. 204 

desse mesmo texto, versando sobre a assistência social, determina a “participação da população, 

por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações 

em todos os níveis” (BRASIL, 2004, p. 138/143). É uma metonímia do que aconteceria de 

modo geral com as políticas públicas, todas dando lugar a Conselhos e outros espaços que 

viabilizavam o exercício da cidadania. 

Fonseca (2007) mostra, a partir da leitura de Souza e Lamounier (1990), que embora o 

texto constitucional não suprima nem restrinja os direitos e garantias individuais, ele os estende 

às entidades coletivas. A ordem dos artigos – direitos e garantias individuais e coletivos antes 

dos capítulos sobre governo – também ilustram esse novo ethos democrático. Além disso, de 

maneira inovadora, a igualdade perante a lei ganha sentido amplo pela inclusão do 

reconhecimento dos direitos e garantias de minorias e criminalização da discriminação. De 

outro modo, as associações coletivas, como sindicatos, partidos políticos e associações 

voluntárias em geral passam a ser reconhecidas juridicamente. 

Além dos direitos políticos, há também direitos e garantias que se estendem à esfera 

econômica, mais precisamente à esfera do trabalho, revelando o efetivo esforço dos legisladores 

constituintes em superar o passado econômica e socialmente desigual. É o que se comprova 

pelo Artigo 7º, que estabelece semana de 44 horas de trabalho em detrimento das 48 horas 

vigentes até então; rigorosas penalidades por demissões sem justa causa; licença maternidade 

de 4 meses; licença paternidade de 5 dias; aumento da retribuição por horas-extras e férias; 

provisão de creches e escolas para filhos de trabalhadores; seguro-desemprego; e aviso prévio 

proporcional ao tempo de serviço (BRASIL, 2004).  
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Mudanças de tamanha magnitude, que representam um movimento contra hegemônico 

à própria forma de organização do capitalismo, encontram sérias limitações quando se 

restringem à esfera superestrutural, isto é, quando não alteram as relações sociais de produção. 

Os direitos exaltados pela Constituição de 1988 têm sido desmontados sistematicamente, 

porque significaram e significam um entrave ao avanço das reformas e políticas que o 

neoliberalismo demanda. Ainda assim, não é possível desconsiderar o esforço emancipador e 

socializante realizado na superestrutura jurídico/política.  

Com a promulgação da Carta Magna, iniciou-se um crescente processo de 

institucionalização dos chamados Conselhos Gestores e do Orçamento Participativo, através de 

leis ordinárias e específicas, seguido de sua implementação em diversos Municípios e Estados 

brasileiros.  

Os Conselhos Gestores são “canais de participação que articulam representantes da 

população e membros do poder público estatal em práticas que dizem respeito à gestão de bens 

públicos” (GOHN, 2001, p. 7). São órgãos públicos de composição paritária, criados por lei e 

regidos por regulamento aprovado pelo seu plenário. Há diferentes setores de atuação dos 

Conselhos. Podem ser gestores de políticas públicas setoriais – como saúde, educação, cultura, 

assistência social, urbano, dentre outros – e são responsáveis pela elaboração, implementação 

e controle das políticas públicas. Podem ser gestores de programas governamentais específicos, 

ou podem ser de temas transversais, como direitos humanos, direitos da criança, etc. 

Nos anos 1990, os Conselhos efetivamente se difundiram pelo país. Apesar das 

dificuldades quanto a números precisos, estima-se que, em 2000, havia uma média de 4,9 

Conselhos por município, um total de 26,9 mil Conselhos distribuídos em 99% dos municípios 

brasileiros (IBGE, 2003). 

Uma vertente do neoliberalismo, predominante nos anos 1990, também concorreu para 

a expansão desses espaços descentralizados, a propósito de combater o centralismo do Estado 

e o autoritarismo da burocracia. A reforma do Estado, que reemerge da vitória de Fernando 

Henrique Cardoso, em 1995, repercute o discurso da descentralização, seja para apoiar as 

delegações (concessões públicas, principalmente) e privatizações, seja para efetivar o controle 

social. Nos livros produzidos pelo Ministério da Administração Pública e Reforma do Estado, 

afirma-se que “o mercado é o melhor dos mecanismos de controle”, “sempre que for possível, 

o mercado deverá ser escolhido como mecanismo de controle”. Mas  

 

a democracia direta ou o controle social é, em seguida, o mecanismo de 

controle mais democrático e difuso. Através do controle social a sociedade se 
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organiza formal e informalmente para controlar não apenas os 

comportamentos individuais, mas - e é isto que importa neste contexto - para 

controlar as organizações públicas (BRESSER-PEREIRA, 1997, 37/38). 

  

 

Bresser-Pereira explica como isso deve ocorrer:  

 

de baixo para cima, quando a sociedade se organiza politicamente para 

controlar ou influenciar instituições sobre as quais não tem poder formal; ou 

de cima para baixo, quando o controle social é exercido formalmente através 

de conselhos diretores de instituições públicas não-estatais. A democracia 

direta é a ideal” (Ibid.). 

 

 

 

Portanto, a base da reforma do Estado, seguindo o projeto mundial, era a implantação 

do que alguns autores chamam de ultraliberalismo necessário ao capitalismo flexível que se 

instituía como modelo dominante em substituição ao modelo keynesiano-fordista. Em primeiro 

lugar, está o mercado; em segundo lugar, está a democracia.  

O momento histórico do final dos anos 1980 expressou, de maneira muito simbólica, a 

disputa entre dois projetos frontalmente distintos. A crise dessa década arrastou consigo e para 

baixo a ditadura e colocou em xeque a democracia representativa. Após 21 anos de ditadura, os 

movimentos sociais, nas mais diferentes frentes organizativas, conseguiram emergir enquanto 

força política, a ponto de colocarem no cenário nacional o seu projeto de sociedade, que, como 

acabamos de ver, se refletiu em inúmeros artigos da Constituição Federal. Enquanto isso, os 

países capitalistas centrais e periféricos, para essa mesma crise internacional, encaminhavam 

um conjunto de reformas que tinham como objetivo central acabar com a era de direitos que 

marcara o modelo keynesiano-fordista. A saída para a crise era, por um lado, eliminar o custo 

que os direitos impunham tanto ao Estado quanto ao empresariado e, por outro, criar novos 

mercados com garantia de altas taxas de lucro: serviços públicos – saúde, educação, 

previdência, transporte público, administração de rodovias, saneamento, etc; empresas públicas 

altamente lucrativas; e monopólios naturais. Esses são apenas alguns dos exemplos, pois a 

“criatividade privatizadora”, ao longo dos anos, provou não ter limites. No âmbito da produção, 

o novo modelo flexível, inspirado no toyotismo, reestruturou de tal maneira a lógica de 

acumulação, que foi considerado a terceira revolução industrial, tal como indica Fonseca 

(2007). Essa revolução promoveu o fim da preponderância do Estado na coordenação 

internacional de capitais, com a abertura das fronteiras e o suposto ascenso do capital financeiro 

sobre o produtivo, com circulação diária de trilhões de dólares em papéis. Além disso, a nova 
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forma de produção dispensa constantemente uma enorme massa de força de trabalho. Os 

direitos trabalhistas e sociais, que protegiam o trabalhador contra os arbítrios do empregador, 

tornaram-se um empecilho a esse capitalismo contemporâneo. A consagração desse modelo 

deu-se com a vitória ideológica de seus pressupostos. O fim da União Soviética significou, em 

última instância, a derrota da esquerda socialista. Disseminou-se pelo mundo a ideia do fim da 

história. Fim, porque, afinal, o capitalismo vencera, como explicaria Francis Fukuyama (1994). 

O capitalismo teria se tornado, assim, inquestionável, tanto quanto suas reformas.  

É evidente que a história não chegou ao fim. Os partidos de esquerda continuaram o 

movimento de resistência. Na América Latina, muitos deles recuperaram fôlego e chegaram ao 

poder. Contudo, não foi suficiente para evitar que a ideologia neoliberal pós-moderna se 

tornasse hegemônica. Como esclarece Fonseca (2007, p. 250), “embora sempre tenha havido e 

ainda haja resistências, é notório o enquadramento das discussões acerca do modelo de 

desenvolvimento e das políticas públicas pela ótica dos pressupostos ultraliberais”. Eles estão 

nos governos, nas universidades, nas instituições multilaterais, na mídia e em diversas outras 

esferas.  

Portanto, a própria Constituição significou um ato de resistência e negação de um 

projeto que estava em franca expansão pelo mundo. Vale lembrar que o Chile iniciou as 

reformas ultraliberais em 1979; a Bolívia, em 1985. O Brasil, apenas nos anos 1990. O 

movimento social e político, que teve na Constituição uma de suas mais significativas 

expressões, resistiu o quanto pôde. Um símbolo da disputa entre dois projetos antagônicos foi 

a eleição presidencial de 1989, primeira desde o golpe de Estado de 1964. Disputaram o 

segundo turno Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Collor de Melo. Nem Lula, nem o Partido 

dos Trabalhadores eram os mesmos que ganhariam as eleições em 2002. Os discursos e a 

atuação de ambos eram inteiramente classistas e radicalizados. O PT, como um partido de 

massas que era, levava nessas eleições as pautas de sua base. Collor de Mello, por seu turno, 

era o representante do novo projeto em ascensão. 

Até o dia da votação, não havia clareza sobre quem ganharia. Na verdade, pesquisas de 

intenção de voto indicavam preferência por Lula. O resultado foi favorável a Collor de Melo. 

Venceu a proposta neoliberal e reformas começaram a ser feitas, ainda que não de maneira 

sistemática como faria o governo de Fernando Henrique Cardoso. 

Desse modo, de forma muito evidente, esses dois projetos começaram a andar em 

paralelo. Como destaca Fonseca (2007, p. 250), 
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de um lado há um capitalismo informalizante, precarizador das relações de 

trabalho, financeirizado e mundializado (e sem a existência de um 

contrapoder, dado o ocaso do socialismo) e de outro uma Constituição 

democrática, descentralizante, voltada à participação popular e à ampliação 

dos direitos de cidadania: esses movimentos representam um verdadeiro 

choque entre duas forças contrárias. 

 

  

 

No que concerne à administração pública descentralizada e democrática, muitos espaços 

foram sendo criados, especialmente na esfera local, onde os pressupostos ultraliberais levaram 

mais tempo para chegar. Um exemplo recorrente é o Orçamento Participativo (OP), 

implementado primeiramente em Porto Alegre, em 1989, sob a administração do PT. Significou 

um marco na história da democracia participativa brasileira e também mundial. É considerado 

a primeira e mais bem sucedida experiência de participação direta na América Latina. Diversos 

estudiosos e autoridades públicas se inspiraram nele e buscaram reproduzi-lo em diferentes 

cidades no mundo (ver, por exemplo, Banco Mundial, 2006; Goldfrank, 2007; Avritzer, 2009; 

Baiocchi, 2005; Baiocchi et al, 2008; Nylen, 2011), especialmente a partir de 1996, quando a 

Organização das Nações Unidas (ONU), na Conferência do Habitat (Programa das Nações 

Unidas para os Assentamentos Humanos), incluiu o OP na lista das quarenta melhores práticas 

(ALVES e GURGEL, 2014). A referência ao Brasil é consensual. Em uma produção do Banco 

Mundial para orientar governos locais da Albânia a implementar OP, lê-se, sobre suas origens, 

que  

 

Participatory Budgeting emerged in Brazil as part of a larger effort to overturn 

Brazil’s long history of patronage politics, social inequity, and corruption. 

Government, civil society, and political parties mobilized to experiment with 

participatory budgeting as a way to improve government transparency and 

increase citizen voice in government decisions. Participatory budgeting began 

in 1989 in the municipality of Porto Alegre when the Workers’ Party won the 

mayoral elections. […] Since then, PB has spread throughout Brazil and 

nearly 140 municipalities and five states have implemented some sort of a PB 

program. Today, over 27 countries are implementing some kind of PB 

program15 (BANCO MUNDIAL, 2006, p. 1-2).  
 

 

                                                 
15 Tradução livre: “O Orçamento Participativo surgiu no Brasil como parte de um longo esforço para imterromper 

uma longa história de clientelismo, desigualdade social e corrupção. Governo, sociedade civil e partidos políticos 

se mobilizaram para testar o OP como uma forma de melhorar a transparência governamental e dar mais voz aos 

cidadãos nas decisões governamentais. O OP começou em 1989 em Porto Alegre, quando o PT ganhou as eleições 

municipais. Após isso, o OP se expandiu pelo Brasil e aproximadamente 140 cidades, em cinco estados 

implementaram algum tipo de OP. Hoje, mais de 27 países estão implementando algum tipo de OP”. 
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Hoje, a lógica neoliberal se estendeu às mais diferentes esferas, inclusive locais. Poucas 

são as cidades brasileiras que não introduziram reformas reproduzindo o que foi feito em âmbito 

nacional sob a gestão de Fernando Henrique Cardoso. Quando o ritmo das reformas ultraliberais 

desacelerou na esfera federal, a partir de Lula, os governos estaduais e municipais começavam 

a aplicá-las16.  

Os espaços institucionalizados de participação social funcionam sob essa égide, 

marcada pelo enfraquecimento das organizações da sociedade, como sindicatos, partidos 

políticos e movimentos sociais em geral; pela perda de direitos sociais e trabalhistas; pela 

superexploração e precarização do trabalho e pela privatização dos serviços públicos.  

Embora aparentemente paradoxal, instituições e organismos bastiões do pensamento e 

das práticas neoliberais têm abraçado a bandeira do controle social ainda nos dias atuais. O 

Banco Mundial vem financiando diversos estudos sobre OP e, a partir de 2004, levou 

recomendações e orientações a governos locais de diversos países no mundo para 

implementação desse mecanismo de gestão coletiva do orçamento (BANCO MUNDIAL, 

2004). 

Como dissemos, logo após a promulgação da Constituição de 1988, os espaços 

institucionalizados de participação foram criados pelos partidos de esquerda, destacadamente o 

PT, que ganhavam as eleições para governos municipais. Como a reivindicação pela 

radicalização da democracia era uma bandeira da esquerda, tal manifestação era evidente: 

municípios governados por partidos de esquerda implementavam Conselhos Gestores de 

Políticas Públicas e OP; municípios governados por partidos de centro-direita e direita 

permaneciam com sua estrutura decisória centralizada. Entretanto, essa divisão não perdurou 

por muito tempo. Já no final dos anos 1990, governos não comprometidos ideologicamente 

com tais mudanças passaram a implementá-las. Como destacam Pinho e Santana (1998, s/p), 

desenvolveu-se uma espécie de “mimetismo na gestão municipal”, pois “governos não só de 

esquerda mas mesmo de perfil mais conservador acabam copiando, adotando propostas de 

governos mais à esquerda, adaptando-as ao seu perfil ideológico” (grifo nosso). Os autores 

atribuem tal movimento mimético à lógica do mercado político, isto é, como a descentralização 

e ampliação dos espaços decisórios estava sendo considerada um diferencial competitivo, todos 

os partidos passaram a adotá-la. O mesmo defende Wampler (2008, p. 81), quando, sobre o OP, 

afirma que “eleições serviam também como mecanismos de accountabillity, uma vez que os 

prefeitos tendiam a adotar o OP em resposta aos crescentes sucessos eleitorais da esquerda”. 

                                                 
16 A título de exemplo, a lei de criação das Organizações Sociais na cidade de São Paulo, é de 2006; na cidade do 

Rio de Janeiro, é de 2009; e em Belo Horizonte, é de 2015.  
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Em estudos passados (ver JUSTEN, 2012; GURGEL e JUSTEN, 2013), analisamos o 

exercício do controle social no Brasil, a partir de seus pressupostos, do contexto de seu 

surgimento e da forma como os espaços institucionalizados de participação – como os 

Conselhos Gestores de Políticas Públicas e Orçamento Participativo – operam na atualidade. 

Neste trabalho, vamos resgatar alguns diagnósticos desses espaços e complementar com 

estudos mais recentes. 

 

 

 

4.1.1 Os Espaços Participativos  

 

4.1.1.2 Resgate 

 

Nosso objetivo, neste item, é recuperar o cenário dos espaços institucionalizados de 

gestão participativa de políticas públicas no Brasil. Para isso, resgataremos os principais 

resultados de nossa investigação realizada em momento passado e complementar com estudos 

de casos feitos por outros pesquisadores em diferentes instâncias e distintas partes do país.  

Em nossas investigações empíricas, realizadas em 2011 em três Conselhos Gestores – 

Conselho Municipal de Saúde de Niterói, Conselho Estadual de Saúde do Rio de Janeiro e 

Conselho Municipal de Assistência Social do Rio de Janeiro – encontramos espaços marcados 

pela falta de autonomia, pela ausência de meios de comunicação e integração com a sociedade, 

pela irregularidade das plenárias deliberativas, dentre outros (GURGEL e JUSTEN, 2013).  

Os Conselhos de Saúde, a despeito de sua trajetória de ampla mobilização social, são 

afetados pela falta de transparência, de autonomia e pelo autoritarismo. Nos dois casos, a 

estrutura dos Conselhos é completamente dependente do poder público, desde a estrutura física 

(dentro de prédios do governo), até o corpo administrativo, conformado por funcionários 

cedidos pelos respectivos governos. Dessa forma, é o poder público quem assume a 

responsabilidade pela organização dos Conselhos, pela formulação dos documentos, pela 

divulgação de suas atividades, pela convocação das plenárias, etc. É ele também que faz o 

intermédio entre o Conselho e a sociedade civil. Nesse sentido, nós, enquanto pesquisadores, 

sofremos grandes dificuldades em acessar esses Conselhos, pois os secretários tentaram, de 

diversas formas, inviabilizar nossa presença nas plenárias e principalmente o contato com os 



124 

conselheiros17. Além disso, os próprios conselheiros não têm acesso à mesa diretora, dado que 

estas são presididas invariavelmente pelos Secretários de Saúde dos respectivos governos. Tal 

conformação se manifestou, no Conselho Estadual de Saúde, com grande autoritarismo por 

parte do presidente e inúmeros conflitos internos. Os conselheiros que representam os 

profissionais de saúde e os usuários reclamavam reiteradamente, denunciando não terem suas 

demandas atendidas, sequer solicitações curiais como a inclusão de pontos nas pautas das 

reuniões. Por outro lado, encontramos alarmante falha na forma de eleição dos membros desse 

Conselho, uma vez que há quem admita que ocupa “cadeira cativa”, mesmo quando isso não é 

previsto pelo regimento interno, e diversos outros que afirmam terem se tornado conselheiros 

por meio de convites, sem passar por eleição junto aos seus supostos representados. Esses 

ocorridos – somados à plenárias frequentemente canceladas sem a devida reposição – 

demonstram um alto grau de desmobilização e desinteresse, induzidos ou não, por parte da 

sociedade.  

O Conselho Municipal de Assistência Social do Rio de Janeiro não é marcado pelo 

autoritarismo e pelo distanciamento em relação à sociedade, pois as plenárias são públicas e 

suas pautas são distribuídas a todos os presentes, sempre no início das sessões. Ademais, a mesa 

diretora é periodicamente alternada entre as diferentes representações que compõem o 

Conselho. No entanto, revelou problemas no que concerne à autonomia, visto que são material, 

administrativa e financeiramente dependentes do poder público. Além disso, a sua composição 

permite que os conselheiros não sejam efetivamente representantes legitimados por consulta ou 

eleição, mas indivíduos que representam suas próprias instituições. Finalmente, os próprios 

conselheiros falam da baixa capacidade do Conselho em garantir a implementação de políticas.  

Como dissemos anteriormente, em estudos passados, levantamos algumas análises 

realizadas por outros pesquisadores que merecem ser mencionadas antes de apresentarmos 

demais trabalhos que nos ajudarão a melhor identificar o cenário atual.  

Comecemos com Labra (2006), em seu trabalho intitulado “Conselhos de Saúde: visões 

‘macro’ e ‘micro’”, que traz algumas questões importantes, de certa maneira confirmando 

nossas observações: (1) de modo geral, os Conselhos não utilizam meios de divulgação de suas 

atividades (revistas, páginas eletrônicas etc.), o que faz a população, via de regra, desconhecê-

los; (2) a adesão pela comunidade é baixa, devido ao desconhecimento da estrutura dos 

                                                 
17 Concretamente, primeiramente não nos forneceram informações básicas, como data das plenárias, pelo telefone. 

Em seguida, já em contato pessoal, condicionaram o fornecimento de documentos, como atas, regimento interno, 

etc, a um pedido formal, por escrito, onde constassem os motivos para o pedido e um reconhecimento oficial da 

instituição de que fazemos parte. Finalmente, as duas secretarias se recusaram a fornecer qualquer informação e/ou 

contato dos conselheiros, alegando que tal fornecimento constituiria uma invasão da privacidade dos mesmos. 
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Conselhos, de seus objetivos e de sua utilidade. Isso se reflete no baixo envolvimento nas 

eleições para conselheiros representantes dos usuários; (3) por outro lado, os Conselhos são 

muito valorizados por quem os frequenta. São vistos, porém, como espaços de reivindicações 

específicas e denúncias pontuais. “A maior parte do tempo de cada reunião mensal – diz a autora 

– é gasta na discussão de assuntos internos, sendo raros os debates de temas substantivos” 

(LABRA, 2006, p. 13); (4) há muitas reclamações quanto à postura do secretário de Saúde, 

caracterizada como autoritária, desrespeitosa e irresponsável. Nas palavras da autora: 

 

Reclama-se que não discutem o orçamento nem prestam contas da sua 

execução; não acatam as resoluções do colegiado; definem de antemão ou 

manipulam a pauta de discussão e as deliberações; impõem decisões mediante 

um discurso tecnocrático; esquivam discussões de teor político; cooptam 

conselheiros ou lideranças comunitárias com artifícios clientelistas (Ibid.). 

 

 

 

Além disso, Labra identifica problemas quanto à composição, à representação e à 

representatividade. Os critérios de escolha dos conselheiros não são bem conhecidos, o 

princípio da paridade nem sempre é respeitado, por vezes um mesmo conselheiro representa 

segmentos opostos (exemplos: um prestador de serviço e um membro do governo representando 

os usuários). 

Ao analisar as novas formas de participação da sociedade civil, instituídas a partir do 

governo Lula, Teixeira, Souza e Lima (2011, p. 4) mostram que, a despeito de terem aparecido 

“novos elementos da arquitetura da participação”, na prática, novos atores sociais não foram 

reconhecidos como participantes legítimos. Em suas palavras, “pode ser percebido o limite do 

reconhecimento de novos sujeitos políticos, pois houve uma centralidade da relação capital-

trabalho quando, na escolha dos representantes sociais no órgão colegiado, foram privilegiados 

empresários e sindicalistas” (TEIXEIRA, SOUZA e LIMA, 2011, p. 6). Os autores observam 

ainda, tratando dos conselhos gestores de políticas públicas em geral, que, mesmo com esses 

espaços abertos ao público, cidadãos que não são conselheiros dificilmente têm direito à voz. 

Até os suplentes são impedidos de participar livremente das reuniões. Ademais, eles chamam a 

atenção para o recorrente problema da comunicação. Na maioria dos casos, os atos das plenárias 

são publicados apenas no Diário Oficial. 

As Conferências Nacionais são instâncias superiores aos Conselhos, que ocorrem a cada 

dois anos e têm como objetivo definir objetivos e metas, bem como eleger os conselheiros. Os 

autores observam que a escolha daqueles que têm voz e voto nessas conferências não ocorre 

apenas por meio de eleição. Além dos representantes eleitos, há os “natos” e os “indicados”. 
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Segundo eles, “apenas sete das 52 conferências analisadas não contaram com a representação 

nata, ou seja, 87% dos processos permitiram esse tipo de participação” (TEIXEIRA, SOUZA e 

LIMA, 2011, p. 19). Adiante, os autores dizem que “em 42% das conferências foi constatada 

uma modalidade de participação por indicação” (Ibid.). Nesses casos, organizações de 

abrangência nacional participam com direito a voz e voto sem necessariamente ter vinculação 

com a base que dizem representar. Essa distorção, por sua vez, só ocorre porque encontra 

legitimação por parte do governo e das organizações que coordenam e compõem esses espaços. 

Castro et al (2011), ao analisarem o Conselho Nacional das Cidades (ConCidades), 

destacam que este desempenhou um papel de considerável relevância, desde sua criação em 

2003, à medida que viabilizou o diálogo contínuo entre os representantes da sociedade civil e 

os governos. O Conselho também participou ativamente da formulação de diversas políticas 

nacionais urbanas. Entretanto, os autores observam que o ConCidades “foi excluído da 

definição dos critérios e escolhas dos projetos aprovados, da discussão do orçamento do 

Ministério das Cidades e mesmo do monitoramento e controle social sobre as ações e programas 

em curso” (CASTRO et al., 2011, p. 24). Como exemplo, os principais programas urbanos do 

governo federal, PAC e Minha Casa Minha Vida, foram formulados externamente ao 

ConCidades. Isto, segundo os autores, deve-se ao fato de que “prevalece uma cultura 

urbanística tecnocrática ou disputa em torno de interesses específicos e fragmentados que, de 

fato, impede inovações na perspectiva da incorporação do planejamento politizado e dos pactos 

socioterritoriais” (Ibid., p. 13). 

Abers, Serafim e Tatagiba (2011) mostram que, a partir do governo Lula, houve 

significativas mudanças no que concerne à concepção desses espaços de decisão, tanto por parte 

do poder público quanto por parte da sociedade civil. A partir de 2003, novos espaços 

institucionais para gestão de políticas públicas foram criados. Houve esforços, ao menos 

formalmente, para ampliar os fóruns de participação e controle social. No entanto, como vimos 

anteriormente, a operacionalização desses conselhos, na prática, manteve diversas limitações. 

No caso, por exemplo, do Ministério das Cidades, por exemplo, os autores afirmam que 

“quando um novo ministro adepto a práticas [personalistas] entrou em cena, os movimentos 

sociais se adaptaram à nova situação, buscando combinar a prática institucionalizada em 

conselhos e conferências com negociações pessoais com autoridades públicas” (ABERS, 

SERAFIM e TATAGIBA, 2011, p. 26). Os autores observam um comportamento, por parte do 

governo, de cooptação dos movimentos sociais e suas representações. Muitos deles trazendo 

um histórico de relações, quando não militância, com o Partido dos Trabalhadores e outras 

representações políticas que compartilham o poder. 
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É difícil, em face disso, não relembrar o jogo de palavras feito por Andrade e outros 

(2012), em Cidadania ou “estadania” na gestão pública brasileira, quando acusam a 

predominância do Estado nos ambientes do controle social. 

Constata-se que, ironicamente, as mudanças realizadas no período Lula, que 

caminharam no sentido de institucionalizar novas formas de participação cidadã, em vez de 

promover maior mobilização social, acomodaram os atores da sociedade civil à participação no 

interior do Estado, por meio da construção de relações de confiança e de negociação discreta 

com os governantes (ABERS, SERAFIM e TATAGIBA, 2011). 

Em estudo realizado no Conselho Municipal de Assistência Social da cidade de Santa 

Maria, no Rio Grande do Sul, Bulla e Leal (2004) mostram que, dentre diversos problemas, a 

forma frequente de escolha dos 28 conselheiros é a indicação — todos os representantes do 

poder público (os 14 membros) são indicados e, dos 14 representantes da sociedade civil, 71,4% 

são igualmente indicações. Portanto, os representantes da sociedade civil não são escolhidos 

democraticamente e, ao não serem eleitos pela base que teoricamente representam, não têm 

necessariamente o compromisso de levar para o Conselho interesses e demandas da 

comunidade. Entre os três segmentos que compõem a sociedade civil (usuários, prestadores de 

serviço e profissionais da área), as entidades prestadoras de serviço são as mais organizadas. 

Além disso, das cinco vagas pertencentes aos usuários, três são reservadas a conselheiros de 

outros conselhos municipais (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 

Conselho Municipal de Saúde e Conselho Municipal do Idoso). Os usuários ficam, dessa forma, 

restritos a duas vagas. Por fim, as autoras dizem que os representantes da sociedade civil não 

têm pleno conhecimento das atribuições de um conselheiro, bem como da legislação que rege 

esse Conselho. 

Tomando como exemplo a experiência de implementação do Orçamento Participativo 

(OP) no município de Barra Mansa, interior do Rio de Janeiro, Neves (2007, p. 219) destaca 

que “devemos tratar com cuidado a euforia democrática em torno das experiências 

participativas que emergiram no contexto da década de 1990 no auge da hegemonia neoliberal”. 

Ela observa que esses fóruns constituem uma “aposta democrática fundamental para a 

construção e a afirmação de direitos na contramão ao projeto neoliberal. Por outro lado, há que 

se ter cuidado ao analisarmos o significado da participação e do poder de decisão desses novos 

atores nesse processo” (Ibid.). A autora adverte que, da forma como está estabelecido, há o 

“risco de que essa participação e esse poder de decisão possam ser despolitizados no 

enfrentamento da política local, com uma forte prática clientelista, e perder seu conteúdo crítico 

voltado para o campo dos direitos e da democracia radical” (Ibid.). 



128 

 

 

4.1.1.3 Complementações 

 

A título de exemplo, consultamos o site do Conselho Estadual de Educação do Rio de 

Janeiro (CEE/RJ)18 e encontramos as informações que seguem.  

O presidente atual, o senhor Roberto Boclin é o chefe de gabinete da Secretaria Estadual 

de Ciência e Tecnologia desde o início da gestão do PMDB, em 2007, e permanece no cargo na 

gestão de Fernando Pezão. Como ocorre com a maioria dos Conselhos, este não disponibiliza 

seu regimento, nem qualquer informação sobre calendário, datas das plenárias, etc. A 

composição não segue a lógica paritária. É o que se comprova pela seguinte informação 

disponível no site:  

 

O CEE/RJ é composto por 21 membros, sendo oito indicados pelo governador, 

oito pela Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) e cinco 

representantes de classes e entidades da educação — União dos Professores 

Públicos no Estado (Uppe-Sindicato), Sindicato dos Professores do Município 

do Rio de Janeiro (Sinpro-Rio), Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do 

Município do Rio de Janeiro (Sinepe-Rio) e União dos Dirigentes Municipais 

de Ensino (Undime) e Associação de Pais e Alunos do Estado do Rio de 

Janeiro) (sic)19. 

 

 

 Como se vê, não apenas não há paridade e tampouco autonomia, como ao poder público 

stricto sensu (governador e assembleia legislativa) cabe a maioria absoluta de conselheiros: 

dezesseis em um total de 21. Dos apenas cinco representantes de entidades, um deles representa 

os estabelecimentos de ensino privado (Sinepe-Rio) e outro representa os dirigentes das escolas 

públicas municipais (Undime). Há, portanto, significativa inversão da concepção geral dos 

Conselhos como órgãos descentralizados e democráticos de gestão, uma vez que há relativo 

consenso sobre a ideia de que são três os setores de classe que carregam, na sua essência, 

interesses antagônicos: poder público; prestadores privados de serviço (empresários); e, por 

fim, entidades de trabalhadores e representantes da sociedade. Evidentemente, pode-se 

questionar o quão efetivamente são antagônicos os interesses desses grupos, como vimos no 

caso da saúde, onde os representantes dos prestadores de serviço sequer assumem seus assentos 

nos conselhos, uma vez que resolvem suas questões paralelamente contando com “parceria” do 

                                                 
18 Consulta realizada em 06/03/2015. 
19 (http://www.rj.gov.br/web/sect/exibeconteudo?article-id=1248248 acesso em 06/03/2015). 

http://www.rj.gov.br/web/sect/exibeconteudo?article-id=1248248
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poder público na esfera de seus interesses. Isso, na prática, acontece. Contudo, o respeito a essa 

composição paritária demonstra, ao menos, um ponto de partida mais democrático. No caso do 

Conselho de Educação, apenas pela composição já somos levados a concluir que ele não é um 

espaço de exercício da democracia participativa. Cumpre uma formalidade, que é a exigência 

de que haja um Conselho Gestor, porém não altera a hierarquia entre a classe no poder e os 

cidadãos.  

Isso se repete no Conselho Nacional de Educação. Embora a comunicação com a 

sociedade seja bastante ampla e completa – com calendário de todas as plenárias e reuniões no 

ano, com a divulgação do regimento interno, com dados sobre os conselheiros, etc. – seu 

regimento prevê que os conselheiros das duas Câmaras que compõem o Conselho sejam 

indicados pelo Presidente da República, como vemos abaixo: 

 

A Câmara de Educação Básica e a Câmara de Educação Superior são 

constituídas, cada uma, por doze conselheiros, nomeados pelo Presidente da 

República, dentre os quais são membros natos, na Câmara de Educação 

Básica, o Secretário de Educação Fundamental do Ministério da Educação, e 

na Câmara de Educação Superior, o Secretário de Educação Superior do 

mesmo Ministério (REGIMENTO INTERNO, p. 1). 

 

 

Alves e Gurgel (2014) analisam o Orçamento Participativo na cidade de Itaboraí, região 

Metropolitana do Rio de Janeiro, instituído por meio de Decreto em 2010. Seu tempo de 

existência é portanto recente, dado que passou a funcionar em 2011. Esse OP conta com duas 

instâncias: o Conselho Distrital e o Conselho Municipal. O primeiro é formado em cada região 

do município, e trata das questões e demandas regionais que serão levadas ao Conselho 

Municipal, esfera composta por representantes dos distritos e do governo, onde teoricamente 

se define o orçamento e a destinação deste. Os autores indicam que nesse OP há “obstáculos à 

participação social” já no título do artigo. Segundo eles, requisitos básicos para o 

funcionamento desse espaço não foram atendidos. Nenhuma das duas instâncias que 

conformam o OP possuía, até o momento de realização da pesquisa, regimentos internos. Essa 

omissão “acabou por favorecer o papel apenas consultivo desses conselhos” (ALVES e 

GURGEL, 2014, p. 102). Os autores listam ainda dez pontos críticos, que vão além dos espectos 

formais: 

 

1. falta de articulação junto à sociedade civil, de diálogo entre os atores 

estatais e sociais; 2. falta de mobilização social; 3. falta de 

capacitação/informação tanto dos conselheiros como dos atores sociais em 
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geral bem como dos servidores públicos envolvidos (falta de ação pedagógica 

do Estado); 4. falta de infraestrutura para que os atores sociais pudessem 

desenvolver os trabalhos; 5. falta de publicização e transparência; 6. falta de 

vontade política; 7. dificuldade em ceder soberania por parte dos atores 

estatais, ou seja, desemancipar-se para abrir espaço aos atores sociais; 8. 

limitação da dotação orçamentária destinada ao OP; 9. a ratificação através 

desse estudo de caso de que o formalismo, ou seja, a existência de norma, não 

garante a efetividade do OP; e 10. dificuldade na priorização de demandas, 

tanto por falta de análise de viabilidade técnico-financeira, por parte dos atores 

estatais, como também por falta de capacitação e informação dos atores 

sociais e servidores públicos, complementada pela falta de diálogo mais 

estreito entre esses atores (Ibid., p. 102/103). 

 

 

 

 Trata-se de problemas estruturais, tanto por parte do poder público, quanto por parte da 

sociedade civil. No OP de 2011, os autores constataram que menos de 1% da população 

participou das audiências. O próprio secretário da prefeitura admitiu em entrevista aos autores 

que a baixa presença se deveu à falta de divulgação. Com relação aos resultados, Alves e Gurgel 

mostram que, na primeira edição do OP de Itaboraí, das 85 demandas apresentadas, 5 foram 

tardiamente atendidas. Já na edição de 2012, o poder público não respondeu a nenhuma das 98 

solicitações, embora formalmente recursos tenham sido destinados a tais fins. Os autores 

afirmam que não há informação de como e onde foram aplicados esses recursos, fato que 

demonstra “total falta de transparência e publicização dessa experiência” (ALVES E GURGEL, 

2014, p. 106). 

Nos estudos de caso sobre OP, é inevitável a comparação com Porto Alegre, que segue 

sendo a referência de OP bem sucedido. Essa comparação, via de regra, considera a forma como 

tal instância participativa se originou – pela articulação da sociedade civil ou pela mão do 

governo municipal; a dinâmica de funcionamento interno do OP, que leva em consideração a 

relação dos Conselhos e Assembleias distritais (ou assembleias comunitárias, como são 

denominadas em Porto Alegre) com o conselho municipal; a forma como são definidas as 

prioridades; os recursos destinados ao OP; a relação entre os representantes da sociedade civil 

e o poder público; a diversidade de atores; o grau de transparência; a autonomia desse espaço 

e, finalmente, o grau de efetividade.  

Se Porto Alegre continua sendo a principal referência, é necessário saber como tem sido 

a realidade desse OP atualmente. Mais recentemente, encontramos o estudo de Fedozzi e 

Martins (2015) que acusam, já no título do artigo, um processo de “elitização política” desse 

espaço. O objetivo dos autores foi “analisar uma das importantes questões que expressa o 

crescente processo de perda de qualidade dessa instituição participativa” (FEDOZZI E 



131 

MARTINS, 2015, p. 184). Em nota de rodapé, os autores esclarecem que “a perda de qualidade 

do OP de Porto Alegre se tornou notória a partir de 2000 (última gestão do PT) e vem piorando 

durante os anos de governo da nova coalizão partidária que assumiu a Prefeitura a partir de 

2005” (Ibid.).  

O perfil sociodemográfico dos seus membros revela que o OP de Porto Alegre é  

 

formado paritariamente por homens e mulheres e por pessoas com idade 

proporcionalmente mais avançada do que a população da cidade. Os 

participantes do OP, comparativamente à população de Porto Alegre, têm 

menor renda familiar (até dois salários mínimos) e menor nível de ensino (até 

o ensino fundamental). É uma camada social cujas ocupações estão mais 

ligadas aos serviços sem qualificação, sejam manuais ou não. Em boa parte 

(32,9%), eles possuem vínculos profissionais como empregados privados com 

carteira (23,7%) ou sem carteira (9,2%), autônomos (19,6%), desempregados 

(11,2%), aposentados/pensionistas (9,7%) e “do lar” (5,9%). Um elevado 

percentual não possui trabalho remunerado (mais de 30%). Por outro lado, 

uma parcela considerável exerce jornada de trabalho acima de 40 horas 

semanais e até acima de 48 horas (33,4%) (Ibid., p. 195). 

 

 

 A presença de trabalhadores, com jornadas de trabalho de oito ou mais horas diárias, 

demonstra uma diferença em relação a outros espaços institucionalizados de participação. De 

modo geral, a presença de trabalhadores ativos é baixa ou nula. Nos Conselhos Gestores, a 

presença de trabalhadores se dá prioritariamente pelas representações profissionais.  

 Tendo em vista que o objetivo central do OP é, por meio da participação ativa da 

sociedade, fazer com que os recursos públicos atendam as demandas e necessidades que não 

são comumente vistas como prioritárias pelo poder público, isto é, que os grupos sociais mais 

necessitados tenham voz e sejam atendidos, a destacada presença de membros com baixo nível 

de renda deve ser vista de maneira positiva. Significa que as parcelas mais necessitadas da 

sociedade estão engajadas para fazer suas necessidades serem ouvidas. 

 Desde o seu nascedouro, o OP, em Porto Alegre, foi constituído pela sociedade civil 

organizada, como Associações de Moradores e sindicatos. No entanto, esse quadro vem 

mudando. Como indicam Fedozzi e Martins (2015, p. 195), “embora o público seja ligado às 

formas associativas, em especial às Associações de Moradores, percebe-se tendência de queda 

da taxa de associativismo do público em geral”. Adiante, os autores afirmam que “em 2009, 

pela primeira vez, a maioria dos participantes não possuía qualquer vínculo associativo” (Ibid., 

p. 211). 

 A partir de uma análise comparativa, os autores chegaram às seguintes constatações: 1. 

Diminuição da taxa de renovação dos conselheiros, já que, em 2001, “a renovação foi de 66,6%, 
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enquanto em 2008 foi de 34%. Em 2000, apenas 2,2% dos conselheiros haviam sido eleitos 

cinco vezes ou mais. Em 2009, passou para 14,1%, e isso sem que tenha ocorrido diminuição 

da taxa geral de renovação dos participantes do OP” (Ibid., p. 203). Essa diminuição da taxa de 

renovação foi admitida devido a mudanças no regimento. Em 2004, uma alteração permitiu que 

conselheiros que tivessem cumprido dois mandatos pudessem voltar na condição de suplentes. 

Em 2008, uma nova mudança regimental tornou legal a reeleição permanente dos conselheiros 

(Ibid.).  

Para os autores, tais mudanças são bastante reveladoras em diversos aspectos.  

Em primeiro lugar, essas alterações foram autorizadas pelos representantes 

comunitários, membros do Conselho de Orçamento Participativo (COP). No entanto, a decisão 

dos representantes não acompanhou a vontade dos representados. Nas Assembleias 

Comunitárias, instância que elege os membros do COP, 48% se posicionaram contrários à 

eleição permanente, contra 37,9% favoráveis. Esse fato demonstra “um inédito distanciamento 

entre decisões dos representantes sobre o desenho institucional e a opinião dos representados, 

o que fortalece a hipótese da elitização política em curso na trajetória do OP de Porto Alegre”.  

Em segundo lugar, vai em sentido frontalmente contrário à crítica às práticas 

tradicionais da democracia representativa, simbolizada pela Câmara de Vereadores (ocupada 

sempre pelos mesmos, com ínfimo percentual de renovação), que fundamentou a criação desse 

espaço. Assim, “propugnou-se pela necessidade de promover a renovação das lideranças e a 

igualdade de participação como forma de incentivo a aprendizagens democráticas e ao 

arejamento da democracia” (FEDOZZI E MARTINS, 2015, p. 205).  

Alguns fatores, segundo os autores, explicam essa importante mudança na arquitetura 

do OP: 

 

(1) acentuação da captura de lideranças comunitárias pelo governo municipal; 

(2) mudanças no papel dos principais atores que constituíram o modelo 

histórico de cogestão do OP (Executivo e “comunidades”); (3) transformação 

do caráter das Associações de Moradores (principais organizações civis do 

OP) e diminuição do grau de associativismo; e, (4) por fim, práticas de 

lideranças da sociedade civil que expressam uma cultura política fortemente 

instrumental (Ibid., p. 206). 

 

 

Ademais, os autores identificaram que houve um aumento do percentual de conselheiros 

filiados a partidos políticos, ao mesmo tempo em que, “apesar da permanência de conselheiros 

identificados com o PT e de seu decréscimo no tempo, ocorreu crescimento de conselheiros 

filiados aos principais partidos da coligação que governa desde 2005 (PPS, PMDB, PTB e 
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PDT)” (Ibid., p. 207). Portanto, “ocorreu simultaneamente mudança ideológica de quadros que 

valorizavam a ampliação da participação política representada pelo OP e o abandono do 

processo por parte de uma militância mais crítica, incluindo-se correntes situadas à esquerda do 

partido que adotaram essa orientação” (Ibid., p. 211). 

A saída do PT do governo municipal de Porto Alegre, com a derrota nas eleições de 

2004, marcou significativamente o OP. O grupo que assumiu a prefeitura, liderado por José 

Fogaça (PMDB), já não teve o mesmo empenho para a manutenção dessa instituição que os 

governos do PT. O governo peemedebista, já no primeiro mandato, criou um programa chamado 

Governança Solidária Local (GSL). No site da prefeitura de Porto Alegre, lê-se que “a GSL 

veio para somar-se ao Orçamento Participativo”, pois “enquanto o OP é responsável direto pelo 

destino dos recursos públicos, a GSL promove o envolvimento de todos os atores na busca do 

bem comum das comunidades”20. A partir de um discurso que conta com conceitos como capital 

social e capital humano, o programa é definido como um novo estágio de participação da 

cidadania, baseado não mais meramente na participação, mas na “co-gestão”. Embora se 

apresente como um complemento ao OP, é evidente que, como explicam Ferreira e Santos 

(2008), o GSL representa uma disputa do governo do PMDB com o OP, ligado histórica e 

politicamente ao PT. São dois modelos de participação conceitualmente distintos. O OP é a 

expressão da luta de movimentos sociais organizados, classistas, pela construção de uma 

democracia que pudesse alterar a correlação de forças tradicional e fazer as demandas dos 

grupos socais mais penalizados serem ouvidas e atendidas. A GLS, construída sob o ideário da 

terceira via, é a expressão de um projeto político – mais do que isso, de um projeto de sociedade 

– completamente distinto. Concretamente, como afirmam Rennó e Souza (2012, p. 239), o “OP 

passa a ocupar posição secundária na plataforma de governo de Fogaça”. Isso se verifica por 

uma mudança que, segundo esses autores, é “o ponto mais contundente de diferença entre o OP 

peemedebista e petista”, qual seja, o “perfil das demandas e A capacidade do estado de 

respondê-las” (RENNÓ E SOUZA, 2012, p. 248). Ou seja, o governo do PMDB passou a 

atender menos as demandas feitas pelo OP.  

Tais informações e apreciações se somam àquelas trazidas anteriormente por Fedozzi e 

Martins (2015). Por um lado, há um evidente declínio no grau de mobilização da sociedade 

civil, consequência da queda do associativismo. De outra parte, fica também evidente o quanto 

uma instituição como essa, mesmo com a história de sucesso que carrega, é dependente do 

poder público.  

                                                 
20 http://www2.portoalegre.rs.gov.br/smgl/default.php?p_secao=74 
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A área da saúde também é considerada referencial na construção de mecanismos 

institucionalizados de gestão democrática de políticas públicas. Isso se deve, em muito, ao 

movimento sanitarista e seu protagonismo na luta pela redemocratização, pela construção do 

SUS e por direitos universais. Segundo Moreira e Escorel (2009, p. 796), “os Conselhos de 

Saúde, criados nos 5.564 municípios brasileiros, representam a mais ampla iniciativa de 

descentralização político-administrativa implementada no país”. A existência de Conselhos de 

Saúde em todos os municípios brasileiros, é importante destacar, deve-se ao fato de que a Lei 

8.142 determina que, para receberem recursos do Fundo Nacional de Saúde, os municípios 

devem criar e manter funcionando seus respectivos Conselhos.  

Paiva (2014) realizou um estudo no Conselho Municipal de Saúde de Juiz de Fora, 

cidade da região da zona da mata mineira. O autor constatou diversas características que 

desvirtuam os princípios democráticos desse espaço, tais como clientelismo, cooptação e a 

existência de uma estrutura administrativa engessada e pouco acessível à sociedade civil. 

Ademais, há um sistemático processo de esvaziamento por parte do governo, que se dá pelo 

não comparecimento dos representantes governamentais nas plenárias. Essa instituição é 

marcada pelo “caráter autoritário e centralizador” do Estado (PAIVA, 2014, p. 117), o que 

incide na “incapacidade da sociedade civil em se fazer ouvir” (PAIVA, 2014, p. 118). O autor 

credita às “dificuldades encontradas no exercício da gestão do SUS” uma parcela de culpa, à 

medida que “a impossibilidade em propiciar respostas efetivas ao conselho; a carência de 

recursos financeiros, somado a falta de profissionalismo da gestão podem representar sérios 

limites ao diálogo entre governo e sociedade civil” (Ibid., p. 118).  

Isso corrobora um argumento desenvolvido por nós em estudo passado (ver JUSTEN, 

2012), no sentido de que a democracia não diz respeito apenas à voz, mas também a direitos. 

Por isso, há uma incongruência entre a construção dessas arenas participativas e, paralelamente, 

à retirada de direitos promovida pelas políticas neoliberais. No caso da saúde, como dissemos 

acima, o SUS vem sofrendo um processo de desmonte que passa por sucateamento e 

privatização.  

Outro problema encontrado por Paiva (2014) é a dificuldade que representantes da 

sociedade civil têm em compreender a forma como está estruturado o SUS e quais as funções 

do Conselho Gestor. Como consequência, na linha das constatações de Labra (2006), as 

demandas desses atores acabam sendo predominantemente de ordem pessoal ou destinadas a 

resolver problemas pontuais de sua comunidade, como vagas em hospitais, etc. Dessa forma, 

torna-se difícil fazer com que o Conselho seja uma esfera estratégica de definição de políticas 

públicas de saúde.  
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 Em pesquisa realizada com 98% dos municípios brasileiros (5.463 municípios), 

Moreira e Escorel (2009) avaliaram os Conselhos Municipais de Saúde (CMS) com base em 

três critérios: Autonomia, Organização e Inclusividade. O primeiro considera a estrutura física 

dos CMS (sede, linha telefônica, computador, acesso à internet), a existência de equipe de apoio 

e os recursos financeiros, ou seja, se há orçamento próprio. O segundo leva em conta a 

periodicidade de reuniões, a frequência de cancelamentos de plenárias por falta de quórum, a 

existência de mecanismos de capacitação dos membros e a composição das instâncias internas 

(mesa diretora, secretaria executiva e comissões permanentes). O terceiro avalia se as reuniões 

são abertas, se os participantes têm direito à voz, se as reuniões são divulgadas e o grau de 

acesso à presidência do Conselho (se há eleição para presidente e quem pode ocupar esse cargo). 

Os autores constataram grandes limitações na dimensão ‘autonomia’: “sobretudo no que 

diz respeito à inexistência de sede, de equipe de apoio administrativo e de dotação orçamentária 

própria” (MOREIRA E ESCOREL, 2009, p. 801). Segundo eles, com exceção do quesito ‘linha 

telefônica’, todos os demais apresentaram resultados negativos. No que concerne à autonomia 

de recursos financeiros, a situação é preocupante, pois “apenas 265 CMS estudados têm 

orçamento próprio e só nos municípios com mais de 2 milhões de habitantes verifica-se 

resultado positivo” (Ibid.). Como essas três dimensões estão interconectadas,  

 

a redução da autonomia dos CMS reflete-se em sua organização, mormente 

no que se refere a instâncias internas (mesa diretora, secretaria executiva e 

comissões permanentes), que necessitam de local para funcionar, funcionários 

para sistematizar seus trabalhos e organizar documentos, recursos para custear 

seus gastos cotidianos, etc (MOREIRA E ESCOREL, 2009, p. 799). 

 

 

 Tal situação se agrava quando a Secretaria Municipal de Saúde exerce a presidência do 

CMS, dado que esse é um “cargo que lhe permite concentrar e controlar o poder de agenda, a 

pauta de discussão e, portanto, o rumo das reuniões e decisões” (Ibid., p. 800). 

  Além disso, os autores identificaram que 90% dos CMS não promovem capacitação de 

conselheiros e, em 89%, não existem comissões permanentes.  

 Os melhores resultados encontrados pelos autores estão na dimensão ‘acesso’, uma vez 

que “mais de 70% dos CMS elegem seus presidentes e, ao realizarem suas reuniões, dão direito 

à voz para qualquer cidadão que delas queira participar” (Ibid., p. 802). No entanto, apenas os 

municípios que possuem entre 1.000.001 e 2.000.000 habitantes, não têm conselhos presididos 

pelo secretário municipal de saúde. 
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 Finalmente, com esse panorama geral dos CMS do país, os autores concluem que eles 

“tendem a se tornar dependentes dos interesses políticos que dirigem o poder Executivo, 

ficando impedidos de, por exemplo, contratarem auditorias, pesquisas e consultorias que lhes 

agreguem capacidade e saber técnico; de consolidarem agendas com outros conselhos e 

instituições; e de estabelecerem relação diária com a população” (Ibid., p. 804). 

  Barbosa (2012) investiga a Câmara de Ensino Superior (CES) do Conselho Nacional de 

Educação (CNE)21 com o objetivo de analisar a capacidade dessa instituição em “consolidar a 

participação da sociedade civil no processo de discussão e decisão de questões relativas ao 

ensino superior entre 1997 e 2007” (BARBOSA, 2012, p. 208). A autora constata que, embora 

seja um espaço que contribua consideravelmente para a aproximação da sociedade civil com o 

Estado, a CES possui limitações estruturais. Primeiramente, por integrar um Conselho cuja 

finalidade é apoiar o Ministério da Educação nas políticas educacionais e não desenvolver, ele 

próprio, políticas para o setor. Nas suas palavras, “não se trata de um conselho que visa à 

implementação de políticas públicas, diferentemente da maioria desses espaços participativos 

no Brasil, mas sim a elaboração e esclarecimento sobre as normas de ensino, assim como a 

autorização de cursos e instituições” (Ibid., p. 214). Em segundo lugar, a autora percebe que há 

uma grande concentração no Executivo Federal da escolha dos conselheiros, uma vez que “é 

ele quem nomeia os membros e que diz quais entidades da sociedade civil podem indicá-los” 

(Ibid., p. 208). Terceiro, a CES “demonstrou baixa capacidade de consolidar a participação por 

meio da composição de seu colegiado, uma vez que ele não expressou a diversidade regional e 

de interesses presente na sociedade civil brasileira diante das propostas e intenções colocadas 

no ato de sua criação” (Ibid., p. 214). Os conselheiros são majoritariamente da região sudeste e 

o rol de temas a serem discutidos pela CES é significativamente menor do que aqueles 

concernentes à Educação Superior. 

 Para a autora, a CES foi perdendo sua capacidade de consolidação da participação 

principalmente a partir do governo Lula, pois “começou a aprovar todos os pedidos para criação 

de cursos e instituições, deixando de lado a demanda social por qualidade na oferta do ensino 

superior” (BARBOSA, 2012, p. 215). Essa mudança demonstra o quão suscetível essa instância 

é à lógica do sistema político tradicional. Esses órgãos são efetivos até o ponto em que entram 

em conflito com os interesses daqueles que detêm o poder. Como diz Barbosa, o Executivo 

transformou a CES em um órgão acessório do Ministério da Educação, diferente do que seria 

um espaço de participação da sociedade civil.  

                                                 
21 O CNE é conformado por duas Câmaras: de Educação Básica e de Ensino Superior, que atuam de maneira 

relativamente independente. 
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 Fonseca et al (2012) realizaram um estudo junto ao Conselho Nacional de Meio 

Ambiente (Conama). Embora o foco da investigação tenha sido uma dimensão específica desse 

Conselho – a relação entre conhecimentos técnicos e participação – os autores trazem algumas 

informações relevantes que merecem ser mencionadas. Primeiramente, eles destacam que a 

constituição do Conama, instância existente há quase trinta anos, é alarmantemente desigual: o 

presidente é invariavelmente o Ministro de Meio Ambiente; dos seus 108 conselheiros, 39 

representam o governo federal, 27 representam os governos estaduais, 8 respondem por 

governos municipais, 8 representam entidades empresariais e 22 representam entidades de 

trabalhadores e sociedade civil; há mais 3 membros sem direito a voto.  

Como se vê, não há princípio de paridade, muito menos de alternância nos postos 

dirigentes. Se considerarmos que a elite política e a elite econômica são detentores de poder, de 

capacidade de barganha e de veto, e que, nessa dinâmica, o setor mais vulnerável é o de 

trabalhadores e organizações da sociedade civil, chama atenção como esses grupos são 

subrepresentados.  

Os autores identificam que o grau de escolaridade dos membros do Conama é 

consideravelmente elevado, dado que 94% possuem ensino superior completo e desses, 71% 

possuem algum tipo de pós-graduação. Ainda assim, os conselheiros revelaram dificuldade no 

entendimento dos assuntos do dia-a-dia do Conselho, acusando o tecnicismo elevado e a grande 

diversidade de assuntos (técnicos) que passam por eles. Embora os autores advoguem que não 

é possível que o nível de discussão seja simplificado para tornar esse espaço acessível às 

diferentes representações da sociedade – argumento com o qual não concordamos – eles 

reconhecem que “a presença de conhecimentos especializados e linguagem técnica no âmbito 

dessas arenas é um obstáculo ao processo democrático-participativo” (FONSECA et al, 2012, 

p. 194). Considerando que “conselheiros entrevistados afirmam que há, em geral, uma 

dificuldade em compreender quais são os interesses políticos em meio a uma pauta tecnificada 

científica e juridicamente” (Ibid., p. 190), os autores também compreendem “a linguagem 

técnica como fator de despolitização dos conselhos gestores [...] podendo levar a situações de 

exclusão e dominação” (Ibid., p. 194).  

Esse panorama crítico da realidade das instituições participativas no Brasil, como 

podemos observar, é uma constatação não apenas feita por nós. Por exemplo, Sipioni e Silva 

(2013), em artigo intitulado Reflexões e interpretações sobre a participação e a representação 

em conselhos gestores de políticas públicas, afirmam que  
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nem só possibilidades vêm sendo encontradas nos resultados dos estudos 

sobre os conselhos gestores, mas, sobretudo, limites. Portanto, diversas 

críticas vêm sendo construídas referentes a esses órgãos, afirmando que, por 

mais que sejam considerados marcos históricos positivos, ainda não 

demonstram avanços significativos na afirmação da democracia brasileira 

(SIPIONI e SILVA, 2013, p. 151). 

 

 

 

4.1.2 Balanço 

 

 

 A situação dos espaços institucionalizados de gestão de políticas públicas, a partir desse 

quadro ampliado, confirma aquilo que identificamos em estudos passados (JUSTEN, 2012). O 

que predomina, de maneira consensual, é a constatação de que a realidade prática das 

instituições que servem para promover formas de democracia participativa está distante de 

cumprir esse papel. Se olharmos para o contexto no qual a reivindicação pela ampliação da 

democracia ganhou força na arena política no Brasil e as primeiras experiências participativas, 

como o Orçamento Participativo em Porto Alegre, fica evidente que houve um esvaziamento 

ou um desvirtuamento do projeto de democracia participativa ao longo dos anos. A partir do 

diagnóstico negativo sobre essas experiências na atualidade, há, na literatura, basicamente três 

vertentes explicativas. 

Na primeira estão os autores que entendem que essas limitações se devem à forma como 

esses espaços foram criados. Nesse caso, uma mudança no método seria capaz de torná-los 

eficientes (MOREIRA E ESCOREL, 2009; BARBOSA, 2012; FONSECA et al, 2012; PAIVA, 

2014). Alguns exemplos seriam: alteração da composição dos espaços, a fim de deixá-los mais 

representativos e paritários; a diminuição do poder de ingerência do Executivo, como a 

ampliação do acesso dos diferentes conselheiros à mesa diretora; melhora na comunicação 

dessas instituições com a sociedade, para estimulá-la a se engajar; aumento da autonomia, com 

recursos financeiros e administrativos próprios, dentre outros. 

Autores advogam, por seu turno, que os problemas fazem parte da dinâmica real de tais 

espaços e avaliá-los unicamente a partir dos pressupostos teórico e legal, que estabelece um 

tipo-ideal de democracia participativa, fará com que o olhar do pesquisador seja sempre 

pessimista. É o caso de Cortes (2009), para quem é necessário abandonar a visão “romântica” 

desse fenômeno e analisar como ocorre o jogo de forças entre os atores, de que maneira se 

formam as redes políticas, qual é o significado real dos diferentes atores, uma vez que esses 

espaços nada mais fazem do que reproduzir o jogo de forças existente no âmbito da sociedade. 
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 A terceira vertente analisa o fenômeno a partir da dicotomia entre o contexto de luta de 

classes quando da instituição desse modelo de gestão da coisa pública, no final dos anos 1980, 

e o que se seguiu a partir do período de implementação desses espaços e ainda vigora nos dias 

atuais, que é o neoliberalismo (DAGNINO, 2004; LABRA, 2006; NEVES, 2007). Essa 

perspectiva, que explora a análise de conjuntura do Brasil, tem muita força e não pode ser 

desprezada. Isso porque o ascenso do neoliberalismo significou uma ruptura da luta política 

que se verificava no Brasil desde o fim da ditadura. Representou, como já dissemos, a derrota 

do projeto de sociedade contrário à lógica do capital que as classes subalternas defendiam e 

imprimiam em alguns espaços, ganhando maior expressão na Constituição de 1988. 

 O percurso brasileiro, que difere dos demais países estudados neste trabalho, leva-nos à 

constatação de que há um interesse por parte dos setores que representam a voz da classe 

dominante, em desenvolver essa ideia de participação e construir esses espaços 

institucionalizados, como Conselhos Gestores e Orçamento Participativo. Isso já foi 

mencionado por nós no início deste capítulo. A apropriação de uma bandeira historicamente 

ligada à luta contestatória do Estado capitalista não deve ser vista como algo banal. Os 

processos de abertura das esferas do Estado às classes dominadas – desde o sufrágio, passando 

pela outorga de direitos sociais, até a possibilidade de que algumas posições sejam ocupadas 

por setores das classes subalternas – foram produto da luta de classes e não há melhor palavra 

para definir seu significado do que concessão. 

 É certo que o empenho dos setores conservadores em tomar a frente da construção dos 

espaços institucionalizados encontra suporte nessa explicação. Especialmente no caso 

brasileiro, por conta de sua dinâmica histórica recente.  

 No entanto, quando analisamos outras realidades que não seguiram essa mesma 

dinâmica, também encontramos os mesmos problemas e o mesmo esforço de setores 

conservadores, ligados a organismos internacionais representativos dos interesses do capital, 

como Banco Mundial, envolvidos na construção desses espaços. Investigar os motivos pelos 

quais isso acontece parece-nos crucial para alcançar o objetivo proposto nesta tese. 
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4.2 VENEZUELA 

 

 

A Venezuela, a despeito de não ter fugido à regra dos processos históricos centrais pelos 

quais passou a América Latina pós-independência, tem suas especificidades que serão 

essencialmente nosso objeto. Aqui, configura-se um Estado rentista, que esteve condicionado, 

desde o início do século XX, à renda da produção e exportação do petróleo, recurso tão 

abundante nesse país e tão cobiçado mundialmente. Muitos autores se esforçaram em explicar 

os determinantes dessa característica sobre a Venezuela, em termos de sua história, suas 

relações econômicas, políticas e sociais. A dependência do ouro negro manifesta-se quase 

sempre de maneira inquietante, sendo, para muitos, difícil dizer se foi/é algo bom ou ruim. 

Como argumenta Maringoni (2009, p. 42), “quem busca compreender o governo Chávez 

examinando apenas seus anos de governo, com frequência se confunde. Para entender as idas e 

vindas e as contradições dessa ruidosa administração, é necessário olhar para trás, bem para 

trás”. Mais precisamente, devemos voltar ao início do século XX, quando as abundantes jazidas 

de petróleo começaram a ser exploradas, fazendo com que um país quase anônimo passasse a 

ser uma peça estratégica na geopolítica mundial.  

Alí Rodriguez Araque, em El Proceso de Privatización Petrolera en Venezuela, inicia 

suas análises sobre o significado da condição rentista do Estado venezuelano recorrendo à ideia 

da economia clássica sobre os três fatores de produção: capital, trabalho e terra. Vamos seguir 

o raciocínio do autor. Para Marx – a quem o autor recorre para introduzir sua exposição – capital 

e trabalho são forças produtivas, e o capital, especificamente, é uma força produtiva produzida 

pelas relações sociais de produção. O trabalho, a mercadoria que gera valor, imprime no produto 

final o resultado da relação social de produção. O produto final é o trabalho corporificado e seu 

valor social será determinado pelo trabalho despendido na sua confecção. A terra, por sua vez, 

não possui esse caráter ativo. O capital serve para gerar mais capital, pela via do lucro; o 

trabalhador recebe pelo seu trabalho um salário, do qual o detentor de capital extrai a fonte do 

lucro, a mais-valia. A terra, por seu turno, gera para o proprietário uma renda. O proprietário 

permite que sua terra, tanto a superfície, quanto o subsolo ou qualquer parte dela, seja ocupada 

ou utilizada por um terceiro e obtém, por isso, uma renda. Diferente do capital e do trabalho 

que são definidos exclusivamente pelas relações sociais de produção, a renda pode variar de 

acordo, por exemplo, com sua localização (se mais próxima do centro urbano ou do porto, será 

maior do que se estiver localizada em áreas distantes). É possível que o proprietário da terra 

passe a ser capitalista, uma vez investindo na propriedade e, com isso, interferindo ativamente 
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no processo de produção dela. Esse é o caso do Estado venezuelano, que atua, desde o início 

do século XX, como um terrateniente, assumindo, em diversos momentos, o papel de 

capitalista.  

Essa é uma situação alusiva à condição dos países latino-americanos de um modo geral 

quando esses se tornaram Estados independentes. Nenhum deles possuía uma estrutura 

produtiva para além do setor primário. Viviam da exportação de produtos agrícolas, matérias-

primas. Eram caracterizados pelo domínio do latifúndio, que determinava a dinâmica 

econômica, política e social. O uso da força de trabalho escrava, semiescrava ou, quando muito, 

camponesa lhes permitiu uma acumulação primitiva de capital. Essa condição, no entanto, era 

inferior se comparada ao cenário internacional, no qual os países centrais estavam já em alto 

grau de desenvolvimento do capitalismo, onde pontifica a indústria. Na América Latina, 

trocavam-se produtos primários por produtos industrializados dos países desenvolvidos, com 

todas as consequências que essa relação desigual traz. A solução dos capitalistas para saírem 

dessa vulnerabilidade seria deslocar o capital acumulado para o setor produtivo, desenvolvendo 

uma malha industrial que trouxesse menor dependência do mercado internacional e maior 

estabilidade econômica. Foi assim que, a partir do final do século XIX e, mais precisamente, 

no início do século XX, países como Brasil, Argentina e México iniciaram o processo de 

modernização capitalista, mediante a construção da indústria, o que, por sua vez, criou uma 

classe empresarial e uma classe trabalhadora urbana, deslocando a órbita econômica do campo 

para a cidade. Como diz Rodríguez Araque,  

 

el capitalismo conocido en otros países, que podemos llamar capitalismo 

normal, surgió como consecuencia de la explotación de la clase obrera que, al 

generar excedentes de valor en el proceso productivo, permitió acumularlos e 

ir incrementando el capital, alimentando así su proceso de reproducción y 

expansión. En el caso de Venezuela, en el proceso de acumulación, el 

componente nacional, comparado con la magnitud del componente rentista 

del ingreso petrolero, resulta muy inferior. Éste es un ingreso que no ha sido 

generado, en su mayor proporción, por el desarrollo de las fuerzas productivas 

nacionales, del capital y del trabajo. […] son renta de la tierra (RODRÍGUEZ 

ARAQUE, 2012, p. 16 e 17). 

 

 

Ademais, tal condição impõe outra característica à Venezuela, que a diferencia dos 

demais países latino-americanos. Não somente o desenvolvimento do capitalismo venezuelano 

não foi proveniente da relação capital-trabalho. A própria modernização do capitalismo, 

entendida pela construção de uma malha industrial, pela existência de um empresariado, pela 
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emergência de uma classe trabalhadora numerosa e, consequentemente, pelo desenvolvimento 

de relações capitalistas de produção, esteve sempre limitada pela alta renda do petróleo. Como 

destaca Moraes (2011, p. 175), “na quase totalidade das economias do continente, os problemas 

mais fundamentais são a escassez relativa de capital e a reduzida capacidade para importar. Na 

Venezuela, historicamente, a situação é praticamente oposta: o sistema tende a afogar-se em 

excesso de recursos financeiros, refletindo em ampla facilidade para importação”. 

Esse foi o dilema que acompanhou a Venezuela por quase toda a sua história. Em 

momentos de instabilidade internacional, quando o valor do barril do petróleo caía, via-se que 

era necessário desenvolver a indústria interna de forma a não depender tanto das importações. 

No entanto, esse projeto era sempre freado quando o petro-dólar inundava o país. Era mais fácil 

importar, não apenas bens de consumo, mas também tecnologia. Dessa forma, “a indústria 

venezuelana possuía tecnologia avançada, empregava pouca mão de obra, mas mesmo assim 

tinha dificuldade em competir com os produtos importados” (MORAES, 2011, p. 177). 

O setor empresarial-produtivo desenvolveu-se muito tardiamente se comparado ao 

Brasil. Para ilustrar, a primeira associação nacional de empresários, a Federación Venezolana 

de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (Fedecámaras) foi criada em 1944, 

enquanto que no Brasil já havia entidade similar há 40 anos. Da mesma forma, os partidos 

políticos de esquerda – com a influência do cenário internacional – surgiram antes do 

sindicalismo22 (Ibid.).  

 Feitas essas considerações iniciais, cabe rever brevemente sua história. 

 Após a independência, a Venezuela passou a integrar a Gran Colombia, seguindo o 

projeto de Simon Bolívar. Após a morte de Bolívar, em 1830, as disputas pelo poder, por parte 

das oligarquias regionais, se acentuaram e, no mesmo ano, a Gran Colombia se fragmentou. O 

poder foi centralizado apenas em 1889, sob a ditadura do general Cipriano Castro, que ficou no 

poder até 1908. Sucedeu-lhe outro ditador, Juan Vicente Gómez, que governou até 1935.  

O petróleo fora descoberto na província de Táchira em 1878 (MARINGONI, 2009). 

Porém, somente quatro décadas depois, na década de 1920, começaram as disputas pelas 

riquezas do petróleo por parte de empresas estrangeiras. Foi no governo de Vicente Gómez que 

o país começou a caminhar em direção ao petróleo, com as primeiras legislações que, além de 

atender as demandas das empresas internacionais, garantiram uma renda ao Estado, por meio 

de royalties. Com a descoberta de novos campos, a produção de petróleo cresceu 

                                                 
22 O Partido Comunista de Venezuela foi criado em 1931 e a Central de Trabajadores de Venezuela foi criada 

cinco anos depois, em 1936.  
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exponencialmente nesse período, fazendo da Venezuela o segundo maior produtor mundial no 

final da década de 1920, atrás apenas dos Estados Unidos.  

Além do salto para uma economia extrativista e importadora de bens industrializados, a 

descoberta do petróleo, promoveu a modernização do Estado, que assumiu o papel de principal 

agente econômico do país (MENDES, 2010, p. 8). É necessário destacar, contudo, que nas 

primeiras décadas, a exploração do petróleo era praticamente monopolizada pelas empresas 

multinacionais dos EUA e da Inglaterra (MORAES, 2011, p. 185). Mas, ainda assim, com o 

petróleo veio o processo de urbanização, a criação de uma infraestrutura que atendesse às 

necessidades dessa área e, por conseguinte, uma nova agenda econômica. O setor da burguesia 

que mais se desenvolveu foi o comercial-bancário, em detrimento do produtivo, tanto nesse 

período quanto nas décadas subsequentes (Ibid.).  

 Em pouco tempo, o petróleo venezuelano tornou-se crescentemente importante no 

cenário internacional. Como mostra Maringoni (2009, p. 51), “mais de 60% do abastecimento 

abundante e ininterrupto de petróleo destinado às forças aliadas em combate na Segunda Guerra 

Mundial era proveniente dos campos da região do lago Maracaibo”. Nos anos que se seguiram, 

“a estreita vinculação com os Estados Unidos levou o país a ser o maior beneficiário latino-

americano do Plano Marshall” (Ibid.). O óleo venezuelano passou a atender às demandas dos 

países que se reconstruíam após a guerra.  

 De 1945 a 1948, houve um respiro democrático que ficou conhecido como triênio 

adeco. Esse triênio foi precidido pelo governo do ditador Isaías Medina Angarita, que embora 

tenha durado apenas 3 anos (1941-1945), foi um perído curiosamente importante. Em meio à 

Segunda Guerra Mundial, as dificuldades para importação eram enormes. Isso gerou a 

necessidade de desenvolver a indústria doméstica, tarefa que o Estado assumiu para si, por meio 

da criação do Banco Central da Venezuela (BCV) e de uma política de créditos bastante 

generosa. Tal fato promoveu a criação de um empresariado do setor produtivo. Por outro lado, 

Angarita também permitiu a abertura política. A ampliação das liberdades políticas e de 

expressão coincidiu, portanto, com a crescimento do proletariado urbano. O Partido da Acción 

Democrática (AD), inicialmente de corte socialdemocrata e que viria a ser uma das forças 

políticas mais importantes do país, surgiu em 1941. Os trabalhadores tiveram um salto 

organizativo e passaram a fazer mais reivindicações. Isso desagradou às multinacionais e aos 

empresários nacionais, que passaram a pressionar o Estado, o qual, por sua vez, respondeu com 

grande violência, determinando, da noite para o dia, o fechamento dos sindicatos mais 

combativos. Essa solução, contudo, não satisfez às demandas dos empresários e, por suposto, 

gerou grande oposição dos trabalhadores. Em 1945, um golpe civil-militar destituiu Angarita, 
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e a AD assumiu o poder. Baseado em uma ampla associação de grupos inclusive antagônicos, 

esse partido defendia a conciliação de classe e a paz social em uma espécie de liberalismo 

nacionalista: ao mesmo tempo em que concedeu direitos aos trabalhadores e garantiu liberdade 

de associação (com exceção dos comunistas), atendeu a diversas demandas da elite. Nesse 

período, a renda do petróleo cresceu 240%, o que favoreceu o projeto da AD de investimento 

no setor agrário, produtivo e social (MENDES, 2010, p. 19). Porém, mais uma vez, os 

benefícios concedidos ao empresariado não foram suficientes para eliminar seus 

descontentamentos, que eram gerados pela força reivindicativa dos trabalhadores, por um lado, 

e pela necessidade de converter os recursos do petróleo em benefícios diretos, por outro. Como 

aponta Mendes (2010, p. 21), “o aumento salarial, por exemplo, afetava diretamente as taxas 

de lucro praticadas na reprodução do capital. Por outro lado, o estímulo à sindicalização e à 

participação política das massas urbanas era uma evidente ameaça à frágil direção política e 

cultural exercida pela burguesia no país”.  

Em 1948, um golpe orquestrado por três militares – Carlos Delgado Chalbaud, Marcos 

Pérez Jiménez e Luís Llovera Páes – derrubou o governo e instaurou uma brutal ditadura que 

duraria dez anos. O favorecimento aos grupos econômicos dirigentes foi evidente (MORAES, 

2011, p. 202). Após o golpe, o presidente da Junta, Carlos Chalbaud, “comprometeu-se com o 

embaixador estadunidense a recuar em vários aspectos da legislação petroleira. A nova Junta, 

logo que pôde, também desfez a tímida reforma agrária iniciada pelo presidente deposto” 

(MARINGONI, 2009, p. 55). Para Mendes (2010, p. 21), “se antes da democracia a corrupção 

e os caprichos do ditador resultavam, eventualmente, em obstáculos aos interesses dos maiores 

grupos econômicos do país, em geral a forma da exploração petroleira e a repressão à 

organização popular favoreciam o acúmulo de riqueza por parte desses mesmos setores”.  

Com um “golpe dentro do golpe”, que resultou no assassinato de Chalbaud, o general 

Pérez Jiménez – que fazia parte da corrente mais conservadora daquele governo, que defendia 

o endurecimento da ditadura e repressão mais violenta à oposição – tornou-se o presidente em 

1952. Esse período foi marcado pela intensa repressão, mas também por grande crescimento 

econômico. Segundo Moraes (2011), Jiménez não abriu espaço para a participação dos 

empresários na definição de políticas públicas. Como geralmente ocorre, “sob considerável 

crescimento econômico, a burguesia não reclamou, mas quando houve uma queda das taxas 

generosas de crescimento, a Fedecámaras apoiou o golpe que retirou Pérez Jiménez do poder 

[...] exatamente antes da queda de Jiménez, figurava no país uma forte recessão econômica” 

(MORAES, 2011, p. 213). 
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Enquanto houve bons tempos, a crescente expansão da atividade petroleira gerou 

excedentes que foram investidos nos setores de infraestrutura, como siderurgia, 

hidroeletricidade e indústria petroquímica. Além disso, o capital financeiro expandiu suas 

atividades, bem como a construção civil, que, segundo Maringoni (2009), gerou fortunas 

individuais da noite para o dia. O volume de recursos permitiu a “execução daquilo que mais 

caracteriza as ditaduras: vistosas e faraônicas obras públicas de utilidade duvidosa” (Ibid., p. 

58). Assim, nesse período, a Venezuela passou a ser vista como um país que entrava na 

modernidade, a começar pela capital, Caracas. 

No entanto, não foi possível sustentar a continuidade de acelerados investimentos por 

muitos anos. A crise fiscal, que se iniciou na administração pública, começou a afetar, em 

cascata, vários setores da iniciativa privada. Assim, aos descontentamentos populares, já 

bastante extensos naquela ditadura, se somaram às insatisfações de setores importantes da 

burguesia.  

 Em 1958, a ditadura foi derrubada a partir da articulação de amplos setores da sociedade, 

mas especialmente dos militares, de um lado, e dos principais partidos do país: AD, COPEI, 

URD e PCV, de outro. Pérez Jiménez caiu “em meio a uma ebulição popular [...]. Greves e 

manifestações de rua tomaram conta de Caracas. O fim do regime foi comemorado em várias 

cidades e os funcionários com ele identificados foram perseguidos por multidões iradas nas 

ruas de Caracas” (MARINGONI, 2009, p. 61). Em seguida, as lideranças desses partidos se 

reuniram para traçar as principais diretrizes do novo período. Logo de início, excluíram o PCV, 

visto pelo COPEI como uma tendência que ameaçaria a estabilidade democrática almejada, 

devido ao seu grau de radicalidade. Eles fizeram um pacto, que ficou conhecido como o Pacto 

de Punto Fijo, o qual tinha algumas diretrizes centrais, como ilustra Moraes (2011, p. 225):  

 

compromisso com a democracia e, evidentemente, com o pleno 

funcionamento do mercado; apoio incondicional aos EUA no contexto da 

Guerra Fria; pacto entre Capital e Trabalho com ausência de greves; 

independente de quem ganhasse as eleições, os partidos do pacto teriam 

representantes no governo; a AD moderou sua posição diante do incremento 

de direitos trabalhistas. 

 

 

 A exigência de que a AD recuasse em relação à concessão de direitos devia-se ao fato 

de que ela possuía, desde o período em que esteve no poder (1945 a 1948), uma relação bastante 

estreita com a Confederação de trabalhadores da Venezuela (CTV), que permanecera nas 
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décadas seguintes. Isso, aliás, explica muitas características do sindicalismo nesse país, desde 

o seu nascedouro de corte reformista e conciliador.  

 Assim, como destaca Maringoni (2009, p. 62), o Pacto “representou um jeito de 

acomodar na partilha do poder as diversas frações da classe dominante, incluindo aí o capital 

financeiro, as empresas de petróleo, a cúpula do movimento sindical, a Igreja e as Forças 

Armadas”.  

 O Pacto de Punto Fijo foi tão bem sucedido na acomodação dos interesses dominantes 

que nos quarenta anos seguintes o poder central seria revezado somente entre a AD e COPEI.  

 Esse sucesso se deve ao fato de que, como observa Mendes (2010, p. 33),  

 

a ascensão da nova direção política, embora não tenha alterado as medidas de 

apropriação da acumulação capitalista, criou relações inteiramente novas e 

reorganizou a luta de classes no país. Talvez possamos entender esse longo 

processo como uma “revolução passiva”, já que ela garantiu a manutenção da 

dominação burguesa. 

 

 

 

Essa garantia se deu pela conciliação de classe relativamente eficaz, que contou com o 

apoio do sindicalismo reformista da CTV. Por outro lado, a despeito da roupagem democrática, 

o contexto internacional de Guerra Fria e de Revolução Cubana obrigava aos países 

subordinados aos EUA combater fortemente o “perigo comunista”. Por isso, todas as vozes da 

oposição radical à esquerda foram sistematicamente reprimidas pelos governos do Pacto.  

 Dois anos após o estabelecimento do Pacto, a Organização dos Países Produtores de 

Petróleo (OPEP) foi criada em Bagdá (Iraque). Esse evento representou o segundo grande 

marco na história do petróleo local. O primeiro foi a lei de 1943, que regulamentou a exploração 

desse recurso. O acordo firmado entre Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait e Venezuela tinha 

como objetivo definir uma política destinada à manutenção dos preços estáveis, entre outros 

meios, pela regulação da produção. Logo em seguida, foi criada a Corporação Venezuelana do 

Petróleo (CVP), “primeira estatal a participar diretamente de todas as etapas da indústria do 

setor, da exploração à comercialização” (MARINGONI, 2009, p. 63). Nos anos seguintes, 

novas leis determinaram a extensão do controle estatal à produção de gás e derivados de 

hidrocarbonetos.  

 Os anos 1960 e 70, principalmente a partir de 1973 com a alta dos preços do petróleo, 

foram de imensa prosperidade na Venezuela. O governo levou a CTV e a Fedecámaras para sua 

esfera de decisão com a criação de uma comissão tripartite. Em 1976, criou a estatal Petróleos 

de Venezuela (PDVSA) e tomou para o Estado uma importante parcela da exploração, produção 
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e distribuição do petróleo. Ampliaram-se os investimentos públicos em rodovias, eletricidade, 

na integração do campo ao mercado – pela via da reforma agrária, que objetivava acabar com 

o latifúndio e redistribuir as terras produtivas para ampliar a produção agrícola nacional. No 

que tange ao projeto de substituição de importações, o Estado investiu na indústria de base: 

hidrelétricas, petroquímica, siderurgia, etc. O investimento estrangeiro, por seu turno, 

destinava-se à produção de bens de consumo. Porém, mais uma vez, o dilema se apresentava: 

com a abundância de recursos, era mais fácil e mais barato importar. Chegou-se a um elevado 

nível de consumo, que se somava ao provimento de serviços públicos oferecidos pelo Estado, 

sem que isso repercutisse em altas taxas de impostos.  

 A crise internacional, ao reduzir a demanda por petróleo e, por conseguinte, reduzir seus 

preços, gerou uma queda drástica da receita venezuelana. As reservas do Banco Central 

despencaram de US$ 13,75 bilhões, em 1985, para US$ 6,67 bilhões, em 1989. A inflação 

chegava a 40% ao ano, o salário real havia caído e o desemprego crescia progressivamente 

(MARINGONI, 2009). Com a economia entrando em rota decrescente, o pacto político 

começava a se mostrar insustentável. 

 Em 1988, Carlos Andrés Pérez (AD) reelegeu-se sob a promessa de endurecer as 

negociações com os credores da dívida externa, notadamente o FMI. Contudo, poucas semanas 

após tomar posse, em 1989, anunciou um pacote de medidas austeras em troca de um 

empréstimo de US$ 4,5 bilhões (Ibid.). Esse pacote seguia à risca as orientações dos organismos 

internacionais, FMI e Banco Mundial. Para conter as reações populares, recorreu à violência. 

As mudanças propostas eram significativas, como apresenta Mendes (2010, p. 46): 

 

Suspender o controle sobre o câmbio e, mudanças que afetavam mais 

diretamente a maioria da população: a reestruturação do sistema de controle 

de preços, que passava a abranger 25 produtos e serviços essenciais, que 

incluíam alimentos, medicamentos e transporte. Na prática, o controle seria 

reduzido. Dessa cesta, 7 produtos (farinha de milho, arroz, massas, sardinhas, 

leite em pó, rações para animais e fertilizantes) teriam subsídios 

progressivamente eliminados até 1991. O valor do petróleo no mercado 

interno seria continuamente aumentado até atingir os níveis praticados 

internacionalmente. De imediato foi aplicado um reajuste de quase 100%, que 

afetou os preços de seus derivados e, consequentemente, aumentou os custos 

do transporte. Para o início de 1990 estava prevista uma nova alta de, em 

média, 70%. A mesma lógica era aplicada ao preço de mercadorias produzidas 

por empresas estatais, como o alumínio, que sofreria um aumento de 40% no 

mercado interno até o final de 1989. Estava prevista a privatização de 

empresas responsáveis pela coleta de lixo e distribuição de água. Os serviços 

oferecidos pelo Estado, como eletricidade e telefonia, também sofreram 

ajustes de 50% até o final daquele ano. Apesar desses reajustes e do inevitável 

aumento no preço de produtos de primeira necessidade, o governo estava 

disposto a exercer um rígido controle sobre os salários. 
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 O anúncio de que, dentro de alguns dias, os preços dos alimentos seriam elevados, fez 

com que os comerciantes retirassem as mercadorias das prateleiras dos supermercados. Isso 

gerou enorme revolta. Por consequência, saques começaram a ser feitos em diferentes partes 

do país, o que, por sua vez, gerou inúmeros conflitos entre comerciantes e a população, muitos 

dos quais resultaram em morte. Para completar, o governo permitiu o aumento de 30% nas 

passagens de transporte público, como reflexo do aumento do combustível. No dia seguinte ao 

anúncio, 27 de fevereiro de 1989, as pessoas, quando entravam nos transportes, recebiam a 

notícia de que, na verdade, os preços estavam 100% mais altos. Esse foi o estopim. Antes das 

seis da manhã, começaram os primeiros protestos nos terminais de transportes coletivos das 

cidades-dormitórios ao redor de Caracas. Logo as reações chegaram à capital. Manifestantes 

começaram a construir barricadas, cortando a comunicação entre diversos pontos de Caracas. 

Como afirma Maringoni (2009, p. 70), “de início eram duzentos, mas logo formavam uma 

multidão”. Ao meio dia, os protestos já estavam sendo chamados não apenas contra o aumento 

dos preços das passagens, mas contra as outras medidas econômicas aplicadas pelo governo de 

Pérez. As barricadas se estenderam a diversas partes da cidade. No início, a polícia não reagiu. 

Ao contrário, muitos policiais aderiram às manifestações. Mas quando o primeiro ônibus foi 

incendiado, começaram os disparos contra os manifestantes. Um estudante foi morto por bala 

perdida. À noite, a cidade estava caótica, com saques por toda parte e repressão policial 

indiscriminada. Esses acontecimentos se espalharam para as cidades vizinhas e, logo, para 

diversas partes do país. 

O presidente, então, em pronunciamento em rede nacional, anunciou toque de recolher 

e a suspensão dos direitos constitucionais. Foi, como afirma Maringoni (2009, p. 72), “a senha 

para que a repressão fosse desatada sem freios, especialmente sobre os habitantes das regiões 

populares”. Ao toque de recolher a partir das 18h, acompanhava a proibição de associação, 

revistas sem aviso prévio nas casas e outras práticas autoritárias. 

No bairro de Petare, “as forças repressivas chegaram a disparar contra a multidão, no 

dia 1º de março, matando mais de vinte pessoas” (Ibid.). Franco-atiradores operavam de cima 

dos edifícios. O exército ia às ruas com pessoal despreparado usando armas de vasto poder 

destrutivo e disparavam contra os edifícios. Várias partes da cidade de Caracas viraram praças 

de guerra. O número de mortos e feridos a cada dia aumentava mais. Pessoas eram mortas e 

feridas dentro de casa; transeuntes eram atingidos por balas perdidas. Essa revolta que durou 
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cinco dias ficaria conhecida como Caracazo, nome que, como lembra Maringoni, “não faz jus 

às suas dimensões nacionais” (Ibid.). Depois disso, os protestos de rua não pararam mais.  

Aquele ano se encerrou com números críticos. Além dos cerca de 1,5 mil mortos e 

milhares de feridos (Ibid.), houve queda de 8,1% do PIB e a inflação chegou a 81%. Em dois 

anos (de 1988 a 1990), o índice de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza subiu de 15% 

para 45%.  

Ainda assim, nos anos subsequentes, embora as instituições sofressem de profunda 

perda de legitimidade, as políticas de privatização e desregulamentação continuaram, em meio 

à agudização da crise social. 

Os acontecimentos do Caracazo, além de abalar as estruturas políticas vigentes, também 

causou uma fissura nas Forças Armadas. O Movimento Bolivariano Revolucionário 200 (MBR-

200), um grupamento de jovens militares formado em 1982, como derivação do Exército 

Bolivariano Revolucionário (EBR -200), criado em 1977, que tinha Hugo Chávez como uma 

de suas principais lideranças, teve um de seus fundadores assassinados durante os protestos: 

Felipe Acosta Carles.  

Em 1992, o MBR-200 tentou um golpe de Estado, mas fracassou. Suas lideranças foram 

presas. No processo de negociação de sua rendição, Chávez solicitou um breve pronunciamento 

à nação, como forma de informar aos seus companheiros que chegara a hora de se renderem. O 

pronunciamento feito pelo até então desconhecido tenente-coronel, durou apenas 1 minuto e12 

segundos:  

 

Antes de mais nada, quero dar bom dia a todo o povo da Venezuela. Esta 

mensagem bolivariana é dirigida aos valentes soldados que se encontram no 

regimento de para-quedistas de Arágua e na Brigada Blindada de Valência. 

Companheiros: lamentavelmente, por enquanto, os objetivos que nos 

colocamos não foram atingidos na capital. Quer dizer, nós, aqui em Caracas, 

não conseguimos controlar o poder. Vocês agiram muito bem, porém já é hora 

de refletir. Virão novas situações e o país tem de tomar um rumo definitivo a 

um destino melhor. Assim que ouçam minha palavra, ouçam o comandante 

Chávez, que lhes lança esta oportunidade para que, por favor, reflitam e 

deponham as armas, porque, em verdade, os objetivos que traçamos em nível 

nacional são impossíveis de ser alcançados. Companheiros, ouçam esta 

mensagem solidária. Agradeço sua lealdade, agradeço sua valentia, seu 

desprendimento e eu, diante do país e de vocês, assumo a responsabilidade 

deste movimento militar bolivariano. Muito obrigado23. 

 

 

                                                 
23 Citado por Maringoni, 2009, p. 95-96. 
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Duas partes dessa fala repercutiram positivamente. A primeira foi “por enquanto”. A 

outra foi o fato de uma única pessoa assumir toda a responsabilidade pelo acontecido. Quatro 

meses depois, pesquisas de opinião indicavam 64,7% de popularidade para o líder da revolta. 

Praticamente não houve participação civil nessa operação. No dia seguinte, as ruas de 

Caracas estavam vazias, sem manifestações populares de qualquer tipo. No entanto, a 

popularidade adquirida por Chávez expressa a simpatia a uma ação que tinha como objetivo 

central o rompimento com aquele sistema demasiadamente desgastado.  

Como a situação econômica não melhorou, a crise política foi ficando cada vez maior. 

Em 1993, Carlos Andrés Pérez sofreu um impeachment. Eleições foram realizadas nesse mesmo 

ano e Rafael Caldera, da Copei, saiu vitorioso, com 30,46% dos votos. Essas eleições 

expressaram um quadro crítico. O índice de abstenção, que na eleição anterior (1988) chegara 

a 18%, foi de 38,84%, consideravelmente maior do que o percentual que elegeu o presidente 

(MARINGONI, 2009).  

Em março de 1994, Caldera concedeu anistia aos militares envolvidos na rebelião de 

1992 e Hugo Chávez saiu da prisão.  

A situação econômica piorava cada vez mais com a vertiginosa queda do preço 

internacional do barril do petróleo. Em 1995, com elevação do custo de vida na casa dos 70% 

e inflação de 103% ao ano – algo inédito na Venezuela – a economia entrou em forte recessão. 

As tentativas de recuperação, todas condizentes com os pressupostos neoliberais, não lograram 

sequer estabilizar os indicadores macroeconômicos de interesse do mercado. Essa foi a grande 

diferença em relação aos demais países que implementaram a política neoliberal. Os vultosos 

empréstimos conferidos pelo FMI e Banco Mundial, em países como o Brasil, ainda que em 

curto espaço de tempo, tiveram um efeito estabilizador dos índices exigidos pelos investidores. 

Na Venezuela, a profunda dependência do óleo negro fez com que tais medidas fossem anuladas 

devido à conjuntura de internacional que impunha queda nos preços do barril de petróleo. Dessa 

forma, à situação econômica crítica, se somavam os prejuízos sociais, com as demissões, as 

perdas de direitos sociais e trabalhistas, o aumento vertiginoso da pobreza e da miséria, etc. A 

população abaixo da linha da pobreza chegou a 49%, em 1999 (IGLESIAS, CARDOSO e 

STREICH, 2014). Ao final, da experiência da Venezuela neoliberal, não se podia extrair 

nenhum efeito positivo, nem por um curto espaço de tempo, nem ao menos no âmbito do 

discurso.  

Em 1997, sob o novo nome de Movimento Quinta República (MVR), a organização de 

Chávez decide participar das eleições que se realizariam no ano seguinte. Embora esse novo 

partido não fosse grande, a popularidade de Chávez era crescente. No ano das eleições, alguns 
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partidos de centro e de esquerda resolveram aderir a uma frente partidária com o MVR, mas 

não sem cisões internas. Importantes e históricos líderes da esquerda recusaram-se a unir-se a 

um partido de ex-militares. Por outro lado, pesava a posição ideológica. Afinal, esse movimento 

foi se construindo enquanto força nacional bolivariana, anti-neoliberal e nacionalista. Desde o 

início, o MBR-200 deixou claro que não se tratava de um movimento revolucionário no sentido 

marxista, com caráter reivindicativo de classe. Suas bandeiras eram a soberania, a autonomia e 

a participação popular sob um prisma ideológico reformista. A Frente que se apresentou nas 

eleições, chamada de Pólo Patriótico, era composta pelos seguintes grupos: Partido Socialista 

Unificado da Venezuela (PSUV), PCV, “diversas organizações sociais dos setores mais pobres 

da população, como círculos bolivarianos, comitês de saúde, cooperativas e outros, certo 

contingente de micro e pequenos empresários organizados na Empreven (Empresários de 

Venezuela), a Central Socialista de Trabalhadores da Venezuela (CST) e militares” (MORAES, 

2011, p. 258). 

À medida que as eleições se aproximavam, ficava evidente a grande vantagem de 

Chávez sobre os demais candidatos. O ex-militar era um outsider na política eleitoral e seu 

discurso renovador se identificava com a descrença sobre o sistema vigente que vigorava no 

país. A vitória foi, como se esperava, acachapante. Chávez recebeu 56,2% dos votos válidos, 

com a maior participação eleitoral da história da Venezuela pós-1958.  

É importante destacar que esse processo que culminou na eleição de Chávez não foi 

acompanhado por uma ascensão vigorosa do movimento orgânico de massas. Na verdade, foi 

caudatário de uma onda de descontentamento e rebelião espontânea. Isso traz características 

importantes à forma de atuação do novo bloco no poder e da relação com a sua base social. 

Como destaca Maringoni (2009, p. 112),  

 

a base de apoio social de Chávez apresenta um grau de instabilidade grande, 

que só se solidificou à medida que seu governo avançou. O grau de 

organização do movimento social e trabalhista na sociedade venezuelana, no 

fim da década de 1990, era baixo se comparado, por exemplo, ao da sociedade 

brasileira. [...] E, na prática, Chávez não lidera um partido orgânico e 

disciplinado, mas uma federação de interesses locais e eleitorais. 

 

 

 A partir do aparelho de Estado, o governo tentou construir um movimento social 

organizado, o que, obviamente, compromete em muito esse tipo de organização. 

 A composição de forças, de fato, expressa a complexidade desse bloco no poder, que 

encontrava na figura de Chávez um equilíbrio para as tensões internas. Para se manter no poder, 
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tinha que promover mudanças significativas na estrutura da sociedade venezuelana e, ao mesmo 

tempo, preservar certos interesses. A abertura dos espaços de decisão do Estado, a ampliação 

da democracia participativa, a constituição de consejos comunales comporiam um conjunto de 

iniciativas que se incorporaram aos governos sucessivos da revolução bolivariana que ora 

continua sob a direção de Maduro, então vice-presidente de Chávez, por ocasião da morte do 

líder militar.  

 Logo na solenidade de posse, Chávez, cumprindo promessa de campanha, assinou o 

decreto que convocaria um plebiscito para a abertura da Assembleia Constituinte. Meses depois, 

o Pólo Patriótico conquistou 119 das 131 cadeiras disponíveis nessa Assembleia, conferindo, 

portanto, ampla maioria à base governista para executar as mudanças pretendidas na 

Constituição. 

 Como vimos, essa Carta Magna representou uma inovação na tradição constitucional 

regional. Confirmando isso, assinala Lander (2002, s/p) que 

 

Por primera vez se reconocen e incorporan a la constitución los derechos de 

los pueblos indígenas saldando una vieja deuda de la sociedad venezolana al 

incluir en su seno a estos pueblos y otorgarles rango de plena ciudadanía. Se 

reconocen también los derechos ambientales y se amplía el conjunto de los 

derechos sociales. Se sientan las bases para la transformación del Poder 

Judicial y se reorganizan los poderes públicos para incorporar el Poder 

Ciudadano, integrada por la Fiscalía, la Procuraduría y la novedosa figura de 

la Defensoría del Pueblo. Se inauguran formas participativas del ejercicio de 

la democracia con la incorporación al texto constitucional de diversas 

modalidades de referendo que permiten consultar a la población sobre asuntos 

de elevado interés público, revocar el mandato de funcionarios electos y 

aprobar o derogar algunas leyes. Igualmente, se reconocen mecanismos 

vinculantes de participación directa como las asambleas de ciudadanos y los 

cabildos abiertos. Incorpora también algunas novedades en materia 

económica que podrían apuntar hacia la construcción de alternativas al 

capitalismo neoliberal. Se concede, por ejemplo, el derecho a los trabajadores 

y las comunidades a desarrollar asociaciones de carácter social y participativo 

orientadas a mejorar la economía popular y alternativa. A las comunidades 

indígenas se les reconoce la propiedad colectiva de sus tierras y el derecho a 

mantener y promover prácticas económicas propias basadas en la 

reciprocidad, la solidaridad y el intercambio.  
 

 

 Com um novo desenho institucional, decidiu-se realizar um novo pleito para todos os 

cargos eletivos. As eleições ocorreram em 31 de julho de 2000. A vitória do Pólo Patriótico foi 

arrasadora. Chávez derrotou seu oponente, Francisco Arias Cárdenas, por 57% a 36% dos votos 

(MARINGONI, 2009). 
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 Embora politicamente esse governo começasse fortalecido, o panorama econômico 

seguia crítico, com os preços internacionais do petróleo ainda muito baixos e a economia em 

recessão. O governo concentrou esforços para promover sensíveis mudanças no plano 

institucional, porém na esfera econômica a tônica foi a cautela. Havia, segundo Maringoni, uma 

preocupação em “mostrar aos outros países que isso [as mudanças] respingaria muito pouco no 

mundo dos negócios” (Ibid., p. 117).  

 O primeiro passo audacioso foi promover, em Caracas, a II Cúpula de Chefes de Estado 

e de Governo dos Países Membros da OPEP, em setembro de 1999. Estiveram presentes os 

presidentes da Arábia Saudita, da Argélia, dos Emirados Árabes, da Indonésia, do Irã, do 

Kuwait, da Líbia, da Nigéria e do Qatar. Essa iniciativa, que tinha como objetivo rearticular a 

Organização e reequilibrar os preços do petróleo no cenário internacional, foi decisiva. Como 

afirma Maringoni (2009, p. 118), “a Organização, que perdera muito de sua importância 

política, praticamente renascia pelas mãos de Chávez”.  

 Internamente, o governo criou 49 “Leis Habilitantes”, que buscavam regulamentar os 

dispositivos constitucionais. Essas leis despertaram profunda antipatia da classe dominante, 

com destaque para três delas: Lei de Terras, Lei de Pesca e Lei de Hidrocarbonetos. 

 A primeira, Lei de Terras e Desenvolvimento Agrário, obriga a que todos os 

proprietários de terras obtenham um registro junto ao Instituto Nacional de Terras. Para obter 

esse registro, os proprietários devem provar que as terras não são ociosas e devem apresentar 

um plano de melhorias executado nelas. As propriedades ociosas e/ou cujos proprietários não 

apresentem títulos suficientes de propriedade, serão, segundo a Lei, desapropriadas. A reação 

foi enorme. Propagandas mediáticas defendiam que a Lei incentivava as invasões à propriedade 

privada e o caos no campo. 

 A segunda, Lei de Pesca e Aquicultura, faz uma distinção entre a pesca “artesanal” e a 

“industrial”. Argumentando que a pesca industrial, além de prejudicar a biodiversidade local, 

coloca em risco os empregos gerados pela agricultura artesanal, a Lei limita a área de pesca 

industrial a 6 mil milhas. A Federação Nacional de Associações Pesqueiras (Fenapesca), 

entidade empresarial, imediatamente se insurgiu contra o governo, especialmente contra o 

limite geográfico imposto, e alegou que a Lei era demagógica com a pesca artesanal, na medida 

em que não lhes outorga nenhum incentivo para crescer e se desenvolver.  

 A Lei de Hidrocarbonetos tinha como principal finalidade ampliar o controle do Estado 

sobre esses recursos naturais e reverter o quadro de grande autonomia da PDVSA em relação 
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ao governo, autonomia essa gerada nos anos 1990, quando a empresa era preparada para ser 

privatizada24. Os objetivos dessa lei, como mostra Lander (2002 (b), p. 185) são  

 

recuperar para el Ejecutivo Nacional, por intermedio del Ministerio de Energía 

y Minas, el papel rector en el diseño, definición e implementación de las 

políticas públicas referidas al sector. […] recuperar niveles apropiados de 

ingresos fiscales de origen petrolero. […] fortalecer a la OPEP y para ello 

compromete a Venezuela en el respeto a los compromisos soberanamente 

adquiridos con la organización. 

 

 

 A partir dessas leis, os empresários, liderados pela Fedecámaras, organizaram uma 

paralisação nacional no dia 10 de dezembro de 2001. A oposição começava a recobrar forças. 

Em 2002, as tensões entre o governo e a oposição se elevaram significativamente. A mídia era 

a melhor referência. Como afirma Maringoni (2009, p. 123), “longe de ser apenas uma coleção 

de notícias esparsas contra o presidente, tratava-se de uma verdadeira campanha”. À medida 

que crescia o movimento oposicionista – localizado nos partidos políticos, na imprensa, no alto 

comando das Forças Armadas, na direção petroleira estatal e no apoio tácito da Casa Blanca – 

consolidava-se, de outro modo, uma base de apoio ao governo entre os setores populares. 

 O anti-chavismo recorreu à estratégia de manifestações de rua. Por duas vezes seguidas, 

o chamado aos protestos foi feito por dirigentes da PDVSA. Em 7 de abril de 2002, Chávez, 

em seu programa televisivo semanal, demitiu pública e sumariamente sete dirigentes da estatal 

petroleira que estavam diretamente envolvidos nos protestos. Foi uma atitude ousada, dado que 

o presidente estava tocando na “gente del petróleo”, um dos pontos mais sensíveis da classe 

dominante venezuelana. Esse fato serviu como o fósforo para acender a chama da oposição. 

Começaram, então, a convocar uma manifestação para o dia 11 de abril. Emissoras de rádio e 

televisão e os principais jornais da capital convocavam os manifestantes. De dez em dez 

minutos as chamadas apareciam na televisão e alto-falantes. No dia 11, a partir das nove horas 

da manhã, já se via a multidão nas ruas, liderada pelo presidente da Fedecámaras, Pedro 

Carmona Estanga, e pelo presidente da Confederação de Trabalhadores de Venezuela (CTV), 

Carlos Ortega. Os acontecimentos ganharam tamanha proporção, que a mídia, horas depois já 

começava a indicar que o presidente seria deposto e que Pedro Carmona seria o “responsável 

pela transição”. Os meios de comunicação passaram a ser o epicentro da disputa. Divulgavam 

                                                 
24 Diversas mudanças legais foram feitas na PDVSA para que sua vinculação ao Estado fosse reduzida, com vistas 

à privatização. O pagamento de royalties ao Estado, definido pela lei de 1943 em 16,6%, foi reduzido a 1%; os 

65% sobre seus ingressos brutos que a empresa pagava em direitos, impostos sobre a renda e exportação foram 

reduzidos praticamente à metade. Ademais, intensificou-se uma política interna de não publicização de 

informações, sob alegação de sigilo (MARINGONI, 2009). 



155 

uma versão dos acontecimentos distorcida para passar a ideia aos telespectadores de que havia 

uma movimentação de paramilitares que atiravam contra os manifestantes nas ruas. Chávez 

então anunciou que a transmissão das principais emissoras privadas do país seria interrompida. 

Às dez horas da noite, os oposicionistas, já em clima de golpe, conseguiram ocupar a emissora 

estatal, Canal 8. Mesmo sem a tomada do Palácio de Miraflores, sede do governo, o golpe 

estava evidente. Chávez resolveu entregar-se e foi preso.  

 O respaldo estadunidense rapidamente se evidenciou. No dia em que Pedro Carmona 

assumiu como novo presidente, o embaixador dos Estados Unidos foi ao Palácio Miraflores 

cumprimentá-lo. O FMI, por sua vez, anunciava a disponibilização de recursos financeiros à 

Venezuela.  

 Na divulgação do decreto do “governo de transição democrática e unidade nacional”, 

Pedro Carmona indicava a que veio: “dissolução da Assembleia Nacional, a cassação de 

deputados, a suspensão das atividades do Tribunal Supremo de Justiça, a revogação dos 49 

decretos lançados por Chávez no ano anterior” (MARINGONI, 2009, p. 136). 

 No entanto, em meio à euforia das classes média e alta, começaram a surgir algumas 

manifestações contrárias ao golpe. Parte das Forças Armadas, iniciando pela 42ª Brigada de 

paraquedistas, se insurgiu em defesa de Chávez. Nos bairros populares, começava-se a ouvir 

panelaços. Em seguida, manifestantes se concentravam em frente ao Palácio Miraflores e ao 

quartel onde estava detido Chávez. Os militares rebelados logo prenderam Pedro Carmona e 

acabaram por desfazer, assim, o golpe de Estado. Após 46 horas, Chávez voltou ao Palácio, 

ovacionado por milhares de manifestantes.  

 Há de se considerar que, além da pressão popular e do apoio militar ao presidente, o 

golpe fracassou também porque os golpistas sofreram isolamento internacional. Os poucos 

países que saudaram os golpistas foram Estados Unidos, Espanha e Peru.  

 Após isso, entre dezembro de 2002 e fevereiro de 2003, o empresariado conseguiu 

articular uma paralisação de grandes proporções, abrangendo diversos setores da economia, 

mas tendo como epicentro o setor petroleiro. O país ficou completamente desabastecido, 

inclusive de petróleo, ao ponto de o governo recorrer à importação de gasolina. Essa paralisação 

alcançou significativa repercussão, pois contou com a mobilização de setores das classes média 

e alta, fortemente opositoras a Chávez, que, desde 2001, passaram a ocupar as associações de 

moradores como forma de buscar espaço constitucional-formal para empreender seu 

movimento (GARCÍA-GUADILLA, 2008). Quando as tensões começaram a se intensificar 

com a greve geral, essas associações de moradores criaram as Assembleias Comunitárias (AC), 

as quais “transcendieron el objetivo y el ámbito espacial de las antiguas asociaciones de 
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vecinos y se asociaron a los partidos políticos de la oposición a lo largo del conflicto de 2002 

al 2005, siendo utilizadas por éstos como la forma organizativa para ‘salir de Chávez’” (Ibid., 

p. 8).  

 A oposição criou um organismo de articulação chamado Coordenadora Democrática. 

Nesta coordenadora estavam a Fedecámaras, a Confederação de Trabalhadores da Venezuela 

(CTV), os partidos políticos de oposição e as associações de moradores de classes média e alta, 

por meio das AC. Tal entidade se estendeu até o referendo revogatório de 2004, quando Chávez 

saiu vitorioso. 

 Com esse resultado positivo para Chávez, as AC começaram a se esvaziar. Os setores 

do estrato social alto culparam os partidos políticos oposicionistas pela derrota nas urnas e 

passaram a rechaçá-los. Logo depois, a presidência da república criou duas instâncias 

participativas: os Comitês de Terra Urbana e os Conselhos Comunais. Esses dois elementos 

combinados – de um lado, a desarticulação da oposição e, de outro, a criação de espaços 

paralelos – transformaram as AC “de una “figura organizativa” con base constitucional a un 

“mecanismo o medio” para constituir y tomar decisiones en otras instancias organizativas” 

(GARCÍA-GUADILLA, 2008, p. 8). 

 Essa desarticulação da oposição se verificou de maneira mais expressiva nas eleições 

parlamentares de 2005, quando os partidos anti-chavistas resolveram boicotá-las, por meio da 

não participação no pleito. Como consequência da reduzida capacidade desse setor em 

empreender uma luta política, o processo seguiu e o governismo ocupou todas as cadeiras no 

Congresso. 

 Era esse o quadro. A despeito da grande oposição em nível internacional e de evidente 

rejeição dos setores médios e altos dentro do país, o bloco de Chávez seguiu com bastante força 

e relativa estabilidade. A figura de Chávez explica muito dessa força. No entanto, traz 

problemas dentro do próprio movimento chavista. Como argumenta Ellner (2010, p. 9), 

 

 
el papel indiscutible de Chávez como líder máximo del gobierno y del 

movimiento chavista impide el surgimiento de un liderazgo colectivo 

complementario y la competencia por puestos en la dirigencia, y en esta forma 

obstaculiza el desarrollo de la organización del partido. Estas deficiencias 

desalientan la rivalidad sana dentro del PSUV que estimularía el debate 

interno. Ellas también impiden que el partido sirva como enlace bidireccional 

entre la base chavista y los movimientos sociales, por un lado, y las 

instituciones estatales, por el otro. 
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 Isso explica as enormes dificuldades do PSUV em manter sua base social quando da 

morte do líder bolivariano. É evidente que tal dificuldade também se deve à crise econômica 

que se manifestava no mesmo período. Porém, ainda assim, a centralização na figura de Chávez 

demonstra a fragilidade organizativa do PSUV. 

 

 

4.2.1 Constituição e democracia 

 

 A Constituição de 1999 representa uma expressiva mudança na forma de concepção do 

Estado e da sociedade. Se levamos em consideração o contexto internacional, no qual, embora 

as reformas orientadas para o mercado já estivessem mostrando suas incongruências, vigorava 

política e ideologicamente a supremacia do projeto neoliberal, devemos reconhecer o quão 

vanguardista foi esse texto constitucional. Para citar alguns exemplos, há evidente recuperação 

e fortalecimento da capacidade de atuação do Estado, que assume inúmeras novas 

responsabilidades no que tange ao desenvolvimento do país, adquire maior capacidade de 

intervenção na economia, e reconhece o dever de prover serviços e direitos básicos, como 

saúde, educação e proteção social. O texto dispõe que os recursos naturais, como água, energia, 

hidrocarbonetos, etc são bens públicos; isso implica a reestatização desses serviços, incluindo 

o setor mais sensível, por meio da PDVSA, que passa a ser totalmente estatal. Também há a 

determinação da execução da reforma agrária, que elimina o latifúndio e as terras improdutivas. 

Finalmente, há uma significativa preocupação com a consolidação da democracia, representada 

em mais de 70 Artigos, que vão desde o estabelecimento de obrigatoriedade na prestação de 

contas, acesso à informação, reconhecimento de direitos, até a definição de diversas formas e 

mecanismos de participação direta da sociedade nas esferas do Estado, das organizações 

públicas e privadas que tratem de questões de interesse público.  

Há algumas questões polêmicas, como o aumento do poder das Forças Armadas, que 

passam a estar subordinadas apenas ao presidente da república. No entanto, há de se reconhecer 

a ousadia em se recuperar de maneira tão enfática o conceito de público, quando no cenário 

internacional prevalece largamente a “democracia de mercado”. O esforço de consolidação da 

democracia “protagônica e revolucionária”, como se lê na Carta Magna venezuelana, vem 

carregado de conteúdo quando se soma a essa recuperação do público, em detrimento da 

concepção privatista hegemônica. Os principais Artigos que tratam de mecanismos de 

democracia direta seguem abaixo. 
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Artículo 5. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la 

ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e 

indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder 

Público.  

Artículo 62. 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. 

Artículo 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 revocatoria 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. 

Artículo 158. La descentralización, como política nacional, debe profundizar 

la democracia, acercando el poder a la población y creando las mejores 

condiciones, tanto para el ejercicio de la democracia como para la prestación 

eficaz y eficiente de los cometidos estatales. 

Artículo 182. Se crea el Consejo Local de Planificación Pública, presidido 

por el Alcalde o Alcaldesa e integrado por los concejales y concejalas, los 

Presidentes o Presidentas de la Juntas Parroquiales y representantes de 

organizaciones vecinales y otras de la sociedad organizada, de conformidad 

con las disposiciones que establezca la ley. 

Artículo 184. La ley creará mecanismos abiertos y flexibles para que los 

Estados y los Municipios descentralicen y transfieran a las comunidades y 

grupos vecinales organizados los servicios que éstos gestionen previa 

demostración de su capacidad para prestarlos, promoviendo: […] 2. La 

participación de las comunidades y de ciudadanos o ciudadanas, a través de 

las asociaciones vecinales y organizaciones no gubernamentales, en la 

formulación de propuestas de inversión ante las autoridades estatales y 

municipales encargadas de la elaboración de los respectivos planes de 

inversión, así como en la ejecución, evaluación y control de obras, programas 

sociales y servicios públicos en su jurisdicción. […]4. La participación de los 

trabajadores y trabajadoras y comunidades en la gestión de las empresas 

públicas mediante mecanismos autogestionarios y cogestionarios 

(VENEZUELA, 1999). 

 

  

 Se comparamos à nossa Constituição, encontramos similitudes e, podemos dizer, há um 

mesmo espírito “cidadão”. Porém, mais uma vez, o contexto marca a principal distinção entre 

elas. No Brasil, a conjuntura era de redemocratização, após 21 anos de ditadura, ascensão dos 

movimentos sociais com evidente perspectiva classista e de luta política de massas. Não havia 

ainda espaço para o neoliberalismo, que chegou logo depois e rejeitou muitos dos preceitos 
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registrados naquele documento. Nossa Constituição foi extensamente reformulada, para 

viabilizar um projeto de privatizações e concessões que segue até hoje com elevado fôlego. Na 

Venezuela, bem como da Bolívia e do Equador, a Constituição significa um esforço de 

recuperação de valores republicanos e criação de outros que o projeto neoliberal buscou 

eliminar ao redor do mundo. No caso venezuelano, isso aparece de maneira mais contundente 

exatamente pelo fato de que foi o primeiro país da região a impor um rompimento com a lógica 

dominante. Não sem razão, as reações mais fortes da classe dominante se deram quando o 

governo começou a colocar em prática a Constituição, através das 49 Leis Habilitantes já 

citadas anteriormente.  

É necessário destacar que essa “nova” concepção de democracia não veio “de cima para 

baixo”, como uma generosidade do grupo no poder. Ao contrário, a crise por que passou o país 

nos anos 1980/90, que culminou no Caracazo, trouxe consigo o fundamento da democracia 

direta, “protagônica”, como forma de resolver aquela situação – ainda que não fizesse parte da 

formação do povo venezuelano a tradição participacionista que, por exemplo, se encontra na 

Bolívia. Como afirma López Maya (2014, p. 37),  

 

fue en los años de crisis y movilización popular de la década de los ochenta y 

noventa del pasado siglo cuando fue cuajando la idea de la democracia 

participativa como panacea a nuestros males, como un tipo de democracia más 

profunda, capaz de recuperar el poder para el pueblo que exige el régimen 

democrático.  

 

 

Dessa forma, os processos de descentralização política e administrativa que se seguiram 

foram “respuestas institucionales a la aguda crisis societal” (Ibid., p. 38).  

Tais mudanças dependeram, em grande parte, dos partidos que estavam à frente do poder 

nos âmbitos locais, primeiramente, e na esfera nacional. A partir de 1989, partidos de esquerda, 

como La Causa R (LCR)25 e o Movimento Al Socialismo (MAS), começaram a ganhar eleições 

municipais e estaduais e levar à cabo práticas de descentralização e participação popular. Desde 

o seu nascedouro, tais práticas tinham como base concepções socialistas, provenientes desses 

partidos de origem marxista e católica, que encontravam sua maior referência em Paulo Freire 

(LÓPEZ MAYA, 2014). 

                                                 
25 La Causa Revolucionária 
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Portanto, o que fez o MVR na campanha eleitoral de 1998 foi incorporar as demandas 

por abertura democrática e política em seu programa de governo e, de maneira eficaz, chamar 

uma Assembleia Constituinte imediatamente após chegar ao poder. 

 Com a promulgação da Constituição, diversas mudanças institucionais no âmbito 

nacional foram feitas, como a criação do ‘Ministério do Poder Popular para as Comunas e os 

Movimentos Sociais’, concebido como um órgão responsável por construir “políticas en 

materia de protección social, dirigidas a las personas, comunidades y grupos sociales 

vulnerados y vulnerables” e transferir “de manera paulatina el poder al Pueblo”26. 

 Em 2002, foi criada a Lei dos Conselhos Locais de Planejamento Público, cujo propósito 

é “garantizar la tutela efectiva del derecho constitucional a la participación libre y 

democrática en la toma de decisiones en todo el ámbito municipal, para la construcción de la 

sociedad socialista democrática, de igualdad, equidad y justicia social”27. Pela primeira vez, 

faz-se referência a Conselhos Comunais como a forma de organização da sociedade civil 

reconhecida pelo Estado. Essa lei sofreu duas reformulações.  

 A Lei Orgânica do Poder Público Municipal, criada em 2005, consolida os conselhos 

comunais como instância dos Conselhos Locais de Planejamento Público, como se vê no seu 

Artigo 112:  

 

Los consejos parroquiales y comunales son instancias del Consejo Local de 

Planificación Pública que tendrán como función servir de centro principal 

para la participación y protagonismo del pueblo en la formulación, ejecución, 

control y evaluación de las políticas públicas, así como para viabilizar las 

ideas y propuestas que la comunidad organizada presente ante el Consejo 

Local de Planificación Pública (VENEZUELA, 2005).  

 

 

Essa mesma lei estabelece que os prefeitos, na condição de presidentes dos Conselhos 

de Planejamento, são os responsáveis por promovê-los.  

No entanto, como chamam atenção diversos autores, uma das principais dificuldades 

encontradas foi a resistência dos governos locais, à medida que, para os prefeitos, tais fóruns 

significavam perda de poder (VALLADARES & FINOL FINOL, 2006; MACHADO, 2009; 

JIMÉNEZ VELÁZQUEZ, 2013). Como relata Jiménez Velásquez (2013, p. 5), as prefeituras 

faziam as “convocatorias de un día para otro y con poca difusión para que la gente no se entere, 

y sólo concurran las personas que a ellos les interesa que estén presentes”. Em geral, os 

                                                 
26 disponível no site do Ministério http://www.mpcomunas.gob.ve/el-ministerio/. 
27 http://www2.ula.ve/cja/images/stories/cja/ley_reforma_consejos_locales.pdf 
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governos locais acabavam por transformar esses Conselhos em espaços conformados apenas 

por simpatizantes, evitando qualquer tipo de pluralidade e divergência. Por consequência, 

segundo Jiménez Velázquez (Ibid., p. 6), “figuras como las Asociaciones de Vecinos y los 

Consejos Locales de Planificación Pública, fueron poco a poco perdiendo su esencia, y 

desvirtuándose (en la mayoría de los casos) en instrumentos del partido político de turno en la 

localidad”. 

 Chávez, pessoalmente, iniciou uma campanha de chamamento à população para se 

organizar em forma de Conselhos Comunais. Sobretudo a partir de 2005, em seu programa 

semanal chamado “Alô Presidente”, o mandatário criou uma “plataforma de amplia difusión 

para promover esta forma organizativa, a fin de estimular la participación organizada de las 

comunidades” (MACHADO, 2009, p. 177-178).  

 Em 2006, foi promulgada a Lei dos Conselhos Comunais (CC). Em seu programa Alô 

Presidente de 9 de abril desse ano, Chávez anunciou que se tratava “del poder popular en 

marcha, la democracia participativa. No es para nada esto de que allá cuatro o cinco personas 

van a decidir por mí; no, vamos todos a participar” (GARCÍA-GUADILLA, 2008, p. 2).  

O Artigo 2 dessa lei define os Conselhos como  

 

instancias de participación, articulación e integración entre las diversas 

organizaciones comunitarias, grupos sociales y los ciudadanos y ciudadanas, 

que permiten al pueblo organizado ejercer directamente la gestión de las 

políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades y 

aspiraciones de las comunidades en la construcción de una sociedad de 

equidad y justicia social.  

 

 

Segundo a lei, as comunidades das áreas urbanas que tenham entre 200 e 400 famílias 

devem formar um CC; nas áreas rurais esse número passa para a partir 20 famílias e a partir de 

10 famílias nas comunidades indígenas. Essa lei sofreu, em 2009, uma reformulação, que se 

refere a um Estado Comunal como “nuevo modelo de sociedad socialista de igualtad, equidad 

y justicia social” (VENEZUELA, 2009, Art. 2). Segundo Cartaya e Gianforchetta (2012, p. 

160), essa definição de Estado Comunal “no corresponde a los principios contenidos en la 

CRBV [Constituição], sino a una progresiva radicalización del modelo político”.  

 Em 2008, havia 36.812 conselhos comunais em todo país, número expressivo, embora 

bem abaixo da meta de 100.000 anunciada pelo governo quando da criação da lei dessas 

instâncias participativas.  
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Basicamente, há um sistema de transferência de competências do município para os 

Conselhos Comunais. Para assumir tais competências, as quais são definidas pela comunidade 

de maneira autônoma, os Conselhos recebem recursos públicos, provenientes dos três entes 

federativos, através do “Fundo Nacional dos Conselhos Comunais”. A lei determina que os 

recursos devem ser administrados por uma comissão formada por 5 membros de cada 

comunidade, eleitos em assembleia para tal função. Ademais, dois fundos públicos – Fundo 

Intergovernamental para a Descentralização (FIDES) e Assignações Econômicas Especiais 

Derivadas de Minas e Hidrocarbonetos – têm a prerrogativa de receber projetos elaborados 

pelas organizações de base e apoiar financeiramente aqueles que julgue relevantes28.  

Para Velasquez (2013), o objetivo central da Lei de Conselhos Comunais foi conferir 

autonomia à participação direta, pois se passaria a não “depender de la estructura municipal 

(alcaldías) ni de las gobernaciones, sino que habría una conexión directa con el poder central 

nacional, siendo éste el que canalice la distribución de recursos, el registro y conformación de 

los mismos” (JIMÉNEZ VELÁZQUEZ, 2013, p. 7). Assim,  

como al no tener que pasar por las instancias de poder público municipal y 

regional, disminuyendo el trámite burocrático que caracteriza dichas 

instancias, las comunidades ven en los consejos comunales una alternativa 

para dar respuesta a sus necesidades, sin esperar que un “agente superior” 

(Alcalde o gobernador) resuelva sus problemáticas tardíamente, ya que 

gracias al empoderamiento que han obtenido gracias a los CC, el 

cumplimiento de un proyecto dependerá del nivel de organización que tenga 

la comunidad (Ibid, p. 8). 

 

 

 

López Maya (2007), por seu turno, argumenta que a forma como foram concebidos os 

Conselhos Comunais tem o efeito exatamente contrário: compromete sua autonomia. Diferente 

de outras formas de organização da sociedade civil, como as Mesas Técnicas de Água e as 

Organizações Comunitárias Autogestionárias, eles têm uma lei própria e a instituição que lhes 

provê recursos – Fundo Nacional dos Conselhos Comunais – é conformada por autoridades 

designadas pelo presidente da república. Assim, para a autora, os “Consejos Comunales son 

parte del Estado, dependientes del Presidente, pensados para gestionar servicios y proyectos 

públicos en lo mini-local” (LÓPEZ MAYA, 2007, p. 451). Concordando com isso, Lovera 

(2008), afirma que essa lei impôs uma mudança substancial, pois interrompe os  

 

canales de comunicación y relación entre los gobiernos locales (municipios) 

y sus comunidades, con el poder central, para sustituirlo por un mecanismo 

                                                 
28 Lei de Conselhos Comunais. 
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que se salta el nivel municipal para establecer una relación directa, sin 

intermediarios, entre los niveles micro-sociales (los consejos comunales) con 

el Ejecutivo Nacional, más exactamente con la Presidencia de la República 

(LOVERA, 2008, p. 8). 

 

 

García-Guadilla (2008) argumenta que a situação é mais contraditória do que aparenta. 

Embora o primeiro formato da Lei dos Conselhos Comunais tenha vinculado essa instância à 

presidência da república, a reforma dessa lei, em dezembro de 2006, vincula os Conselhos à 

instância municipal ao determinar eleições de representantes dos Conselhos Locais de 

Planejamento Público (CLPP). Como resultado desse “cambiante marco legal, en la actualidad 

existen solapamientos y conflictos vinculados con su adscripción presidencial y municipal” 

(GARCÍA-GUADILLA, 2008, p. 3). Ainda assim, continua sendo marcante a tendencia 

centralizadora da Lei de Conselhos Comunais, à medida que ela “dificulta en gran medida la 

vinculación entre los CC y el poder municipal pues se da un solapamiento y usurpación de 

competencias entre los CC y el concejo municipal” (Ibid., p. 15). 

As Mesas Técnicas de Água (MTA) foram criadas nos anos 1990 em uma cidade no 

interior do país para solucionar um problema de abastecimento de água. Elas incluíam a 

participação ativa da comunidade na gestão hidrológica. Contudo se esvaziaram quando o 

prefeito da cidade, de um partido de esquerda, deixou o cargo eletivo. As MTA foram reativadas 

no início do governo de Chávez, impulsionadas pela empresa pública de água, Hidrocapital. 

Em 2001, elas foram institucionalizadas pela Lei Orgânica para a Prestação de Água Potável e 

Saneamento e hoje existem milhares em todo o país.  

As Organizações Comunitárias Autogestionárias (OCAs) são organizações civis, 

criadas em 2004 para solucionar os problemas de regulação (habilitação física) das áreas 

urbanas não planejadas. A sociedade civil organiza-se e contrata agentes técnicos e profissionais 

para regularizar tais áreas. Essas organizações constroem os projetos, baseados nas 

necessidades das comunidades e recebem recursos públicos para executá-los (LÓPEZ MAYA, 

2007). 

Os CC, de acordo com García-Guadilla (2008), foram recebidos de maneira diferente 

entre as classes. As organizações sociais populares acolheram-no muito bem, pois passaram a 

se sentir “protagonistas del proceso de participación en las políticas públicas y ven en esta 

figura la posibilidad de mejorar su calidad de vida y sobre todo, de resolver las deficiencias 

de vivienda y servicios comunales que existen en los barrios populares” (GARCÍA-

GUADILLA, 2008, p. 4). Setores da clase média, por seu turno, opinam que esses espaços não 
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beneficiam realmente o processo de descentralização mas, ao contrário, servem ao 

“desmantelamiento de la institucionalidad local del municipio y de las parroquias; destacan 

también que pueden ser un mecanismo para el control político a nivel local” (Ibid.). Ainda 

assim, a autora mostra que alguns segmentos da classe média optaram por se incorporar aos 

CC. No entanto, não o fizeram com a mesma intensidade que os setores populares. 

De fato, para além das intenções por traz de sua criação, a realidade concreta dos CC 

não foi homogênea e não pode ser interpretada de maneira simplória. Eles passaram a 

representar a forte polarização político-ideológica presente no país. E, por conseguinte, como 

destaca García-Guadilla (2008, p. 9), não escaparam aos “intentos de cooptación política”, 

tanto “parte del gobierno de turno en el caso de los sectores populares”, quanto dos “partidos 

políticos de la oposición, en el caso de las clases medias y medias altas”. Ademais, os CC não 

criaram uma base social nova. As organizações sociais já existentes, dos setores populares e da 

classe média, que estavam presentes nos Comitês de Terra Urbana (CTU), nos Comitês de 

Saúde, nas associações de moradores e nas AC, foram justamente as organizações que 

conformaram os CC. Essa “migração” não foi simples. Por exemplo, alguns CTU questionaram 

a existência dos CC, sob o argumento de que a forma de outorga de recursos, por parte do 

Estado, deixa-lhes vulneráveis à cooptação e suscetíveis à perda de autonomia (GARCÍA-

GUADILLA, 2008).  

O movimento dos setores oposicionistas por ocupar os espaços disponíveis pode ser 

ilustrado pelo chamado de Manuel Rosales, candidato da oposição à presidência da república 

nas eleições de 2006, para “integrar y a crear consejos comunales para la movilización de 

lucha y de trabajo, a crear las asambleas de vecinos para el debate popular en las 

urbanizaciones, mercados y plazas para hablar de la reforma constitucional, la ley habilitante 

y la reforma educativa”29 (Ibid., p. 10). 

Segundo pesquisa de percepção realizada em 2009 pela Fundação Centro Gumilla, 

pertencente aos Jesuítas venezuelanos, as comunidades têm utilizado os Conselhos 

eminentemente para resolver problemas de infraestrutura. Tal característica faz com que as 

organizações de base destinem suas atenções para o seu espaço geográfico, de modo que há 

pouca interação entre as diferentes organizações comunais e, por consequência, uma atuação 

fragmentada e pouco atenta às questões mais estruturais da cidade e do país. 

 Para García-Guadilla (2008), há dois tipos de percepção sobre os CC. Uma de cunho 

técnico-clientelar e outra de empoderamento. A primeira entende que a função dessas instâncias 

                                                 
29 Declaração feita em 2 de fevereiro de 2007, no jornal El Nacional. 
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é satisfazer demandas pontuais e imediatas, que dizem respeito a questões específicas do 

entorno geográfico. Em outras palavras, entendem que os CC constituem uma “correa de 

transmisión para el otorgamiento de recursos del gobierno” (Ibid., p. 12). A segunda percepção 

é dos CC como meio de emporadamento da comunidade. Estes se “autodefinen como 

movimiento popular y perciben a los CC como los instrumentos del poder popular y el medio 

para lograr las transformaciones sociales” (Ibid.).  

 A visão técnico-clientelar, segundo a autora, predomina na ampla maioria dos CC e 

manifesta-se tanto nos setores populares quanto entre as classes média e alta. O caráter 

individualista é tamanho, que muitas vezes Conselhos de um mesmo entorno definem 

prioridades compltamente distintas.  

 Os CC que atuam na busca do empoderamento popular, que representam a minoria, são 

conformados por movimentos sociais de base popular anteriores à chegada de Chávez ao poder. 

Atuam de maneira autônoma em organizações como a Frente Nacional Comunal e a Frente 

Nacional Campesino Ezequiel Zamora, além de se fazerem presentes em rádios comunitárias.  

Levando em consideração esses elementos, García-Guadilla (2008) indica que um 

problema importante na estrutura dos CC diz respeito ao tamanho reduzido das unidades básicas 

que os definem – máximo de 200 famílias nas áreas urbanas, de 50 nas áreas rurais e de 10 nas 

comunidades indígenas. Para a autora, isso compromete as possibilidades de empoderamento 

porque impõe “estrecha vinculación con decisiones o problemas cotidianos y puntuales de 

carácter local que no trascienden el ámbito comunitario. Este tamaño es sumamente pequeño 

para la autogestión de un barrio urbano o de una urbanización que en algunos casos pueden 

alcanzar miles de familias” (Ibid., p. 13). 

Na linha de López Maya (2007) e Lovera (2008), García-Guadilla (2008) destaca que a 

dependência de recursos provenientes diretamente do governo central favorece a relação 

clientelista, pois a presidência da república fica responsável por avaliar os projetos propostos 

pelos CC e decidir se lhes concederá recursos. Dessa forma, os “afectos al Presidente y a su 

proyecto” podem receber “los recursos prometidos con mayor frecuencia que quien lo adversa” 

(Ibid., p. 14). No que concerne à autonomia, a autora mostra que os CC de classe média 

opositoras ao governismo reclamam que enfrentam maiores dificuldades para conseguir 

recursos. Alguns CC de setores populares, por seu turno, relatam que há uma pressão para que 

os líderes se filiem ao PSUV para que possam encaminhar suas demandas. Se isso é verdadeiro, 

significa que há uma ingerência e manipulação do governismo nesses espaços. Além disso, 

García-Guadilla (2008) indica outro problema bastante significativo: o viés técnico-clientelar 

da maioria dos CC e sua visão fragmentada e individualista, que faz com que eles sejam 
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altamente dependentes dos recursos, de tal maneira que, quando um projeto se encerra ou 

quando o governo central demora para aprovar e encaminhar os recursos, os Conselhos acabam 

se desativando. 

Há, portanto, não apenas limitações na concepção desses espaços, mas também na 

relação dos diferentes setores sociais com eles. Como afirma García-Guadilla (Ibid., p. 18), “en 

casi ninguno de los CC, ya sean de los sectores populares o los de la clase media, se piensa 

este espacio como el más idóneo para debatir un proyecto alternativo, democrático y 

descentralizado de sociedad”. 

 

4.2.2 Balanço 

 

 

 Embora os argumentos críticos aos caminhos que vêm seguindo os espaços 

institucionalizados de participação direta sejam pertinentes, chama atenção o fato de que essas 

críticas não enfocam a essência mesma de uma democracia “protagônica”: a sociedade civil e 

seu comportamento. O diagnóstico feito por Machado (2009, p. 184) ilustra essa visão:  

 

Por su extensión y su vinculación con los fondos públicos, además de ser el 

Estado el principal impulsor de estas formas de organización social, están 

fuertemente sometidos a manipulaciones, chantajes, prácticas clientelares, 

centralización y cooptación de diversas fuerzas políticas, lo que conllevaría, 

por un lado, a asfixiar esta interesante experiencia organizativa social en 

Venezuela y, por otra, impedir la construcción real y efectiva de un poder 

popular. 

 

 

É certo que as ações promovidas pelo Estado no sentido de tentar cooptar os espaços de 

participação direta e minimizar sua potencialidade são informações relevantes para 

compreendermos o processo em tela. 

No entanto, queremos dizer que, antes das avaliações sobre o que a lei fez com a 

participação, devemos refletir sobre o fato de que o processo de construção desses espaços tem 

sido feito “de cima para baixo”. Se a demanda partiu de mobilizações populares em um contexto 

de profunda crise, fato é que, no caso da Venezuela, parece ter havido uma inversão de posições, 

de tal maneira que não é o Estado que responde a uma reivindicação da sociedade civil 

organizada, mas a sociedade que está sendo chamada a responder a uma mudança promovida 

pelo Estado. Dito de outra forma, o projeto de construção de uma democracia direta e 
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protagônica se esvaziou na sociedade civil e o Estado, por seu turno, ocupou esse vazio, 

tomando para si a responsabilidade por institucionalizá-la. No entanto, não há democracia plena 

e direta se os seus agentes não estiverem realmente comprometidos. A ênfase na legislação, 

com inúmeras leis tratando do tema e diversas reformulações, etc é uma demonstração do 

quanto o tema participativo ganhou uma conotação formalista e, por consequência, artificial. A 

campanha de estímulo à construção de Conselhos Comunais feita por Chávez em seu programa 

“Alô Presidente”, embora possa demonstrar um efetivo empenho do mandatário em concretizar 

seu compromisso, revela, por outro lado, a crise por que passa esse projeto. Afinal, chegou-se 

a um grau tão elevado de desmobilização, que é necessária uma campanha pessoal do presidente 

da república para estimular a sociedade a se organizar e ocupar seus espaços de direito. 

 De outra parte, muitos autores acusam o possível fracasso do projeto de construção da 

“democracia participativa e protagônica” às “falhas na lei” e às tendências centralizadoras do 

governo, bem como à cooptação de movimentos sociais nesses espaços.  

 Essa é uma leitura que revela a contradição presente nos atores que vêm promovendo a 

criação de mecanismos participativos e que sustentam um discurso veemente na crítica à 

democracia formal liberal. No entanto, ela omite uma problematização anterior: por que o 

Estado, na figura do(s) governo(s), consegue interferir nesses espaços com tamanha liberdade 

e com notável sucesso? A desmobilização popular explica isso. E por que é tão viralizada a 

desmobilização? 

 Isso nos permite compreender que os problemas por que passa a democracia 

participativa não se devem ao autoritarismo do presidente ou a uma mudança na lei, mas à 

ausência de mobilização da sociedade organizada, especialmente daqueles setores excluídos de 

voz e poder decisório na dinâmica capitalista. Talvez as causas desse comportamento remetam 

ao Estado, não exatamente ao que faz o Estado em sua relação direta com as instituições 

participativas, mas ao que tem feito o Estado na história do desenvolvimento do capitalismo. 
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4.3 EQUADOR 

 

 

Ecuador nació dominado por los grandes 

latifundistas, señores de la tierra que controlaban el 

poder regional. […] Se mantuvo el control 

oligárquico por medio de una votación restringida de 

tipo censatario que excluía a las mujeres, los 

analfabetos (que eran la mayoría) y los no 

propietarios […]. Con la fundación de la República 

surgió en Estado Nacional débil y excluyente, cuyo 

conflictivo proceso de construcción se ha extendido 

hasta nuestros días (AYALA MORA, 2012, p. 77). 

 

 

 Como ilustra de maneira resumida a epígrafe acima, a história política do Equador, 

desde o processo de conquista da independência, não tem diferenças consideráveis se 

comparada aos demais países latino-americanos. As diferenças de fundo étnico e de cultura 

econômica não resistiram ao tipo de desenvolvimento que partiu de formas pré-capitalistas ao 

capitalismo, implicando em relações sociais de trabalho semelhantes que moldaram o poder 

político.  

O padrão se repete: um país composto majoritariamente por uma massa empobrecida – 

indígena, afro-americana e mestiça – submetida a relações de trabalho escravocratas ou, quando 

muito, semi-escravistas; a condução do processo político nas mãos de uma pequeníssima elite 

latifundiária-reacionária, associada à Igreja, que, na inauguração do Estado equatoriano, foi 

responsável pela criação das instituições “republicanas”. Entre disputas superestruturais, que 

resultaram em ditaduras, golpes e contragolpes, o Equador passou pelo século XIX dominado 

pelo caudilhismo. 

Por muito tempo, como mostra Ayala Mora (2012), a exportação de cacau foi a principal 

fonte de sobrevivência desse país. O acúmulo de capital proporcionado por essa atividade 

econômica favoreceu a criação de uma burguesia comercial e bancária que, na última década 

do século XIX, começou a se diferenciar política e ideologicamente do setor agrário e da Igreja. 

Essa burguesia ascendente, com o apoio dos setores médios, do exército e da intelectualidade 

(liberal-radical) chegou ao poder, em 1895, por meio de um golpe, e inaugurou um período de 

significativas mudanças na esfera do Estado, período este que ficou conhecido como Revolução 

Liberal.  
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Os liberais no poder abriram fogo contra a Igreja. Retiraram dela funções públicas, tais 

como registro civil, educação formal, regulação de contrato matrimonial, etc. Desapropriaram 

latifúndios que estavam nas mãos da Igreja. Estabeleceram o Estado laico, a liberdade de 

expressão, de culto, etc. O Estado, assim, sofreu uma importante reestruturação, tomou para si 

funções públicas de suma importância e consolidou o projeto capitalista pela via estatal, tanto 

política, como econômica e ideologicamente. Além de se consolidar enquanto poder dominante, 

a burguesia criou as condições favoráveis ao desenvolvimento do mercado interno e à 

integração mais estreita com o mercado internacional, o que, como não poderia deixar de ser, 

acentuou a situação de dependência em relação ao imperialismo. 

Os avanços promovidos pela burguesia no poder, segundo a ótica capitalista, trouxeram 

consigo o crescimento e a emergência de movimentos de trabalhadores, que também 

estimulados pela conjuntura internacional (primeira Guerra Mundial e revolução soviética), 

passaram a lutar contra o sistema vigente. De outro lado, os grupos reacionários que reuniam o 

clero, a aristocracia e os latifundiários, se rearticulavam enquanto força política. A burguesia 

no poder estava, portanto, pressionada pelas duas extremidades. Talvez essas pressões não 

tivessem grandes repercussões se a crise proveniente da Guerra não tivesse afetado fortemente 

o Equador. Os preços do cacau caíram abruptamente. Como forma de minimizar os efeitos da 

crise sobre si, a burguesia, como historicamente faz, implantou medidas econômicas que 

jogavam a conta para os trabalhadores. Esses intensificaram seus protestos. A repressão foi 

brutal. Como mostra Ayala Mora (2012, p. 98),  

 

Una coyuntura de agitación social culminó el 15 de noviembre de 1922, 

cuando la protesta popular fue sangrientamente reprimida en las calles de 

Guayaquil, con saldo de cientos de muertos. Fue el “bautismo de sangre” de 

los trabajadores organizados. 

 

 

Em 1925, um golpe militar derrubou os liberais. Com um perfil próximo ao varguismo, 

esses militares assumiram uma postura mais progressista, que se refletiu na modernização do 

aparelho estatal, estruturação da burocracia e reformas constitucionais que, por exemplo, 

conferiram direitos políticos às mulheres, com a Constituição de 1928.  

Nesse cenário de polarização em nível mundial, tem-se a emergência de partidos 

políticos que expressavam forças políticas do período e de movimentos sociais. Em 1923, 

estruturou-se o Partido Liberal Radical; em 1925, reconstituiu-se o Partido Conservador 

Equatoriano; em 1926, o Partido Socialista Equatoriano foi criado e, em 1931, um racha deste 
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fundou o Partido Comunista. Devido ao avanço organizativo dos trabalhadores, por meio de 

sindicatos regionais e nacionais, em 1938, os grupos conservadores e a Igreja católica criaram 

a Confederación Ecuatoriana de Obreros Católicos (CEDOC), primeira central sindical do 

país. Em 1944, a esquerda formou a Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE). 

Em 1933, José María Velasco Ibarra, que seria presidente do Equador cinco vezes, 

chegou ao poder, reinaugurando um período de dominação caudilha. Já em 1935, Velasco 

sofreu um golpe. Instituiu-se uma ditadura, que se estendeu, não de maneira coesa, até 1944. 

Durante todo esse período, a despeito da criação do Código del Trabajo em 1937, o Equador 

ficou estacionado economicamente. Ao contrário dos seus vizinhos, a elite no poder não 

aproveitou o período da Segunda Guerra Mundial para promover o desenvolvimento industrial.  

Em 1944, uma revolta popular que contou com a participação da Acción Democrática 

Ecuatoriana (ADE) – uma coalizão heterogênea entre socialistas, comunistas e conservadores 

– destituiu o ditador de então. Esse movimento, que ficou conhecido como Gloriosa de 28 de 

maio de 1944, expressou a demanda das classes dominadas por mudanças radicais. Recordemos 

que a CTE foi criada nesse ano.  

Velasco Ibarra voltou ao poder, a princípio disposto a atender às reivindicações 

populares. Chamou uma Constituinte, em 1945, composta majoritariamente por membros 

progressistas. Contudo, logo depois, ele negou essa Constituição, instaurou uma ditadura e 

retomou seu caráter direitista, que perdurou até 1947, quando sofreu um novo golpe. 

Entre 1948 e 1960, o Equador conheceu relativa estabilidade, que em muito se deveu à 

produção e exportação da banana, a qual proporcionou a retomada da acumulação, encerrando 

a recessão de décadas. Segundo Ayala Mora (2012, p. 105),  

 

la producción y exportación de un nuevo producto tropical, el banano, dio a 

la economía ecuatoriana una posibilidad de expansión que se reflejó no solo 

en la dinamización del comercio internacional, sino también en la apertura de 

nuevas fronteras agrícolas, el ascenso de grupos medios vinculados a la 

producción y comercialización bananeras, así como al servicio público y el 

comercio. […] Superada la recesión de décadas anteriores, fue articulándose 

una nueva alianza dominante. La burguesía era la clase dominante, pero cedía 

al mismo tiempo una importante cuota al latifundismo y la pequeña burguesía 

urbana. 
 

 

 

 Dessa forma, fortaleceu-se uma economia capitalista dependente e se registrou um 

paulatino processo de urbanização. Segundo Martín-Mayoral (2009, p. 122), “el ingresso de 

divisas por las exportaciones de banano, junto com uma estratégia de progressivo 
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endeudamiento externo, permitió comenzar um modelo de desarrollo basado en la 

industrialización substitutiva de importaciones”, seguindo, assim, tardiamente as 

recomendações da Cepal. Para isso, foi necessário um amplo programa de mudanças 

institucionais voltadas ao setor industrial, que se concretizou com a criação da Junta de 

Planificación, encarregada de formular os planos de desenvolvimento; o Centro de Desarrollo 

Industrial del Ecuador (Cendes); o Instituto Ecuatoriano de Electrificación (Inecel); e a 

Comissão Nacional de Valores. Com isso, os investimentos industriais cresceram 

significativamente, bem como os investimentos do Estado em infraestrutura. Por outro lado, 

esse programa gerou grande dependência da importação de bens de capital, implicando em 

elevado déficit na balança de pagamentos (MARTÍN-MAYORAL, 2009). 

 A partir dos anos 1960, o Equador passou por mudanças significativas em todas as 

esferas. Na economia, a banana foi substituída pelo petróleo. Isso, por si só, já seria um 

indicador de profundas mudanças: desenvolvimento industrial e robustecimento do capital 

financeiro. No plano político, intensificaram-se as mobilizações sociais, agora estimuladas pela 

vitoriosa Revolução Cubana e pela ampliação da luta anti-imperialista no continente. No plano 

social, ocorreu um forte processo de urbanização, difusão dos meios de comunicação, 

crescimento da oferta de ensino formal, dentre outros (AYALA MORA, 2012).  

 Em 1960, Velasco Ibarra, que deu uma guinada à esquerda e concentrou seus discursos 

no anti-imperialismo e na necessidade de mudanças sociais profundas, ganhou as eleições. 

Porém, já em 1961, foi deposto, assumindo seu vice. Em 1963, os militares tomaram o poder, 

inaugurando uma nova ditadura. Esta passou a seguir cuidadosamente as diretrizes impostas 

pelos EUA ao subcontinente, no marco da lógica da Aliança para o Progresso. De um lado, ela 

foi ferozmente anticomunista, de outro passou a implantar reformas, tais como a Ley de 

Reforma Agrária, primeira da história do país. Em paralelo, deu-se oportunidade ao 

crescimento vertiginoso da tecno-burocracia. Foi introduzido o Plano Quinquenal Vial 1964-

1968, com o ojetivo de melhorar a infraestrutura terrestre das áreas de maior atividade 

econômica (MARTÍN-MAYORAL, 2009). Teve início também um “discreto proceso de 

liberalización comercial y se alentó la entrada de capitales extranjeros” (Ibid., p. 123). 

Quando, porém, tentaram impor uma reforma dos impostos do comércio exterior, as oligarquias 

se levantaram contra a ditadura e depuseram os militares, em 1966. 

 Em 1968, Velasco Ibarra voltou ao poder pela via eleitoral, e, em um contexto de retorno 

da crise econômica, instaurou uma ditadura, em 1970. Em 1972, os militares lideraram um novo 

golpe de Estado. Justamente nesse período, com a elevação dos preços dos hidrocarbonetos no 
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mercado internacional, o Equador passou a receber recursos de elevada ordem, nunca 

conhecidos pelo Estado (AYALA MORA, 2012). Isso serviu evidentemente à típica corrupção, 

mais intensa em tempos de ditadura porque as vozes contrárias são caladas, mas também ao 

robustecimento do aparato estatal e do sistema produtivo. Por outro lado, esses ingressos sem 

precedentes conferidos ao Estado lhe permitiram ações como a renegociação dos contratos 

petroleiros com multinacionais (Texaco e Gulf), a criação da Corporación Estatal Petrolera 

Ecuatoriana (CEPE) e a sanção da Ley de Hidrocarburos (MARTÍN-MAYORAL, 2012). Tudo 

isso deu ao Estado maior controle sobre os recursos naturais.  

Ao final de uma década de ditadura, o capitalismo, dependente e associado, avançou 

significativamente nesse país. Em decorrência, a burguesia, especialmente industrial e 

financeira, pôde rearticular seu poderio político, uma vez sendo a maior força econômica. É 

interessante observar que, simultaneamente, o crescimento da burguesia foi acompanhado pela 

rearticulação dos trabalhadores, que se unificaram na Frente Unitario de Trabajadores (FUT). 

 A mesma ditadura fez uma nova Constituição e reestabeleceu o sistema eleitoral em 

1979. Ganhou as eleições, de modo inesperado, Jaime Roldós, de uma aliança denominada CFP 

– Democracia Popular, de fundo progressista.  

 No início dos anos 1980, o Equador, como os demais países latino-americanos, entrou 

em profunda recessão. Em 1984, a direita agrupada na Frente de Reconstrucción Nacional, 

ganhou as eleições e iniciou as reformas neoliberais. As privatizações, a redução do Estado, as 

duras medidas de ajuste fiscal, a desregulamentação das leis trabalhistas e previdenciárias, a 

abertura econômica, medidas bastante conhecidas, não conseguiram resolver a crise do capital 

e, por outro lado, causaram o aprofundamento da crise social.  

A elevação vertiginosa do desemprego, da desigualdade e da pobreza fez com que os 

fluxos migratório e emigratório fossem intensos. Como efeito, as mobilizações populares, 

sobretudo organizadas pela Frente Unitária de Trabalhadores (FUT), por entidades estudantis e 

pelo movimento Alfaro Vive!, começaram a se intensificar pelo país (ARAÚJO, 2013). No 

entanto, com o avanço do programa neoliberal, “entidades sindicais tradicionalistas, como a 

FUT, foram suplantadas, sobretudo, por organizações indígenas e camponesas” (Ibid., p. 55). 

Isso, que, como veremos adiante, também ocorreu na Bolívia, foi resultado do desemprego 

expressivo promovido no setor industrial, que levou as pessoas a buscarem no campo uma 

alternativa de sobrevivência.  

Assim, a Confederação de Nacionalidades Indígenas do Equador (CONAIE), fundada 

em 1986, passou a ser uma entidade crucial no cenário político do país. 
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 A crise econômica e política se estendeu e entrou no século XXI, sendo marcada, pelas 

precárias condições de vida da população, pelos negativos resultados econômicos, pelas 

constantes mobilizações populares nas ruas e por sucessivas deposições de presidentes da 

república. De 1996 a 2006, cinco mandatários foram depostos. Durante esse período, as ruas 

foram tomadas pelos indígenas, pelos trabalhadores, pela classe média e por estudantes. Mesmo 

imersos em tamanha tensão, as medidas adotadas pelos grupos no poder para conter os 

resultados econômicos negativos, continuou fundamentalmente neoliberal.  

Em 2006, foi criado O Movimiento Alianza PAIS – Patria Altiva y Soberana (AP). Suas 

lideranças, diferente dos demais casos, não provinham dos movimentos sociais tradicionais. A 

Alianza País de formou a partir de um grupo de tecnocratas, sob a liderança de Rafael Correa, 

que se organizou para auditar a dívida do país. Como esse grupo rapidamente se destacou na 

arena política nacional, diversos partidos de esquerda, inclusive indigenistas, uniram-se a ele 

nas eleições que ocorrem nesse mesmo ano de 2006. A Alianza Pais trazia consigo os principais 

anseios e reivindicações da população que ocupou as ruas nesses 10 anos que antecederam a 

chegada de Correa ao poder. Ela se apresentou como um movimento de esquerda, cujas 

bandeiras giravam em torno do anti-neoliberalismo, da ética na política, autonomia nacional, 

inserção dos cidadãos nas esferas de decisão, dentre outros pontos que faziam parte de uma 

agenda positiva progressista compartilhada pela esquerda latino-americana.  

Embora o Alianza País tenha sido o reflexo dos profundos conflitos sociais e políticos 

que se verificaram por, no mínimo, 10 anos, é necessário qualificar esse movimento das ruas. 

Como observa Pereira da Silva (2015, p. 174), “o momento de ascensão de Correa coincide 

com o enfraquecimento de uma alternativa hegemônica calcada em movimentos sociais”, algo 

que não é estranho ao contexto geral de enfraquecimento dos projetos coleticos promovidos 

pelo fim do bloco soviético e pela bem sucedida emergência do neoliberalismo enquanto projeto 

de sociedade. Dessa forma, com a debilidade dos partidos revolucionários, dos sindicatos e dos 

movimentos sociais históricos, as ruas foram ocupadas por movimentos de caráter difuso, sendo 

eles próprios e suas pautas fragmentadas. Assim, “o “movimento cidadão” liderado por Correa 

assume características de uma representatividade social calcada originalmente em camadas 

médias”. Ainda que se encontre, no corpo político que se conformou no entorno da Alianza 

País, setores oriundos de diversas correntes de esquerda, o que se vê são “cidadãos 

independentes e de organizações e ONGs que lutavam por ética na política e contra a 

“partidocracia” e o neoliberalismo” (Ibid., p. 170).  

Isso se conecta com o que foi a campanha eleitoral da AP, em 2006. Segundo De La 

Torre (2010, p. 158), “su estrategia fue arremeter en contra de los partidos políticos, 
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presentando la contienda como una lucha ética y sin cuartel entre la partidocracia, que el pintó 

como la fuente de todos los males, y la ciudadanía encarnada en su persona”. 

Mesmo com resultados eleitorais bastante favoráveis, Correa cedo começou a perder o 

apoio dos setores mais à esquerda, muitos dos quais romperam com o Alianza País (RAMÍREZ 

GALLEGOS e STOESSEL, 2015). Já em meados do primeiro mandato, “el Gobierno ha 

entrado en confrontación con varios sectores organizados de la sociedad como son los 

maestros, los sindicatos públicos, el movimiento indígena sobre todo la Confederación de 

Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y sectores del ecologismo” (DE LA TORRE, 

2010, p. 162). 

Isso se deve, em grande medida, à manutenção de um discurso apolítico e tecnocrático 

por parte de Correa, que se desdobra em uma percepção de que o Estado é a representação 

institucionalizada da sociedade e que o governo é o defensor de interesses universais, como se 

estes existissem. Como consequência, em seus discursos, Correa ataca os movimentos sociais 

organizados, acusando-os de ocuparem o aparelho do Estado para defenderem interesses 

particularistas em detrimento dos interesses comuns da nação. Para ilustrar essa dimensão 

tecnocrática, em seu discurso de posse, em 200930, o mandatário afirma que seu papel à frente 

do Estado é promover a “planificación, organización sectorial y regional, adecuados modelos 

de gestión, racionalidad administrativa, rescate de las empresas públicas” (Discurso de 

10/08/2009, citado por De la Torre, 2010, p. 162). Em discurso anterior, Correa afirmou que, 

após derrotar as “oligarquias antipátria”, o maior perigo passava a ser o “esquerdismo, o 

ecologismo e o indigenismo infantil”: “sempre dissemos que o maior perigo para nosso projeto 

político, uma vez derrotada sucessivamente nas urnas a direita política, era o esquerdismo, 

ecologismo e indigenismo infantil. Que lástima que não nos equivocamos!” (Discurso de 

19/01/2009, citado por Pereira da Silva, 2015, p. 172). 

Isso nos ajuda a compreender o caráter do processo em marcha no Equador. Os conflitos 

com os movimentos sociais os mais variados são explícitos e sustentados abertamente pelo 

presidente da república. Mas, embora Correa seja uma peça de grande importância, os processos 

sócio-políticos que promovem mudanças qualitativas não dependem apenas dessa autoridade. 

As relações sociais concretas, que se verificam na estrutura e nas superestruturas são, essas sim, 

fundamentais nos processos transformadores. 

 

 

                                                 
30 Após o referendo revogatório. 
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4.3.1 Constituição, participação e relações Estado / Movimentos Sociais 

 

Logo que chegou ao poder, Rafael Correa convocou uma consulta popular sobre a 

Constituinte e, com resultado favorável, iniciou o processo de implantação de seu programa. 

Essa nova Constituição, de 2008, estabelece mudanças importantes no país e amplia os sistemas 

de participação e fiscalização social, dentre outras iniciativas.  

Paralelamente, o governo determinou a moratória técnica da dívida pública. Como se 

tomou conhecimento na ocasião, “em junho de 2009, os jornais de todo o mundo anunciariam 

o “sucesso total” obtido pelo Equador ao readquirir 91% de sua dívida externa em papéis 

soberanos. Conforme a ministra de Finanças, María Elsa Viteri, revelou à época, o valor de 

recompra girou em torno de US$ 2,9 bilhões, cifra que significou uma economia de US$ 7,5 

bilhões aos cofres públicos” (OPERA MUNDI, 01/08/2011). 

Com o orçamento público liberado de grande parte dos compromissos da dívida, Correa 

pôde investir, como prometera, nas políticas sociais e passou a comandar o que chamou de 

socialismo do século XXI, cuja inspiração se pode encontrar em Hugo Chávez, certamente. 

 Denominando seu projeto político de revolução cidadã, Correa empreende hoje um 

amplo processo de mudanças, onde a Constituição e as leis suplementares anunciam a 

participação popular na gestão do Estado e um papel protagonista do povo indígena como os 

grandes diferenciais de seu governo e da projeção futura do Equador. 

 A revolução cidadã, dístico que ocupa bastante espaço visual nas ruas de Quito, tem 

seu ponto de partida no Alianza País, porém do ponto de vista formal abre caminho pela 

Constituição de 2008. 

 Essa Constituição é parte de um processo interno ao desenvolvimento histórico do 

Equador, mas também é parte de todo o sub-continente latino-americano. É isso o que diz 

Acosta, primeiro presidente da Assembleia Nacional Constituinte, quando comenta que a 

Constituição de 2008 é “impensable sin el acumulado histórico de las luchas de los pueblos de 

América Latina” (ACOSTA, 2009, p. 179). 

 Nela se encontra aquilo que Pablo Andrade (2007) e Ramiro Santamaría (2011) 

consideram um modelo ‘igualitário-distribuidor’: “una posición igualitária apoya la idea de 

que la voluntad ciudadana deve tener un amplio espacio em las instituiciones que governa la 

vida política” (ANDRADE, 2007, p. 12). A este aspecto relacionado diretamente com o novo 

conceito de cidadania, que não se encerra em direitos individuais (MARSHAL, 1950) , mas se 

estende a “los membros de la sociedad (colectiva e individualmente)” (ANDRADE, Ibid.), se 
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agrega a diminuição das desigualdades materiais porque “un modelo igualitarista no podria 

existir sin serias y comprometidas políticas de distribución” (SANTAMARÍA, 2011, p. 96).  

 A Constituição, a partir do seu Artigo 1º, apresenta-se aos equatorianos com uma 

definição do Estado que contempla o que há de mais contemporâneo e que Santamaría (2011), 

na acepção de Boaventura de Sousa Santos, chama de pós-moderna: “Art. 1.- El Ecuador es un 

Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, 

unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna 

de manera descentralizada” (ECUADOR, 2008). 

 Significa dizer que direitos e justiça, cobertura social e democracia fazem parte de seu 

ideário, nesse sentido não se distinguindo do básico das Constituições Federais dos chamados 

Estados democráticos de direito. Mas também se compromete com a plurinacionalidade e a 

descentralização, o que a inscreve no neoconstitucionalismo latino-americano.  

 Em particular no que tange à descentralização, onde se coloca a questão da participação 

cidadã, vamos encontrar várias passagens que desdobram essa afirmação de democracia direta.  

 Todo um Título, o Título IV – Participación y organización del Poder, é dedicado a 

uma acepção de descentralização voltada para o cidadão e suas possibilidades de exercício do 

poder político. Não se trata do poder político que o liberalismo convencionou, nos limites de 

votar e ser votado, mas o poder político conferido pela democracia direta e combinações com 

a representativa. De início, no Artigo 95, lê-se que  

 

Art. 95 - 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 

Estado 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. 

  

 

Reafirmando e explicitando um tanto mais, ainda no mesmo artigo, se diz que “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” 

(Art. 96). 

 O artigo constitucional continua, agora definindo a extensão dessa participação: 

 

Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión 

de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e 
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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 amplitude dessa organização da sociedade, para o exercício da participação, vai se 

materializar em diferentes frentes de ação expressas de modo explícito na terceira seção do 

Título Participación y organización del Poder. Especialmente no Artigo 100 da Constituição, 

onde se lê que “en todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación 

representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno, que funcionarán 

regidas por principios democráticos”.  

 As instâncias de participação a que se refere o artigo são definidas como “audiencias 

públicas, veedurías, asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, observatorios y las 

demás instancias que promueva la ciudadanía”. 

 Segundo o artigo em tela, estas instâncias se destinam a  

1. Elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los gobiernos y la 

ciudadanía.  

 

Trata-se de partir de um ponto anterior ao controle da execução. Ao se falar de 

elaboração de planos e políticas, no contexto do Artigo 100, se está dizendo que governo e 

sociedade vão, naqueles espaços definidos, em particular nos espaços mais aptos para isso, 

compor a agenda, identificar alternativas e decidir qual alternativa melhor se presta ao objetivo 

do plano ou da política. 

 

2. Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo.  

 

Quanto aos investimento, Estado e sociedade, mais uma vez, estariam em instâncias 

comuns e em momentos iguais fazendo escolhas de onde, em que e como investir, porque 

melhorar a qualidade da inversão pública inclui saber quais os espaços urbanos ou interesses 

de classe e segmentos serão considerados como os mais merecedores do investimento porque 

maior qualidade de vida será proporcionada a todos. 
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3. Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos.  

 

Aqui o que se coloca à negociação é o orçamento governamental, destacando-se um 

aspecto – a alocação de verbas públicas – que em outros países já vinha sendo trabalhada sob o 

título de orçamento participativo. No Brasil, como tivemos ocasião de ver, o orçamento 

participativo foi apresentado como um processo de participação cidadã importante, apesar dos 

seus limites. No contexto da Constituição equatoriana, principalmente considerando o Artigo 

100, elaborar orçamentos participativos dos governos é um desdobramento dos dois itens 

anteriores, dado que não seria concreto pensar em elaborar planos e políticas, além de melhorar 

a qualidade da inversão pública, sem igualmente oferecer à participação a feitura do orçamento.  

 

4. Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición 

de cuentas y control social.  

 

Esse compromisso constitucional é que dará origem a leis complementares que criam 

mecanismos de informação ao cidadão, meios de prestação de contas à sociedade, por parte dos 

governantes e, em contrapartida, canais de manifestação da sociedade acerca dos resultados 

apresentados pelo Estado. 

 

5. Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación.  

 

A Constituição se preocupou com a formação para a participação que inclui, ademais 

das informações básicas, o saber como chegar às informações e ao conhecimento, além da 

mudança de concepção sobre o papel do indivíduo, nesse novo contexto participativo, seja 

como um ser atomizado, seja como um ser integrante de instrumentos representativos de 

categorias do trabalho e da sociedade, lato sensu. Inclui-se, nessa formação, o reconhecimento 

do valor da representação coletiva e o incentivo à superação da condição atomizada, típica da 

pós-modernidade.  

Comentaremos mais abaixo os diferentes meios criados para o cumprimento desse 

compromisso constitucional, naquilo que se pode definir como uma especialmente criativa 

produção de meios, mecanismos e instituições. Por essa razão, em certos casos como a Silla 

Vacia e a Veeduria, desceremos a maiores detalhes, para uma melhor compreensão do que 

realmente se propõe e como funciona. São formas originais da estrutura normativa do controle 

social equatoriano que não encontram paralelo em nossa experiência mais próxima.  
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Um “Guía Referencial para el Ejercicio de Rendición de Cuentas” foi publicado em 

2011 com o objetivo de orientar tanto os governos, de todos os níveis, como os cidadãos sobre 

o que são os meios de controle social, em particular para se exercer a prestação de contas, o 

accountability. Na apresentação desse guia lê-se que  

 

 
En el Ecuador, la plena participación de la ciudadanía es una de las estrategias 

centrales para la profundización democrática y un elemento trascendental en 

la lucha contra la corrupción. En este contexto, el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social (CPCCS) pone a su consideración la presente 

“Guía Referencial para el Ejercicio de Rendición de Cuentas”, como una 

herramienta para facilitar los procesos de Rendición de Cuentas, mejorar la 

interrelación entre las instituciones públicas y la ciudadanía, y promover la 

transparencia de la gestión de lo público. La normativa vigente relacionada 

con la Participación Ciudadana¹ reconoce a la sociedad civil, el legítimo 

ejercicio de “mandante y primer fiscalizador de lo público” (Constitución de 

la República del Ecuador, Art 204), y genera, además, los escenarios para el 

ejercicio del control social y la Rendición de Cuentas que permitan a las 

instituciones públicas transparentar su información y explicar a la ciudadanía, 

de manera sistemática y detallada, la gestión realizada. Los ciudadanos y 

ciudadanas tienen la potestad de evaluarla. El presente documento tiene como 

objetivo proporcionar a los gobiernos autónomos descentralizados y a las 

instituciones del régimen dependiente mecanismos básicos para organizar 

procesos participativos de Rendición de Cuentas (ECUADOR, 2011, p. 11). 
 

 

 É no site do Conselho de Participação Cidadã e Controle Social (CPCCS) que se pode 

saber o significado estratégico desse órgão. Ali se diz que o principal objetivo do CPCCS é 

promover a participação e o controle social do público, a luta contra a corrupção, a promoção 

da transparência e organizar os processos de designação das autoridades públicas. De janeiro 

de 2009 a setembro de 2010, um Conselho transitório se dedicou a dois pontos: “1. Preparar el 

proyecto de Ley Orgánica para determinar su organización y funcionamiento y 2. Reglamentar 

las Comisiones Ciudadanas de Selección de autoridades, así como establecer las normativas 

correspondientes a cada concurso”31.  

  Um conjunto amplo e complexo de participação e controle social foi criado, como 

dissemos, para cobrir as diversas dimensões da inserção do público na gestão do Estado. São 

as instancias de participación que constituem o sistema de participación ciudadana. Em todos 

os níveis de governo, do central ao municipal, deve funcionar o sistema de participação. 

Asambleas Ciudadanas, Audiencia Pública, Cabildos Populares, Comisiones Ciudadanas de 

Selección de autoridades, Comitês de Usuárias y Usuários, Presupuesto Participativo, 

                                                 
31 www.cpccs.gob.ec 
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Rendición de Cuentas, Silla Vacía e Veeduría Ciudadana são as instituições, no sentido 

orgânico e normativo, que formam o sistema.  

 As Asambleas Ciudadanas são espaços em que as pessoas se organizam para travar com 

as autoridades públicas os debates e as negociações destinadas a atender as suas necessidades 

e interesses. Essas assembleias têm como encargo garantir a qualidade das decisões no trato 

dos assuntos públicos.  

 Audiencia Pública é um mecanismo mais conhecido pela sua adoção em diversos países, 

dentre eles o Brasil. Consiste em um procedimento, convocado pelas autoridades ou suscitado 

pelos próprios cidadãos, através, por exemplo da Asamblea, que enseja a exposição e o debate 

presencial em torno de um projeto de lei, um plano ou uma proposição que se está elaborando 

em qualquer órgão dos poderes.  

 Cabildos Populares constituem um mecanismo de participação que se organiza em um 

município e que realiza sessões públicas. Sua convocação é destinada a todos os cidadãos e os 

assuntos tratados dizem respeito à gestão municipal.  

 As Comisiones Ciudadanas de Selección de autoridades são uma figura singular, 

porque não foi generalizada pela América Latina, como outras formas já referidas. Consiste no 

método participativo de escolha de importantes autoridades públicas no Equador. Elas são 

encarregadas de realizar concursos de méritos e provas com elevado padrão de transparência. 

Essas comissões são formadas por 5 membros designados pelo Estado e 5 representantes da 

cidadania, identificados aleatoriamente, por sorteio entre os que se candidatam a compor a 

comissão, condicionada essa candidatura a certos requisitos que incluem um histórico 

condizente. Preside as comissões um dos representantes da cidadania que, além do seu voto 

ordinário, tem também voto de Minerva. As comissões de seleção são organizadas pelo CPCC, 

o qual realiza uma chamada pública a que podem comparecer cidadãos comuns ou que 

representam organizações da sociedade civil. Os candidatos a participarem de uma comissão, 

por exemplo, para escolher um titular de cartório ou um dirigente de um porto, serão sorteados, 

como já comentado, mas também terão seus nomes dados a público para eventuais contestações. 

Podem ser funcionários públicos ou trabalhadores de empresas privadas, que serão liberados 

para efeito de suas funções na comissão, uma vez escolhidos. Os candidatos ao posto objeto do 

concurso serão escolhidos pela comissão e a lista de classificados será entregue ao CPCC. 

Obrigatoriamente, este último indicará o primeiro colocado para nomeação pela autoridade 

correspondente, em qualquer nível de governo. Um Reglamento de Comisiones Ciudadanas de 

Seleccion foi instituído por resolução do Consejo de Participación Ciudadana, conforme o 

Registro Oficial Suplemento 247 de 30 de julho de 2010.  
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Os Comités de Usuárias y Usuários são organizações da sociedade civil, geralmente 

comunitárias, grupos de cidadãos, que se articulam para exercer controle sobre serviços 

públicos oferecidos em sua região de moradia. Têm analogia com nossas associações de 

moradores, porém contam com a formalização e o reconhecimento públicos, se assemelhando 

bastante às Juntas de Vecinos, que se difundiram na Bolívia, como teremos oportunidade de 

conhecer quando tratarmos da experiência boliviana. Esses Comitês vigiam e avaliam o 

trabalho dos funcionários públicos e assim acabam por influenciar seus comportamentos e suas 

decisões. Também faz parte de suas preocupações e direitos a iniciativa de propor melhorias ao 

trabalho prestado pelos órgãos acompanhados. Tanto quanto as Comisiones Ciudadanas de 

Selección, também os Comités de Usuárias y Usuários tem um regulamento, além de referência 

na Lei Orgânica de Participação Cidadã, o que lhes empresta um caráter absolutamente oficial. 

O Presupuesto Participativo, como dissemos, é análogo ao Orçamento Participativo 

conhecido no Brasil. Diferentemente do modelo de nosso país, esse é mais um mecanismo 

constitucional de participação. Significa dizer que se coloca de modo institucional em plano 

nacional, e não apenas municipal e estadual, como no caso brasileiro. Seja pela participação 

individual, seja pela participação de organismos da sociedade civil, o público participa da 

tomada de decisão que se expressará no orçamento público. Inclui as priorizações de 

investimento e custeio, consignação de verbas, destinação de recursos e a própria avaliação da 

execução orçamentária e dos resultados obtidos. Cabe dizer que, no caso do Equador, o 

Presupuesto Participativo não se refere apenas aos orçamentos gerais, mas também aos 

orçamentos dos órgãos e instituições públicos.  

A Rendición de Cuentas, é uma prática regulamentada pelo Guía Referencial para el 

Ejercicio de Rendición de Cuentas. Ali se pode observar um processo a que estão subordinados 

todos quanto exerçam funções públicas, tomem decisões e ordenem despesas. Nesse processo, 

as autoridades estão obrigadas a informar aos cidadãos sobre suas decisões e receber avaliações 

e propostas. Há alguma semelhança com os sites que alguns órgãos públicos no Brasil usam 

para cumprir com as determinações da Lei de Acesso à Informação. Assim como a nossa lei de 

acesso, a Rendición de Cuentas tem como propósito submeter a gestão pública à avaliação e 

fiscalização públicas, pretendendo coibir a corrupção e melhorar a administração. 

A Silla Vacia é mais uma iniciativa própria da denominada Revolução Cidadã 

equatoriana. É ao mesmo tempo um simbolismo e uma medida objetiva, dado que significa um 

espaço de fato vazio nas reuniões das instituições estatais e que deve ser preenchido por uma 

representação dos populares. Nas sessões dos governos haverá sempre a disponibilidade de uma 

representação com direito a voz e voto. Segundo a Lei Orgânica de Participação Cidadã, em 
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seu Artigo 77, a escolha dos representantes que ocuparão a cadeira vazia se dará conforme um 

regulamento, “uma ordenança”, definido pelo governo de cada nível de poder. Essa cadeira 

deverá ter unidade em suas posições, caso contrário perderá o direito ao voto. Todos os 

mecanismos de participação – Asssembleias, Cabildos, Audiências Públicas – têm Silla Vacía. 

No regulamento para o funcionamento da Silla Vacía, do governo municipal de Riobamba, que 

tomamos como exemplo, lê-se: 

 

Art. 4.- Objetivos […]: a) Establecer las formas y procedimientos con que la 

ciudadanía puede hacer uso de la Silla Vacía; 

b) Establecer los mecanismos, procedimientos e instancias que promuevan de 

manera oportuna y eficaz, la participación de la ciudadanía y las 

organizaciones sociales en el proceso de elaboración, ejecución y control de 

las políticas y de los servicios públicos; 

c) Fijar los criterios generales con que se seleccionarán a los ciudadanos y 

ciudadanas que formen parte de las instancias y espacios de participación 

establecidos por esta ordenanza, garantizando el respecto a la 

integridad personal, institucional, y a los bienes jurídicos, procurando 

igualdad de oportunidades; 

Garantizar el acceso de la ciudadanía a la información necesaria para ser parte 

activa de todo el proceso de construcción de políticas públicas locales, así 

como del análisis y formulación de diferente temas a ser tratados en Gobierno 

Autónomo Descentralizado Del Municipio De Riobamba. [...] 

Art. 5.- De las (os) Interesados/as.- Las Interesadas o los Interesados hasta 

con ocho (8) días antes de la respectiva sesión ordinaria, deberán expresar por 

escrito y en forma motivada, tal como lo establece la Constitución de la 

República del Ecuador, su interés para ocupar la "Silla Vacía" en la sesión 

respectiva del Consejo Cantonal de Riobamba. En la solicitud deberán constar 

sus nombres y apellidos, número de cédula 

de identidad, dirección domiciliaria y demás generales de ley, la debida 

argumentación de las razones de su interés en este mecanismo de participación 

ciudadana. 

Art. 6.- Del Ejercicio.- Para poder ejercer el derecho a la participación 

ciudadana en la "Silla Vacía", el Alcalde del Cantón calificara con cuatro (4) 

días hábiles de anticipación las solicitudes con la aprobación con los puntos a 

tratarse en la sesión a través de Secretaría General del Consejo Cantonal, la 

Gaceta Oficial del Municipio, medios de comunicación y/o página Web del 

Municipio http://www.xxxxxxx.gob.ec/, con los temas a realizarse en la 

consiguiente sesión. 

Art. 7.- De las personas hábiles.- Son personas hábiles para participar todos 

los ciudadanos y las ciudadanas que residan dentro del territorio den Cantón 

Riobamba, bien por sí mismo o representando a un conglomerado ya sean 

estas, de nacionalidades indígenas, afro ecuatorianos, montubios, campesinos 

y demás formas de organización licita que puedan promover libremente; las y 

los ciudadanos en el marco de uso de sus derechos constitucionales. 

Art. 8.- De la Acción en la Silla Vacía.- Para actuar en el espacio de la "Silla 

Vacía", las y los interesados deberán reunir los siguientes requisitos: Acreditar 

su calidad de ciudadano/a mayor de edad mediante la presentación de una 

copia de la cédula de identidad, certificado de votación vigente, a nombre del 

representante; y, Acreditar mediante carta certificada la vocería de la 

organización ciudadana a la que representará, si este fuera el caso. La 

http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/wind/wind2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
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respectiva Organización Social, Ong, Fundación, Consorcio, deberá de estar 

legalmente constituida, para lo cual deberá de presentar copia certificada de 

la personería jurídica de dicha organización. Los ciudadanos/as que se 

registran por la página Web del Municipio, deberán cumplir con estos 

requisitos antes señalados en el literal a del presente artículo con la 

presentación de dichos documentos escaneados, adjuntos a su solicitud. 

 

  

A Veeduria Ciudadana é outro mecanismo de controle social diferenciado, desta feita 

destinado a que o cidadão possa vigiar, fiscalizar e controlar a administração, seja do setor 

público, seja do setor privado, uma vez este opere com recursos públicos desenvolvendo 

atividades de interesse público. Tal qual em outras formas de participação e controle social, o 

Veedor precisa se habilitar junto ao CPCC e observar o Reglamento General de Veedurias 

Ciudadanas, aprovado por uma resolução do CPCCS.  

Nesse regulamento, dentre outras informações e determinações, expomos abaixo o que 

nos parece suficiente para um melhor entendimento desse mecanismo do sistema de 

participação e controle social equatoriano: 

 

Art. 7.- Conformación.- Las veedurías serán conformadas por iniciativa 

ciudadana en forma colectiva, por iniciativa de las organizaciones de la 

sociedad, así como del CPCCS. Se integrarán por personas naturales por sus 

propios derechos o en delegación de organizaciones de la sociedad. Art. 8.- 

Procedimiento para la conformación de veedurías.- El procedimiento para la 

conformación de la veeduría por iniciativa ciudadana en forma colectiva o por 

iniciativa de las organizaciones de la sociedad, será el siguiente: a. 

Inscripción.- Los/las ciudadanos/as llenarán el formulario de inscripción 

elaborado para el efecto por la Dirección Nacional de Control Social y que se 

encontrará en la página web o en las oficinas del CPCCS, sus delegaciones 

provinciales y delegaciones temporales en el exterior y lo entregará con los 

documentos de respaldo. No se admitirán formularios con enmendaduras o 

añadiduras que pongan en duda su contenido; b. Difusión.- El CPCCS 

difundirá la conformación de la veeduría y los informes finales presentados al 

Pleno, por la página web y los medios que considere adecuados en su ámbito 

de influencia, con el fin de poner en conocimiento de la ciudadanía; c. 

Registro.- La Dirección Nacional de Control Social, dentro del término de 

cinco días, verificará el cumplimiento de los requisitos determinados en el 

formulario y procederá a registrarla para que pueda realizar el monitoreo, 

seguimiento y evaluación respectivos; d. Capacitación.- Los/las veedores/as 

recibirán capacitación e información de acuerdo al objeto de la veeduría, 

dentro del término de diez días contados a partir del registro. 

 

 

Além desses espaços, há ainda os Observatórios e os Conselhos Consultivos que são 

descritos em uma lei específica a que já nos referimos, a Lei Orgânica de Participação Cidadã, 

instrumento que define em detalhe os meios e modos de exercer a cidadania e o controle social, 

http://www.monografias.com/trabajos14/disenio-metod/disenio-metod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
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instruindo o cumprimento dos dispositivos constitucionais. A Lei Orgânica foi publicada em 

fevereiro de 2010. 

Há portanto um leque muito aberto de determinações legais e instrumentos 

institucionais, previstos em termos constitucionais e infraconstitucionais, no Equador.  

 É evidente que, como foi comentado na Introdução desse relatório de pesquisa, em 

qualquer dos países estudados, nenhum processo foi pacífico ou qualquer termo foi isento de 

convivência com o contraditório de interesses opostos. 

Isso, no caso da Constituição de 2008, se revela desde os primeiros Artigos. Quando 

trata dos deveres do Estado, já no Artigo 3º, a mesma Constituição reduz a descentralização, 

com que se compromete, ao plano territorial: “6. Promover el desarrollo equitativo y solidario 

de todo el territorio, mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y 

descentralización” (ECUADOR, 2008). Entre os deveres do Estado, nenhuma palavra atribui 

ao poder público a função de garantir a descentralização no conceito de compartilhamento de 

poder com os cidadãos. Explicita-se aí a contradição que frequentou a formulação da lei maior, 

como parte do conflito de classes, de segmentos e também como face da formação autoritária 

que habita até mesmo a consciência dos democratas e libertários. 

A própria Constituição e seus desdobramentos, como é o caso da Ley Orgánica da 

Participación Ciudadana, têm passagens que indicam as limitações que cercam a Revolução 

Cidadã. Chama a atenção as várias observações, ressalvas, que dizem ser a Constituição, as leis 

e a revolução destinadas a um público – os trabalhadores das organizações públicas e das 

organizações que “manejan fondos públicos”. Essa limitação já aparece no capítulo quinto da 

Constituição, Función de Transparencia y Control Social, no seu Artigo 204, quando se lê que 

“La Función de Transparencia y Control Social promoverá y impulsará el control de las 

entidades y organismos del sector público y de las personas naturales o jurídicas del sector 

privado que presten servicios o desarollen actividades de interés público”. Para não deixar 

dúvida, a Lei Orgânica de Participação, ao definir o âmbito de funcionamento da participação 

cidadã inclui expressões e passagem mais clara: “las privadas que manejen fondos públicos o 

desarrollen actividades de interés público” (Art. 2). Mais adiante, a mesma lei, quando trata de 

acesso à informação, restringe um tanto mais, ao dizer “lo privado cuando se manejen fondos 

públicos” (Art. 3º). Essa lei reproduz, em várias outras passagens, esse tipo de referência, 

alternando as expressões, mas tornando evidente que a participación ciudadana y el control 

social não se estende ao setor privado stricto sensu, ou seja, aquele que opera no mercado sem 

qualquer vínculo com a administração pública, a despeito da área cinzenta que os termos 

“actividades de interés público” pode criar. A Lei Orgânica volta a tratar do assunto no Artigo 
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29, referindo-se a “sector privado que manejan fondos públicos, prestan servicios o desarollan 

acitividades de interés público”, no Artigo seguinte, onde se lê “las privadas que presten 

servicios públicos” e em outras passagens, repetindo-se essa forma ou formas similares da 

mesma limitação.  

Temos aí um evidente caso de discriminação entre os cidadãos, porque se colocam os 

trabalhadores públicos como observados e controlados, enquanto aqueles que operam no 

mercado vendendo e comprando, na indústria, no comércio e nos serviços parecem sobrepor-

se à sociedade e ao alcance dos seus olhos e de sua avaliação. De outra parte, a exclusão do 

setor privado do sistema certamente induz parte da sociedade, os trabalhadores e trabalhadoras 

que se encontram nas empresas privadas, a se sentirem ou efetivamente serem limitados em 

suas ações. A própria definição de âmbito expressa na Lei Orgânica, no Artigo 2 já citado, 

estipula que tipo de organização privada está alcançada pela Lei. Relembremos que apenas as 

Comisiones de Selección de Autoridades podem contar com trabalhadores privados em 

condições semelhantes aos trabalhadores públicos, com liberação da jornada de trabalho e 

garantias de direitos explicitamente postas no Regulamento.  

Essa situação cria distinções muito expressivas da lógica que está presente na Revolução 

Cidadã, cujos méritos não podem ser negados, mas nesse particular não foge ao padrão de 

reverência que o mercado continua a ter nas mais avançadas experiências de participação.  

No plano prático, por exemplo, temos muitas razões para indagar porque os Comitês de 

Usuárias y Usuários não podem estender sua observação e intervenção às empresas privadas 

que também prestam serviços de que os cidadãos são também usuárias e usuários. É o caso dos 

supermercados, dos bares e restaurantes, dos bancos, enfim de muitos empreendimentos que, 

tal qual no Brasil, também prestam serviços de baixa qualidade, carentes de controle social. A 

ação de um Comitê ao estilo, que pudesse acompanhar e debater com os gerentes e empresários, 

naquele espaço de moradia ou convivência, certamente traria inúmeros efeitos positivos para a 

cidadania, para os clientes e para as próprias organizações privadas.  

Há outros aspectos de natureza prática que advertem para a existência de problemas 

relaconados ao funcionamento das instâncias de participação que extrapolam os de natureza 

institucional. Por exemplo, acompanhando o site do CPCC, é possível perceber dificuldades 

funcionais e operacionais para o exercício real da participação e do controle social, ainda que 

não faltem meios institucionais para isso. Navegando no site do Conselho, podemos ver que as 

Convocatorias têm acontecido, cumprindo-se com a lei. Mas, no mesmo site, nota-se também 

que não há notícia das decisões tomadas, deixando dúvida se sequer foram tomadas quaisquer 

decisões.  
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A Secretaria General do CPCC é o órgão de apoio que tem a função de dar conhecimento 

oficial dos atos administrativos e normativos expedidos pelo Pleno do Conselho. É também da 

responsabilidade dessa Secretaria dar informações sobre as resoluções do Pleno que estejam 

respondendo às Convocatórias emitidas. É no link da Secretaria General que devemos 

encontrar dois campos para acessar essas informações: o campo das Convocatórias, onde se 

pode ver o que está colocado em pauta para a decisão dos membros do Conselho, e o campo 

Resoluciones del Pleno. Até a data de 22 de maio de 2016, o campo das resoluções do Pleno 

não dá qualquer informação sobre os anos 2015 e 2016. As convocatórias desses anos se 

verificaram em todos os meses, observando a média de três a cinco reuniões plenárias por mês, 

nesses anos. Inclusive o mês de maio de 2016, em que a última reunião foi convocada para o 

dia 17, com uma vasta pauta de 10 pontos32. 

Observa-se nas mesmas fontes que as resoluções do Pleno do CPCCS são publicadas 

desde 2010, quando seus trabalhos tiveram início, ainda em caráter provisório, resultado da 

organização do próprio Conselho, conforme vimos em página passada. Daquele ano até 2014, 

podemos acessar todas as informações pertinentes à decisões do Pleno em resposta às pautas 

constantes das respectivas convocatórias. Pode o cidadão comum, assim, controlar o que tem 

ido à discussão e que decisões são tomadas em relação a cada ponto de pauta. Isto não é possível 

em relação aos anos de 2015 e 2016. Uma interrupção sem qualquer explicação se verifica em 

evidente lacuna no instumento mais eficaz de publicidade do Conselho.  

 

 

4.3.2 Balanço 

 

Esses detalhes do funcionamento apontam algum descaso ou algo de maior significado 

para com aspectos importantes – a transparência das decisões e o controle das mesmas – que 

dão indícios da profundidade do que pode estar acontecendo. Esse tipo de ausência é 

denunciador da fragilização de um sistema, como se pode notar no Brasil, com os mecanismos 

de participação. As crises em andamento costumam se refletir nos meios de informação e 

comunicação dos poderes.  

Há problemas no governo de Rafael Correa que datam de seu início. Paradoxalmente, 

grande parte desses problemas, em especial aqueles vividos com os setores antes integrantes do 

                                                 
32 (http://www.cpccs.gob.ec/modulos/cms/admconvocatorias/secretaria/docs/, acesso em 22 de maio de 
2016). 

http://www.cpccs.gob.ec/modulos/cms/admconvocatorias/secretaria/docs/
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movimento que levou a Alianza País ao poder, decorre de aspectos relacionados com a 

participação de segmentos sociais, que se sentem não representados ou que supõem suas 

representações pouco consideradas nos processos decisórios.  

Observam Ramirez Gallegos e Stoessel (2015) que o andamento das mudanças que 

abriram caminho para a Constiuição de 2008 foi, ainda que não inteiramente tranquilo, muito 

consistente. Segundo eles, 

 

na contramão do Consenso de Washington, voltou a atribuir ao Estado o papel 

de coordenador social e proibiu a privatização de recursos públicos. Não 

foram poucas as disputas entre o poder executivo, a AP e certos movimentos, 

mas, ainda assim, a ANC conseguiu gerar uma fluida dinâmica de interlocução 

entre as forças progressistas. Tal convergência se plasmou na Consulta 

Popular que aprovou a Carta Magna com 63% dos votos. Em 2009, foram 

realizadas as primeiras eleições gerais com a vigência da nova Constituição. 

Correa foi eleito, em um fato sem precedentes: no primeiro turno e com 52,9% 

dos votos válidos. Começou, então, o trânsito pós-constituinte: o momento de 

institucionalização dos princípios constitucionais em códigos específicos, leis 

orgânicas e políticas públicas (RAMIREZ GALLEGOS E STOESSEL, 2015, 

p. 7). 

 

  

Ao falarem de códigos específicos, leis orgânicas e políticas públicas, os autores estão 

se referindo ao rico conjunto de elementos institucionais e mecanismos operacionais, 

principalmente relacionados com a participação e o controle social.  

 Mas quase que imediatamente os problemas que ainda hoje se arrastam e, como 

dissemos, associados exatamente a essa sensível questão da cidadania, vão aflorar. É segundo 

os mesmos autores, no seguimento da passagem anteriormente lida, que ficamos sabendo que 

 
em meio ao enorme apoio popular ao presidente, a AP [Alianza País] tendeu 

a subestimar a contribuição das organizações sociais no processo político. Elas 

se ressentiam desse distanciamento e exigiam participação real. O “bloco pela 

mudança” se fragmentou. O mal-estar indígena era particularmente visível. A 

partir de então, a RC deveria fazer frente tanto aos embates da direita e dos 

grupos de poder que conduziram o país a um conturbado processo de 

desmantelamento estatal e liberalização econômica como à contestação de 

organizações e pequenos partidos de esquerda. A decomposição articuladora 

da AP brecou a transição institucional e estimulou a reativação do conflito 

(Ibid., p. 8). 

 

  

Não são apenas Ramirez Gallegos e Soledad Stoessel que apontam para o desgaste das 

relações entre as organizações representativas da sociedade civil e o governo, ironicamente no 

ponto que dá a identidade do governo, a cidadania. Já em 2010, cinco anos antes dos dois 
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autores anteriormente citados, David Chávez comentava que “as organizações indígenas e seus 

aliados reclamaram da falta de “consulta prévia” às comunidades sobre o conteúdo das leis” 

(CHÁVEZ, 2010). 

 Na verdade, naquele ano que Chávez publicava seu estudo sobre a consulta popular no 

Equador, o diálogo entre a Confederação das Nacionalidades Indígenas do Equador, CONAIE, 

e o governo se deteriorou profundamente. Em um dos encontros entre a CONAIE e Correa, 

realizado de modo público, com cobertura da TV, Humberto Cholango, um dos dirigentes da 

Confederação, cobrou do presidente que o governo se desculpasse por ter chamado os membros 

do movimento de “loucos”. Correa criticava as lideranças das nacionalidades pelo que chamava 

de “entrincheiramento em uma agenda parcial”. Mas, para o CONAIE, o que se colocava era o 

sentimento de que o governo não os levava a sério e não havia considerado nenhuma de suas 

principais demandas.  

O grau de desgaste se tornou tão elevado que, em rigor, o CONAIE se transformou em 

oposição ao governo. Isso ficou completamente posto e evidente quando, para surpresa geral, a 

Confederação se colocou contra a reunião de cúpula da Alianza Bolivariana de los Pueblos de 

Nuestra América (ALBA) e marcou o evento com ruidosos protestos (RAMIREZ GALLEGOS 

e STOESSEL, 2015). A BBC Mundo, em sua edição de 26 de junho de 2010, publicou artigo 

de seu correspondente no Equador, Paúl Erazo, sob título Indígenas ecuatorianos alborotan 

cumbre del ALBA. Abrindo a reportagem, Erazo dizia que “La Cumbre de la Alianza 

Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (ALBA) se desarrolló este viernes en la ciudad 

ecuatoriana de Otavalo, al norte de Quito, en medio de protestas de la Confederación de 

Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), efectuadas en las afueras de la sede de la 

cita”. 

 Os problemas do governo com a questão da efetividade da revolução cidadã não se 

limitaram à questão indígena, que passa pelas leis da água e da mineração. Já seria de grande 

tamanho se assim fosse, dado os assuntos, os protagonistas e o motivo. Mas outros problemas 

relacionados com o diálogo do governo com os cidadãos, em particular com os cidadãos 

organizados em entidades representativas, afloraram há alguns anos e continuam a tensionar o 

projeto expresso na Constituição de 2008.  

 Correa entrou em choque com a União Nacional dos Educadores também já em 2009, 

quando tentou implantar um sistema de avaliação dos docentes, considerado, na verdade, um 

mecanismo destinado a quebrar com a hegemonia da entidade – antes uma entidade 

participativa aliada da “revolução cidadã”, defensora da Constituição de 2008 e peça importante 

nas campanhas ganhas pela Alianza País. A referida avaliação seria feita pelo governo, através 
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de provas elaboradas pelo Ministério da Educação, a que os professores seriam submetidos 

periodicamente. Outras medidas estavam acompanhando a proposta de avaliação, todas elas 

consideradas pelo movimento docente como prejudiciais aos trabalhadores da educação. O 

diálogo se encerrou, como se encerrara com a CONAIE – radicalizando-se ambas as partes. 

 A partir de setembro de 2009, quando a UNE convocou a greve geral de protesto contra 

a proposta de avaliação, as relações entre o governo e o movimento docente entraram em 

vertical retrocesso. Também foi ocasião de palavras duras entre as duas partes em conflito. O 

presidente já havia criticado a UNE, em maio daquele ano, na concentração significativamente 

denominada Unidos contra a mediocridade. Ali, ele disse, em discurso, que a entidade dos 

professores havia mergulhado a educação pública do Equador na mediocridade e na 

ineficiência. Durante a greve, em visita aos colégios em paralização, repetiu as críticas, usando 

as mesmas palavras que encontravam eco na população, em particular nos setores populares 

que apoiavam o governo (POSSO, 2013). 

 Segundo Mariana Pallasco, presidenta da UNE durante a paralisação, ouvida por Posso: 

“a greve não foi por aumento salarial; desta vez, a paralisação foi por dignidade, para acabar 

com os maus-tratos, para acabar com a desqualificação. […] o trabalho docente não é 

revalorizado apenas com dinheiro. […] estigmatizaram o professor […] na rua, se sabiam que 

alguém era professor, lhe diziam “professor vagabundo, vá ser avaliado” (Ibid., p. 124). 

 No particular da educação superior, também se observam insatisfações. Arturo 

Vilacicencio, detentor do prêmio Nobel da Paz de 2007, como integrante do Panel 

Intergubernamental de Cambio de Clima (IPPCC), ex-reitor do Instituto de Altos Estudios 

Nacionales e ex-presidente do Consejo de Evaluación y Acreditación de Educación Superior 

(CONEA), escreveu um livro intitulado ¿Hacia dónde va el Proyecto Universitario de la 

Revolución Ciudadana?, comentando a situação do ensino superior no Equador que 

 

Las categorías de productividad, eficiencia y logro competitivo, no la 

erudición o la inteligencia, son los valores bajos los cuales se pretende guiar 

el mundo académico. […] el modelo de Universidad que se pretende 

implantar, además de atentar al principio de autonomía universitaria, se revela 

antagónico con el resto de principios de la educación superior establecidos en 

la Constitución. […] la introducción de categorías de universidades, la oferta 

académica de acuerdo con estas categorías y la separación entre docencia e 

investigación, entre otros, contradice el principio de integralidad 

(VILLAVICENCIO, 2013, p. 51). 
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Em manifestação semelhante às anteriores, também Villavicencio reclama de 

participação, abertura, diálogo: “Dialogar, debater, rectificar: estas son las acciones urgentes”, 

diz o professor nas suas Conclusões (Ibid., p. 53).  

 É possível dizer que os conflitos referidos, tanto com as nacionalidades indígenas 

quanto com a UNE, explicitam um dado comum aos governos com lideranças fortes. Seja 

porque essas lideranças se acostumam a uma relação direta com as bases, preferindo-a, seja 

porque elas são lideranças cuja força, como insinua Ramírez Gallegos, os leva a superestimar 

sua capacidade e subestimar os interlocutores. No caso de Correa, há entretanto mais um 

elemento em jogo: a amplitude dos atores e dos mecanismos de que se podem valer os atores 

para protagonizar os seus papéis. Os indígenas tiveram como estopim a lei dos recursos hídricos 

e a lei da mineração; os professores se mobilizaram em face de mudanças em suas vidas 

profissionais que iriam da aposentadoria à avaliação, passando pelo salário. Mas em paralelo a 

esses casos, cujos protagonistas emprestam mais dramaticidade que outros, vários outros 

problemas e questões afloraram ao mesmo tempo, seja com os empresários, seja com 

trabalhadores de variados ramos industriais e comerciais, para não falar dos serviços públicos, 

de onde surgiu o levante dos policiais, também ocorrido em setembro, um ano depois, em 2010 

(RAMÍREZ GALLEGOS e STOSSEL, 2015).  

 Vale lembrar que Miguel Carvajal, Ministro de Segurança, disse naquela ocasião que o 

decreto não afetaria os salários, dado que se tratava da incorporação de um abono ao soldo e 

não sua supressão. Isto, segundo o Ministro, não alteraria o valor final da remuneração. Por que 

então os policiais se levantaram de modo tão violento, a ponto de ocupar o principal aeroporto 

do país e receber o presidente da república com pedras e palavrões? A explicação de Carvajal 

seria surpreendente se já não soubéssemos das dificuldades do sistema de participação: “Isso é 

uma campanha de desinformação”, disse o Ministro à imprensa. Certamente que se um processo 

de debate nutrido pelos dispositivos institucionais existentes, por Silla Vacia, Veeduria, 

Observatorio, Consejo Consultivo e Consejo de Participación y Control Social tivesse 

acontecido, não haveria sucesso para qualquer campanha de desinformação. 

Essa questão da relação do grupo no poder, representado inteiramente por Correa, com 

os movimentos sociais tem sido objeto de atenção de diversos estudiosos. Pereira da Silva 

(2015, p. 172), por exemplo, refere-se a uma “relação difícil (para não dizer belicosa) do 

presidente com os representantes dos principais movimentos sociais do país: indigenistas, 

ambientalistas, sindicalistas e boa parte dos coletivos feministas”. De la Torre (2010, p. 158) 

afirma que “el régimen de Correa ha seguido el patrón populista de movilización desde el 

poder y ha buscado cooptar y desradicalizar a los movimientos sociales”. Esse tensionamento 
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existe desde o início do governo de Correa e é apontado, não como o resultado de um processo 

de ‘desentendimentos’, mas como uma política do grupo no poder de esvaziar os movimentos 

sociais mais tradicionais e combativos, dando lugar a um novo tipo de movimento “difuso e 

semiespontâneo”, basicamente formado por cidadãos independentes, ou grupos fomentados 

pelo próprio partido do poder. É o que indica Pereira da Silva (2015, p. 171), ao dizer que “mais 

recentemente [há] um esforço governamental em fomentar novos movimentos sociais afins em 

diversas áreas (como camponeses e estudantes), o que gera um panorama de organizações 

sociais divididas entre autonomia radical e a reflexo-dependência em relação ao Estado”.  

A experiência equatoriana é sem dúvida aquela que oferece a mais rica contribuição em 

meios, mecanismos e instituições voltados para garantir a participação e o controle social. Não 

devemos nos negar a repetir isso. Em se tratando de criatividade e inovação, ali operou um 

laboratório fértil, que indica a qualidade dos formuladores – grande parte deles do mundo 

acadêmico – e a ousadia dos líderes políticos. Mas também não se pode negar que muito cedo, 

logo nos primeiros anos de exercício, tanto a Constituição de 2008 quanto seus operadores mais 

destacados enfrentaram dificuldades e revelaram fragilidades. As muitas frentes abertas 

simultaneamente e a necessidade de acomodar situações contraditórias, além e principalmente 

dos limites que se vão colocando para a conciliação dos interesses conflitantes, foram 

estreitando as margens de movimentação do poder. Nesses casos corre-se o risco de ver 

dilapidarem-se todos esses recursos, pondo mais uma vez na história um exemplo de 

inefetividade das promessas participacionistas em estrutura social de fortes conflitos de classe 

e segmentos de classe. 
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CAPÍTULO 5 

BOLÍVIA: ENTRE O REAL E O POSSÍVEL 

 

 

 

 

5.1 A organização político-econômica pós independência 

 

 Como referido em páginas passadas, a luta pela independência da Bolívia, inserida na 

mesma dinâmica independentista da América do Sul espanhola sob liderança de Simón Bolívar, 

José de San Martín, José Artigas e Bernardo O’Higgins, a despeito de ter gerado conflitos que 

duraram 15 anos até estabelecer-se definitivamente como república, esteve restrita às classes 

dominantes. A independência não alterou a realidade de extrema exploração e exclusão dos 

trabalhadores campesinos e dos indígenas. Durante todo século XIX e até meados do século 

XX, a massa boliviana não só esteve completamente excluída das esferas políticas e do 

protagonismo econômico, como também sem acesso à educação formal, além de enfrentar 

novas perdas, como em 1868, quando a Assembleia Nacional Constituinte decretou que todas 

as terras indígenas passariam a pertencer ao Estado. Este, por sua vez, repassou-as 

imediatamente aos grandes latifundiários.  

 Como mostram Harnecker e Fuentes (2008), os acontecimentos, do início do século XX, 

impulsionaram o surgimento de grupos políticos fora da elite. O contexto internacional 

estimulou a criação de partidos de esquerda socialistas: Partido de Izquierda Revolucionaria 

(PIR); Partido Obrero Revolucionário (POR), que exerceu considerável influência sobre a 

Federación de Sindicatos de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) que inaugurava o 

sindicalismo minero ou marxismo minero. A conjuntura interna, por sua vez, deu origem ao 

nacionalismo. O passado recente, final do século XIX, da guerra contra o Chile, na qual a 

Bolívia perdeu a região de São Pedro de Atacama, o que significou a perda do acesso ao Oceano 

Pacífico, e a guerra contra o Brasil que lhe retirou o território do Acre, somou-se à guerra contra 

o Paraguai, em 1932, pelo controle das reservas de petróleo e de gás da região de Chaco. A 

Bolívia saiu “vitoriosa” dessa guerra e manteve esse território sob seu domínio. No entanto, o 

número de mortos e capturados foi de tal ordem que introduziu um sentimento generalizado de 

perda e inferioridade. É a partir daí que começa a eclodir um movimento nacionalista.  

 A primeira expressão desse sentimento nacionalista foi o coronel David Toro, que 

chegou ao poder em 1936, por meio de um golpe de Estado. Sob forte inspiração do fascismo 

(nacionalismo ditatorial), Toro nacionalizou a principal empresa exploradora de petróleo e gás 

natural no país, a Standard Oil Company, como uma espécie de punição pela guerra de Chaco; 
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criou o Ministério do Trabalho e estabeleceu a sindicalização obrigatória dos trabalhadores. É 

inevitável a nós brasileiros ver aqui os traços de Vargas, seja pela forma de chegada ao poder, 

seja pelo modelo de governo, seja ainda pela simetria temporal (anos 1930). Esse período de 

cunho nacionalista, que foi denominado de socialismo militar, encerrou-se em 1939, quando o 

então presidente, o tenente-coronel Germán Busch, que chegou ao poder dando um golpe, se 

suicidou. Em seguida, assumiu o presidente Peñarada, que rompeu com o nacionalismo e 

alinhou-se aos Estados Unidos.  

 Um importante partido nacionalista, Movimento Nacional Revolucionário (MNR), 

ganhou a cena política boliviana e chegou ao poder em 1943, com o general Gualberto 

Villarroel, igualmente alçado por meio de golpe militar. Villarroel assumiu uma plataforma 

política muito mais firme do que os presidentes do “socialismo militar” e chegou até a adotar 

medidas progressistas a favor dos indígenas. Proibiu um sistema de escravização de indígenas 

chamado pongueaje; estabeleceu, em 2 de agosto, o dia do Índio e convocou um congresso 

indígena, em 1945, para tomar assento no Congresso Nacional. As oligarquias, entendendo que 

Villarroel teria ido longe demais, depuseram-no.  

 O fato é que o MNR já havia se convertido no principal partido do país e, em 1951, 

ganhou as eleições com Víctor Paz Estenssoro. Uma junta militar, contudo, tentou impedi-lo 

de tomar posse. Foi nesse momento que os movimentos populares entraram em cena. Em abril 

de 1952, sob a liderança do MNR, os trabalhadores urbanos e camponeses promoveram uma 

insurreição armada. Essa insurreição, que ficou conhecida como Revolução Nacional, garantiu 

que Estenssoro assumisse o poder, mas foi bem mais do que isso. Segundo Harnecker e Fuentes 

(2008), “la revolución de 1952 fue un profundo levantamiento de las clases oprimidas que, 

bajo el liderazgo pequeño-burgués del MNR, rompió con el control político por parte de los 

grandes terratenientes y los oligarcas del estaño del país” (HARNECKER e FUENTES, 2008, 

p. 24).  

 Esse levante tornou-se um marco na Bolívia. Diversas medidas populares foram 

tomadas: 

1. Nacionalização das minas e criação da Coorporación Minera Boliviana (COMIBOL), 

totalmente estatal; 

2. decretação da dissolução do exército, com o reconhecimento das milícias mineiras e 

camponesas; 

3. estabelecimento do sufrágio universal; 

4. aprovação da reforma agrária; 

5. criação do Ministerio de Asuntos Compesinos 



194 

6. organização dos sindicatos no setor agrícola 

7. reforma educativa (1955), com escolarização em idioma castelhano estendida ao meio rural.  

 

Segundo um de nossos entrevistados, esse processo foi considerado uma revolução 

porque teve mais transcendência na realidade do país do que a fundação da república. Nas suas 

palavras, isso aconteceu porque este proceso de 1952  

 

Cambia la relación, las estructuras, a lo contrario, cuándo se funda la república 

y nasce un nuevo Estado sin los españoles pero con los criollos que mantienen 

las mismas explotaciones y relaciones de sometimiento. Con la revolución de 

52 cambian las estructuras del Estado porque se elimina primero la forma de 

distribución de las tierras, se elimina el latifundio, se entregan las tierras a los 

campesinos, se nacionalizan las minas y, debido a eso, los tres varones del 

estaño prácticamente son desligados y se junta la primera entidad del Estado 

que va comenzar a administrar las minas, que es la Corporación Minera de 

Bolivia, que se conoce como la Asociación de las minas; se pone el voto 

universal, porque hasta esa época las mujeres e indígenas no votaban, había 

una ciudadanía mui restringida e también viene la reforma educativa, se 

amplía el servicio de educación gratuita al campo (Especialista 3). 

 

 

Além disso, logo que chegou ao poder, o MNR participou da criação da Central Obrera 

Boliviana (COB), o que estimulou a sindicalização dos trabalhadores em larga escala. Alguns 

líderes sindicalistas foram incorporados ao gabinete da presidência.  

Na área rural, o processo revolucionário contribuiu para a consolidação do movimento 

camponês com a criação da Confederação Nacional dos Trabalhadores Camponeses da Bolívia 

(CNTCB), em 1954. Com isso, o sindicato se transformou na principal instituição de poder 

local no campo. Contudo, estabeleceu uma relação ambígua com o Estado, à medida que, por 

um lado, atuava como um braço dele e, por outro, desenvolvia ampla autonomia frente a ele. 

Como podemos ver, o curso dos acontecimentos seguiu uma certa regra regional, que 

contou, em grande parte, com o contexto internacional de revoluções socialistas, forte 

organização dos trabalhadores e grandes lutas populares. A maneira encontrada pelo bloco no 

poder para atender às demandas das massas trabalhadoras, impedindo que elas recorressem à 

via revolucionária, foi incorporá-las à esfera do Estado, de forma tutelada. Como destaca Do 

Alto (2007), embora a Revolução de 1952 tenha triunfado em grande medida graças ao apoio 

do campesinato (indígena), a nova fase da revolução nacional, sob a doutrina do “nacionalismo 

revolucionário”, apresentava como projeto político uma “alianza entre todas las clases”, na 

qual os indígenas eram convidados a se somar na condição de camponeses, sem que questões 
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centrais da realidade do “índio” fossem objeto de atenção. Isso se verifica, por exemplo, com a 

reforma agrária que, segundo Do Alto, caracterizou-se “esencialmente por la ausencia de 

qualquer proceso de reconstrucción de propiedades comunitarias – favereciendo asimismo a 

los camponeses más ricos” (DO ALTO, 2007, p. 25). Por outro lado, embora um dos objetivos 

centrais dessa Revolução fosse alcançar a “independencia económica y la intervención del 

Estado en la producción de bienes y servicios, en concordancia con el “modelo de desarrollo 

hacia adentro”, que buscaba la industrialización y la sustitución de importaciones” 

(VILLEGAS QUIROGA, 2007, p. 2), ela tampouco conseguiu superar o padrão primário 

exportador.  

 Ainda assim, em tempos de guerra fria e de avanço da revolução cubana, as mudanças 

promovidas desagradaram os EUA. Como um dos principais problemas do país naquele 

momento era de solvência econômica, o governo estadunidense passou a intervir na Bolívia, 

não por via militar, mas por meio da concessão de vultosos empréstimos. Rapidamente, o MNR 

começou a mostrar sua indisposição em enfrentar o gigante imperialista. Na verdade, 

internamente, o partido entrou em profundas divergências no que concerne à aceitação ou não 

dos ditames estadunidenses em troca dos empréstimos. A direita do partido tornou-se 

hegemônica. Como consequência,  

 

entre 1954 y 1964, en términos per capita, Bolivia fue el país del mundo que 

recibió más ayuda de los Estados Unidos en ese período, representando un 

tercio de su presupuesto nacional, lo que significó que el país se hundió en 

deuda y debilitó su posición económica para negociar con el imperialismo 

(HARNECKER e FUENTES, 2008, p. 26).  

 

 

 

 O discurso do bloco no poder começou a mudar. O “vilão nacional” deixava de ser a 

oligarquia para dar lugar aos “comunistas”. No mesmo caminho, veio a conciliação com os 

EUA e, especialmente, com os interesses das grandes empresas estadunidenses representados 

pelo governo norte-americano.  

  A guinada à direita do MNR cedeu espaço à ampliação de grupos militares, que 

ganharam o aparato estatal e o próprio partido. Eles, então, passaram não só a reconstruir as 

forças armadas – que enviaram diversos representantes aos EUA para formar a “Escuela de las 

Américas” para a contra-insurgência – como promoveram ideologicamente uma mudança no 

sentido da Revolução Nacional.  

No início dos anos 1960, quando a repartição de terras prevista pela reforma agrária 

desacelerou, uma série de conflitos intra campesinos – mais especificamente entre líderes locais 
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– começou a explodir em diversas cidades rurais do país. Por outro lado, à medida que se 

aproximavam as eleições de 1964, o MNR foi sofrendo extrema polarização entre a fração 

operária, encabeçada pelo líder da COB, Juan Lechín Oquendo, e a fração conservadora, 

controlada por Vítor Paz Estenssoro, figura mítica da revolução de 1952. Com o crescimento 

das mobilizações sociais, Paz Estenssoro se aproximou das forças armadas, que, em 1963, 

tiveram um papel fundamental na pacificação dos sangrentos conflitos do campo. O líder das 

forças armadas dentro do MNR, o general Barrientos, que se destacava pelo populismo e 

carisma de sua figura, em 1964 protagonizou o estabelecimento do Pacto Militar-Campesino 

(PMC), que firmou uma aliança entre as forças armadas e a CNTCB. A partir daí, contando 

com grande simpatia dos camponeses, em 4 de novembro de 1964, poucas semanas após ganhar 

as eleições como vice de Paz Estenssoro, Barrientos empreendeu um golpe de Estado. 

Barrientos, uma liderança popular à frente da ditadura, levou a que os movimentos 

operário e camponês assumissem posicionamentos diametralmente opostos. Enquanto o 

primeiro foi fortemente reprimido e passou a lutar contra a ditadura, o segundo, de alguma 

maneira, associou-se a ela com o objetivo de preservar conquistas recentes, como a reforma 

agrária, dado que Barrientos encarnava em si o PMC (DO ALTO, 2007). Isso corroborou a 

concepção da esquerda de que o movimento camponês é desprovido de consciência 

revolucionária, e criou uma situação de grande antipatia entre essas duas organizações.  

O cenário se alterou parcialmente em 1969, quando Barrientos morreu. As redes do 

PMC imediatamente foram abaladas e, por outro lado, começaram a se expressar grupos mais 

radicalizados, com visão classista, dentro do movimento camponês. Esse ascenso da esquerda 

classista repercutiu mais concretamente em 1970, com a chamada “primavera popular”, ocasião 

em que um setor progressista-nacionalista do exército promoveu um golpe contra o setor 

conservador que sucedeu Barrientos, liderado pelo general Alfredo Ovando Candia. A seguir, 

dando curso à sucessão de golpes e contragolpes, Ovando sofreu uma tentativa de golpe por 

parte da direita do MNR. Essa tentativa foi derrotada por uma greve geral comandada pela COB 

(líderes sindicais com partidos de esquerda), somada à rebelião militar liderada pelo general 

Juan José Torres. O processo de golpe foi sustentado pela esquerda organizada, destacadamente 

a COB, que abriu caminho para a ascensão e posse do general Torres, por meio de uma greve 

geral. Durante o período que culminou no golpe, as lideranças camponesas foram renovadas e 

as figuras que representavam o PMC foram marginalizadas. Essa renovação se efetivou 

formalmente em 1971, quando a nova geração de líderes sindicais assumiu a liderança da 

CNTCB, em seu VI Congresso. Logo, esse grupo passaria a ser chamado de kataristas, em 

homenagem a um rebelde indígena do século XVIII, Julían Apaza, mais conhecido por seu 
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nome de guerra, Túpac Katari. Ele liderou uma rebelião indígena cujo objetivo era a libertação 

do domínio espanhol e criollo (DO ALTO, 2007). Sua corajosa história tornou-se fonte de 

inspiração para diversos movimentos indígenas.  

O governo de Torres representou uma guinada à esquerda. Isso se comprova não apenas 

pela mudança de discurso, que voltou suas críticas ao imperialismo, mas também por uma série 

de medidas, listadas por Harneker e Fuentes (2008, p. 31/32): 

“1. abrogó el Código Petrolero, un número de leyes antisindicales y la Ley de Seguridad de 

Estado  

2. llevó a cabo la expropiación de Gulf Oil, la segunda nacionalización de gas boliviano;  

3. aceptó la oferta que ya había sido hecha por la Unión Soviética para construir una fundidora 

de estaño; 

4. nacionalización de la mina Matilda y la reposición de los salarios de los mineros; 

5. expulsó a los Cuerpos de Paz estadounidenses de Bolivia; 

6. aumentó el financiamiento a las universidades; 

7. y creó el Banco del Estado y las corporaciones de desarrollo, dirigidas a la construcción de 

empresas del Estado; 

8. convocatoria de la Asamblea Popular, que representó un paso importante para la 

organización de la clase trabajadora”. 

 Nesse período, os movimentos sindicais se rearticularam. Em parte, esses movimentos 

eram ligados e subordinados ao Estado. Mas, de outra parte, revelavam considerável capacidade 

de mobilização e autonomia. Essa capacidade também se verificou quando Torres, que sucedeu 

Candia, tentou intervir na Assembleia popular que ele próprio convocou, e sua presença foi 

rechaçada sob a justificativa de que se deveria preservar a autonomia do movimento sindical.  

 Dada a conjuntura internacional, seria difícil que esse modelo progressista conseguisse 

permanecer estável e se perpetuar.  

 Em 1971, Torres sofreu um golpe de Estado articulado pela alta burguesia ligada ao 

agronegócio, com o apoio dos setores mais conservadores do exército e da sociedade boliviana, 

incluindo Paz Estenssoro. Essa investida, liderada pelo general Hugo Banzer, inaugurou uma 

brutal ditadura. Banzer abriu pleno espaço à burguesia, tanto no que diz respeito a uma política 

de distribuição de terras, concessão de empréstimos que nunca seriam pagos, quanto à entrega 

e persecução dos lucros provenientes da exploração de gás. Dessa maneira, a elite econômica 

assentou suas bases políticas e se consolidou no poder no período do neoliberalismo.  

 No que toca aos movimentos sociais, em 1968, surgiu o primeiro partido indigenista, o 

Partido Índio de Bolivia (PIB), que estabelecia distanciamento em relação ao nacionalismo e 
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também ao comunismo. Mas é na ditadura de Banzer que surgem diversos movimentos 

indigenistas. Estes se organizaram na Confederación Sindical Única de Trabajadores de 

Bolivia (CSUTB).  

A ditadura começou a se desgastar no final da década de 1970 por um conjunto de 

fatores, dentre os quais se destacam forte crise econômica e a eclosão de movimentos sociais, 

em sua maioria liderada pela COB. Em um processo de abertura política, em 1981, os militares 

chamaram eleições. Esse processo de abertura, contudo, ocorreu de maneira parcial e 

controlada, uma vez que a Constituição, que continuou vigente até 2009, determinava que se, 

nas eleições diretas, um candidato não obtivesse maioria absoluta dos votos (50% mais um), a 

escolha seria feita pelo congresso. O único candidato que conseguiu a maioria absoluta dos 

votos via eleições diretas foi Evo Morales, em 2005.  

Antes disso, foi eleito, em 1982, Hernán Siles Zuazo, defensor de um projeto 

nacionalista, representante de uma ampla frente formada por setores de esquerda e centro-

esquerda, concentrada no partido reformista Unidade Democrática e Popular (UDP). Os 

desafios desse governo, quando de sua posse em 1982, não eram pequenos. Além da 

necessidade de restabelecimento dos direitos políticos e civis, a Bolívia estava imersa em 

profunda crise econômica – com uma inflação de 22.000% em 1984, em grande medida devido 

às sabotagens empresariais – com dívidas astronômicas33  e crise social, com explosão de 

demandas sindicais. Naquele momento, a Bolívia era o terceiro país mais pobre da América 

Latina (CHAVES; SÁ e ARAÚJO, 2009). Além disso, o Estado estava completamente loteado 

por grandes grupos privados, que não se dispunham a abrir mão de seus benefícios, extraídos 

da corrupção de, pelo menos, duas décadas. Ao fim e ao cabo, o governo de Zuazo não 

conseguiu enfrentar de maneira efetiva esses problemas. A produção de cocaína quase se 

igualava à produção econômica legal do país; cresciam a inflação e o desemprego, o que gerava 

descontentamentos e greves. A base do governo, principalmente a COB, foi paulatinamente 

rompendo com Zuazo. A direita, por sua vez, aproveitou-se da situação para defender a 

necessidade de abandono do projeto nacionalista e a “solução” neoliberal. Apoiada pelo cenário 

internacional, especialmente nos governos de Thacher e Reagan, culpava-se o Estado – grande, 

inchado, burocrático e corrupto – pela crise. Zuazo, então, antecipou as eleições para 1985, um 

ano antes do previsto.  

                                                 
33 Como aconteceu com quase todos os países da região, os inúmeros empréstimos feitos junto aos países 

centrais, que viabilizaram os “milagres”, com a crise do petróleo passaram a ser cobrados nos anos 1980, com 

juros exorbitantes. 
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Foi eleito Vítor Paz Estenssoro, do MNR, liderança da Revolução de 1952. Bem 

diferente do que ocorrera em 1952, mas concernente com as posições assumidas nos anos 

subsequentes, Paz Estenssoro logo deixou evidente quais seriam os eixos de seu governo. A 

partir desse momento, a base central da economia passava a ser o mercado. Além da aplicação 

da política do Banco Mundial, esse governo assumiu como tarefa o enfraquecimento dos 

sindicatos que até então tinham um peso forte na política nacional. Essa também era uma 

exigência do Banco Mundial, já que sindicatos fortes significavam resistência às reformas, às 

demissões e pressões por maiores salários. Assim, em um país que contava com menos de 7 

milhões de habitantes, ainda no primeiro ano de aplicação da Nova Economia Política (NEP), 

10.000 funcionários públicos e 25.000 professores rurais foram demitidos, sem contar os 20.000 

mineradores dispensados imediatamente após as privatizações. No setor fabril, em menos de 

cinco anos, 35.000 trabalhadores ficaram desempregados. Como consequência, iniciou-se um 

processo de intensa migração do campo para os centros urbanos e se registrou um índice de 

informalidade na casa do 70% já em 1988 (CHAVES; SÁ e ARAUJO, 2009). Muitos ex-

mineiros foram para as regiões de plantação de coca, principalmente a região do Chapare, no 

departamento de Cochabamba, e levaram suas experiências sindicais para essa região.  

Além das demissões, o mesmo Decreto que instituiu o NEP (Decreto Supremo 21.060) 

aboliu diversos direitos trabalhistas, especialmente aqueles que davam capacidade de 

negociação e barganha junto ao Estado. Organizações como a COB viram-se repentinamente 

impotentes diante das agressões que sofriam.  

Nesse quadro de desemprego crescente, trabalho informal em patamares muito acima 

do emprego formal, pobreza e indigência por todo país e concentração de renda, a NEP 

conseguiu controlar a inflação, reduzindo-a a 9%. Tal êxito foi alcançado por meio do dinheiro 

proveniente do narcotráfico, já que o Banco Central passou a permitir a abertura de contas em 

dólares sem perguntas sobre a origem do dinheiro. Dessa forma, o país foi inundado de divisas 

externas e conseguiu diminuir a pressão inflacionária sobre a moeda nacional.  

Em 1989, apesar de ter sido o terceiro colocado no pleito direto, chegou ao poder Jaime 

Paz Zamora, do Movimento Esquerda Revolucionária (MIR), em uma aliança com a Ação 

Democrática Nacional (ADN), do ex-ditador Hugo Banzer, segundo candidato mais votado 

pela população. Tal composição, justificada como uma união em prol da estabilidade política, 

foi muito criticada pela esquerda. O MIR foi fundado em 1971 exatamente no contexto de 

resistência e luta contra a ditadura de Banzer. De certa forma, essa aliança permitiu à ADN uma 

recomposição de seu poder, o que favoreceu a volta de Banzer como presidente da república no 

período 1998-2001, dessa vez por via constitucional. Tal união, carregada de contradições, 
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marcou o nascimento da chamada “democracia por consenso”, que visava à formação de 

maioria no Congresso e baseava-se em distribuição de cargos da burocracia estatal entre os 

membros desse consenso. Em um país muito aquém do modelo burocrático, racional-legal, 

inclusive nas esferas do Estado, a corrupção enquanto prática institucionalizada consolidou-se 

ainda mais a partir dessa “democracia por consenso”.  

Em 1991, a Convenção de Viena determinou a erradicação da coca na Bolívia. Por outro 

lado, os Estados Unidos, assumindo uma política antinarcóticos, que provinha assessoramento 

militar, financeiro e de inteligência, pressionaram os governos neoliberais a executarem uma 

verdadeira “caça às bruxas”. A partir daí, uma série de planos, leis e programas passaram a ser 

implementados. O maior objetivo era a erradicação da produção de coca via expulsão dos 

produtores e confisco dos terrenos. Esse forte ataque ao cultivo e comercialização da coca, 

abria, assim, uma situação dramática de criminalização de trabalhadores, que eram 

considerados narcotraficantes. Os conflitos e a violência no campo chegaram a patamares 

assustadores e perduraram como política de Estado nos governos subsequentes. Tudo isso 

contou com uma intensa campanha midiática contra os cocaleiros. Tal campanha foi tão 

sucedida que os movimentos de cocaleiros tiveram que enfrentar, além da repressão do Estado, 

rejeição social em suas manifestações. Foi um longo processo até esses movimentos serem 

reconhecidos e apoiados pela população.  

As regiões mais afetadas foram as do Chapare e dos Yungas, nos Estados de 

Cochabamba e La Paz, respectivamente. Essas regiões passaram a ser invadidas pela polícia, 

pelo exército, e até por agentes da Drugs Enforcement Agency (DEA). Os embates entre os 

cocaleiros e as populações rurais residentes dessas áreas com as forças armadas do Estado, que 

se prolongaram por décadas, deixaram “um saldo de 95 mortos (entre eles, oito bebês asfixiados 

por gás lacrimogênio, três menores de idade e três mulheres), 13 mulheres violentadas 

sexualmente, 121 civis torturados pelas forças oficiais, além de centenas de feridos” (CHAVES, 

et al, 2009, p. 51). Como forma de resistência, os cocaleiros criaram a federação local de 

produtores de coca, o que propiciou um acúmulo político que repercutiria posteriormente. Evo 

Morales, a propósito, foi presidente dessa federação cocaleira em 1996.  

Nesse cenário, a folha de coca tornou-se um símbolo político. A reivindicação dessa 

planta como “folha sagrada”, o resgate de sua importância histórica e cultural para os povos 

indígenas passou a ser um ponto de convergência entre os camponeses, indígenas e até 

mineiros. A sacralização dessa folha deu-se exatamente porque cumpria duas funções 

fundamentais: era fonte de sustento econômico e a base de atuação política. Assim, ela passou 
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a expressar os sentimentos de insatisfação e exclusão sofridos pela maioria dos pobres desse 

país.  

Em 1993, o MNR retornou ao poder sob a liderança do empresário e ex-ministro de 

Finanças de Paz Estenssoro, Gonzalo Sanchez de Lozada, ou Goni, com dois mandatos 

consecutivos. Os acontecimentos desse período merecem maior destaque, porque marcaram a 

história recente do país. Se, por um lado, esse governo aprofundou e radicalizou as políticas 

neoliberais, por outro, aproximou-se dos indígenas e, por meio de um discurso pró-cidadania, 

promoveu a descentralização fiscal e administrativa do governo central para os municípios, o 

que deu voz e possibilidade de ação para regiões até então excluídas do cenário nacional. 

O que fazia o governo Sanchez de Lozada era mesclar o neoliberalismo e sua 

democracia de mercado com um discurso de defesa da cidadania e do multiculturalismo. O seu 

vice-presidente, Víctor Hugo Cárdenas, era um índio aymara, liderança importante do 

Movimento Revolucionário Túpac Katari de Libertação (MRTKL). Esse movimento, surgido 

nos anos 1970, enfatizava a etnia como fator de exploração e ao mesmo tempo como meio de 

libertação, em detrimento da leitura clássica da luta de classes. A participação de Cárdenas na 

chapa de Goni foi objeto de protestos de camponeses e grupos indígenas, que o identificaram 

como demasiadamente conciliador, senão traidor. Ainda assim, no plano nacional, ele 

influenciou o governo, em particular sua imagem pública. Como afirmam Chaves et al (2009, 

p. 23/24), “que melhor simbolismo poderia ter esse novo multiculturalismo boliviano do que 

uma chapa encabeçada por um empresário branco com carregado sotaque norte-americano ao 

lado de um candidato a vice-presidente que havia sido líder camponês e dotado de traços 

claramente indígenas”? 

Mas não só no plano simbólico se expressa a presença de Cárdenas. A nova Constituição 

assegurava os direitos culturais, econômicos e sociais dos indígenas no Artigo 171, como a 

liberdade de se auto organizarem, e a proteção de suas terras e de seus recursos naturais. 

Instituía também a educação bilíngue (espanhol e idioma local), como prova de reconhecimento 

cultural desses povos. No entanto, esse mesmo governo promoveu leis nacionais que concediam 

a grandes empresas o direito de exploração dos hidrocarbonetos nas reservas indígenas, sem o 

consentimento das comunidades e sem pagamento de royalties. 

Os supostos avanços no que concerne ao reconhecimento legal dos indígenas ficaram 

no plano do discurso e eram preservados até o momento em que entravam em cena interesses 

de mercado. Além disso, como é de se supor em mudanças “de cima para baixo”, as relações 

sociais não se alteraram significativamente. Os indígenas continuaram sendo estigmatizados e 

vítimas de discriminação social e econômica.  
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 Seguindo o objetivo de refundar a sociedade sob as bases da “democracia de mercado”, 

já em 1994 o governo introduziu o “Plano de Todos”, que incluía diversas reformas, desde a 

constitucional, até judicial, educacional e previdenciária. Por meio de uma famosa lei chamada 

Lei de Participação Popular (LPP), conferiu reconhecimento jurídico de municípios até então 

excluídos do sistema nacional e, com isso, promoveu ampla descentralização política e 

administrativa. Como lembra Molina Saucedo (2003), o debate sobre a descentralização 

política e administrativa já ocorria há pelo menos 12 anos no país. Era uma reivindicação de 

movimentos sociais, de partidos, de organizações como a Cepal e estava nos marcos do projeto 

neoliberal. Contudo, a LPP foi mais a fundo e alterou a própria estrutura democrática da 

Bolívia. Até 1994, a lei vigente determinava que, para ser município, o território deveria ter, no 

mínimo, 2.000 habitantes. Entretanto, 42% da população viviam em comunidades que não 

chegavam a esse número. As áreas que se enquadravam na categoria “município”, recolhiam 

os impostos de sua população diretamente. As demais recolhiam para o governo central. Como 

resultado, os municípios mais importantes do país, onde estavam as principais empresas – La 

Paz, Cochabamba e Santa Cruz – arrecadavam 81% dos recursos nacionais destinados aos 

municípios. Com a LPP, foram criados quase 250 novos municípios, chegando a um total de 

315, e substituiu-se esse sistema de distribuição financeira para um mecanismo de 

coparticipação, no qual o governo central repassava de maneira mais equilibrada recursos para 

os municípios arcarem com suas novas atribuições: responsabilidade com infraestrutura e 

desenvolvimento local, serviços de saúde, educação e assistência, etc. (AYO, 2004). Tal 

mudança impactou principalmente as regiões rurais, que, em sua maioria, até então não tinham 

governo local. 

Embora represente uma novidade, a LPP não se difere, no plano institucional, dos 

processos descentralizadores experimentados na região. A inovação foi a criação das 

Organizações Territoriais de Base (OTB), uma personalidade jurídica para organizações da 

sociedade civil, como as indígenas e campesinas, sindicatos rurais e as juntas vecinales, na área 

urbana. As OTB passaram a dar a legitimidade para que setores da sociedade historicamente 

marginalizados pudessem se articular e relacionar-se com o poder público, agora municipal 

(MOLINA SAUCEDO, 2003). As OTB passaram a ter o poder de propor, pedir, controlar e 

supervisionar as obras e serviços municipais, o que se concretizaria nos Planos de 

Desenvolvimento Municipal (PDM) e no Plano Operativo Anual (POA), de execução periódica 

e com a presença obrigatória dessas Organizações, por meio dos chamados Comitês de 

Vigilância (CV), instância formada por um presidente de OTB de cada distrito/região, que tem 
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a responsabilidade de estar em contato direto com o poder público e pronunciar-se sobre o 

orçamento e o manejo dos recursos do Município.  

Esses Comitês de Vigilância constituem, portanto, um órgão representativo das 

entidades da sociedade civil, como as juntas de vizinhos, na relação direta com o poder público. 

Esse Comitê é formado por um conjunto de presidentes de juntas de vizinhos. A quantidade de 

membros é determinada pelo número dee distritos de cada cidade, já que os membros do CV 

representam seus distritos. Dessa forma, os presidentes das juntas de um determinado distrito 

escolhem, por via eleitoral, um representante para compor o CV. Como exemplo, a cidade de 

La Paz tem em torno de 600 juntas vecinales, distribuídas em 20 distritos. Esse órgão até 2013 

– ano em que a lei mudou – contava com 20 membros representantes da sociedade civil, eleitos 

via um sistema de segundo grau, já que a sociedade diretamente elege seus presidentes de junta; 

e esses, por seu turno, elegem os membros do Comitê.  

Desde 2013, com a Lei de Participação e Controle Social, os Comitês de Vigilância 

passaram a ser chamados de ‘Organismo de Participação e Controle Social’. Os Comitês de 

Vigilância, segundo a LPP, eram organismos formados apenas por representações territoriais. 

Essa nova lei ampliou a conformação de tal instância, incluindo representantes de outras 

organizações e movimentos sociais. Portanto, a mudança da nomenclatura acompanhou essa 

mudança de conteúdo.  

No mesmo período de criação da LPP foi aprovada uma lei eleitoral que reservava 

metade dos assentos do Congresso Nacional a deputados eleitos pelo voto distrital. Chaves et 

al afirmam que “certamente, a participação política cresceu na Bolívia com a nova lei. Em 

muitas localidades, eleições inéditas para Conselhos Municipais (órgãos legislativos locais) em 

regiões remotas fizeram com que os habitantes participassem de forma mais plena do processo 

democrático, não apenas elegendo, mas agora também sendo eleitos” (CHAVES et al, 2009, p. 

27). Evidentemente, isso não era uma regra, mas efetivamente aconteceu em algumas regiões, 

como, por exemplo, em Chapare, região cocaleira marcada por grande perseguição e violência 

com os camponeses cocaleiros. Após a LPP, estes últimos, organizados, conseguiram ganhar 

eleições locais e iniciar uma agenda condizente com seus projetos e sua visão de 

desenvolvimento. Além disso, conseguiram eleger cinco deputados para o Congresso Nacional, 

algo inédito na história do país.  

As estruturas não foram alteradas na sua base central. A LPP não fazia qualquer menção 

aos governos dos Estados (chamados de “Departamentos” na Bolívia, condizente com sua 

condição de Estado Unitário). Ao mesmo tempo que se promovia ampla abertura aos 

municípios sob voto popular, os representantes dos Estados continuavam sendo indicados pelo 
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presidente da república, sem qualquer tipo de consulta à população. Dessa forma, transformava-

se o sistema político-democrático no nível mais sensível, que é o local, mas os Estados 

continuavam sob controle do poder central, de modo que se criava um hiato nas relações entre 

os entes federativos. Por outro lado, a LPP foi recebida com protestos pelos sindicatos 

campesinos e organizações indígenas, em razão da divisão geográfica definida pela lei que, em 

muitos casos, não correspondia ao território das centrais sindicais, o que acabava por fragmentá-

las e, logo, enfraquecê-las (DE LA FUENTE, 2001). Contudo, os efeitos de tais mudanças 

fugiriam à intenção e ao controle desse Estado. De La Fuente (2001) avalia que, embora não 

tenha significado a efetivação da democracia participativa, os conselhos locais criados pela LPP 

de alguma maneira propiciaram grande politização e organização das massas, que viriam a 

repercutir mais adiante. É o que destaca também Zuazo (2010), para quem o processo de 

descentralização política do Estado, a partir de 1994,  

 

permitió la politización del clivaje campo-ciudad y determinó la 

ruralización de la política sobre la base de la llegada del Estado al 

ámbito local, donde antes no tenía presencia, y la articulación entre el 

municipio y las formas de protesta antiinstitucionales, cuya raíz se 

encuentra en la ajenidad –o por lo menos distancia– entre el Estado y el 

campesino-comunario (ZUAZO, 2010, p. 124).  

 

 

Segundo a autora, esse seria um dos fatores-chave para o surgimento do movimento 

que, mais tarde, culminaria no Movimiento Al Socialismo (MAS). 

            

  

A crise por que passava o país, com 63,7% da população em situação de pobreza, dos 

quais 38,8% eram indigentes, além de ter o menor PIB da América do Sul no ano 2000 (CEPAL, 

2015), tornou o cenário favorável para a ascensão de um grupo de oposição, com propostas 

contra hegemônicas. Em torno da candidatura de Evo Morales, estavam frações da classe 

média, setores da intelectualidade, da classe trabalhadora, além do bloco indígena-camponês 

(ARAÚJO, 2013).  
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5.2 Alguns percursos dos movimentos sociais 

 

Os movimentos sociais de maior destaque na Bolívia não se resumem aos cocaleiros. 

No entanto, como explica Do Alto (2007), a dinâmica dos cultivadores de coca é fundamental 

para compreender os fatos históricos ocorridos sobretudo a partir dos anos 2000.  

Os anos 1980 experimentam um crescimento significativo de cocaleiros principalmente 

na região do Chapare, resultado de duas ondas migratórias. A primeira foi proveniente de uma 

seca no Altiplano em 1983, que levou muitos camponeses a procurar na região do Chapare uma 

alternativa de sobrevivência. A segunda, como mensionamos anteriormente, deveu-se ao 

processo de privatização da Corporação Mineira de Bolívia (COMIBOL), que desativou 

inúmeras minas e desempregou mais de 20.000 trabalhadores, os quais foram buscar nas regiões 

de plantação de coca seu novo meio de subsistência. Não se pode desconsiderar o significado e 

o peso de ser cultivador de coca naquele momento, com a forte perseguição promovida pelo 

Estado. Ser cocaleiro era submeter-se à grande estigmatização social e à repressão policial. 

Mas, como se sabe, naquele momento de grande desemprego, o cultivo da “folha sagrada” não 

era uma questão de opção, era o que restava a esses trabalhadores. Frente à lei 1008, de 1988, 

que estabelecia o marco legal para a erradicação da produção de coca, os cocaleiros perceberam 

que deveriam se organizar para enfrentá-la coletivamente. Essa organização logo assumiu 

objetivos maiores, como participação política e disputa dos espaços públicos. Em um primeiro 

momento, foram feitas algumas alianças de esquerda, como a Izquierda Unida (IU), em 1989, 

e o Eje Pachakuti, em 1993. As duas tentativas não seguiram adiante devido a inúmeros 

problemas. Pesaram o descrédito dessas organizações em meio à crise do projeto socialista, 

divergências internas e a incapacidade de fazer com que essas organizações tivessem voz dentro 

do “mercado político” (DO ALTO, 2007).  

No entanto, os cocaleiros ascenderam tanto na Confederación Sindical Única de los 

Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), como na Confederación Sindical de 

Colonizadores de Bolivia34 (CSCB).  

Já no início dos anos 1990 começam a aparecer algumas iniciativas de articulação dos 

movimentos sociais em torno da construção do que chamavam de “instrumento político”. Em 

1992, ano que completava 500 anos da chegada dos espanhóis na Bolívia, indígenas e 

                                                 
34 Em sua página eletrônica, a CSCB se identifica como “la organización matriz de los Reconstituidos Pueblos 

Originarios de Bolivia, mal llamados colonizadores, que lucha por la autodeterminación de las naciones orginarias 

de Kollasuyo y la amazonía. La CSCB es una organización revolucionaria que busca la unidad de los sectores 

marginales para cambiar el sistema neoliberal por otra más justa, equitativa, y solidaria. Sin excluidos, ni 

oprimidos, ni explotados” (http://cscb.nativeweb.org/). 
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camponeses articularam uma campanha intitulada “500 anos de resistencia de los pueblos 

indígenas”. Tal articulação culminou na primeira e única edição da Assembleia dos Povos 

Originários. Nessa assembleia, os indígenas do oriente juntaram-se aos grupos do ocidente na 

defesa da folha de coca. Aqui surgiu um novo sujeito político: o movimento “campesino-

indígena”. Além disso, pela primeira vez, grupos de cocaleiros defenderam a necessidade de 

criação de um instrumento político, que viabilizasse a participação daqueles movimentos 

indígenas, camponeses e sindicatos rurais na esfera institucional. Objetivamente, esses grupos 

defendiam a criação de um tipo de partido político, mas que não se identificasse com a forma-

partido “tradicional”. Esse instrumento político, ao contrário da estrutura partidária, não deveria 

ter uma ideologia e uma estratégia política bem definidas, nem tampouco funcionaria sob 

conceitos como centralismo democrático, ao estilo dos partidos leninistas. Seria uma junção de 

diferentes grupos, com visões não necessariamente coincidentes para além de alguns pontos 

centrais que fossem compartilhados por todos. Seria uma espécie de federação dos movimentos 

sociais. 

Essa proposta encontrou a resistência dos kataristas que, pela experiência recente de 

Victor Hugo Cárdenas, não acreditavam que a luta institucional pudesse proporcionar algo além 

da cooptação e da degeneração. Essa organização indígena defendia a concentração no trabalho 

de base, junto às comunidades indígenas, e a manutenção de sua autonomia em relação ao 

Estado.  

O IV Congresso da CSUTCB, em 1994, tirou como resolução, que deveria ser criado 

um “instrumento político”. Para isso, foi organizado o congresso intitulado “Tierra, Territorio 

e Instrumento Político”, em 1995, na cidade de Santa Cruz de la Sierra. Este congresso contou 

com a participação, além da CSUTCB, da CSCB, da Confederación de Pueblos Indígenas de 

Bolivia (CIDOB) e da Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia – Bartolina Sisa 

(FNMCB-BS). O instrumento político foi denominado ‘Asamblea por la Soberanía de los 

Pueblos’ (ASP), que ficou sob a direção de Alejo Véliz, dirigente camponês do vale de 

Cochabamba.  

Ao contrário de outros partidos políticos que surgiram a partir de uma ampla 

mobilização social na América Latina, no caso boliviano, a estrutura partidária pouco se 

diferenciava das organizações sociais de base, as quais assumiam, na prática, a função de seções 

do partido35. Como destaca Do Alto (2007, p. 76), “los primeros años de esta experiencia de 

                                                 
35 Nesse sentido, há diferença em relação a outros partidos, como PT. Mas há que se destacar que, no que concerne 

à dinâmica interna, encontramos muitas semelhanças. Por exemplo, o PT surgiu com uma estrutura interna 
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participación política del movimiento campesino-indígena fueron marcados por fracturas que 

señalan algunos de los límites de esta forma de entender la política, límites que todavía son 

visibles hoy en día”. A concepção de “instrumento” tornava/torna difícil construir a coesão 

interna. Desde o início, contava-se com a fidelidade dos cocaleiros. Entretanto, o mesmo não 

acontecia com outros setores. Sua estrutura indica a dificuldade permanente de gerar políticas 

partidárias de nível nacional, ou seja, de gerar consenso, dado que as demandas internas são 

quase sempre fragmentadas e mesmo conflitivas. Isso exige que, dentro do “instrumento”, as 

demandas e os cargos internos tenham que ser constantemente negociados, de forma a evitar 

descontentamentos e, por consequência, dissidências. Portanto, a definição de prioridades e de 

cargos internos gerava, já no seu início, “una suerte de ´clientelismo interno`” (Ibid., p. 77). 

Nesse quadro, à medida que Evo Morales foi se destacando enquanto liderança, os cocaleiros 

foram sendo beneficiados e assumindo cargos importantes de direção na ASP. Isso fez com 

que, por outro lado, Morales mantivesse e ainda mantenha o vínculo e a legitimidade com sua 

principal base. Outra dificuldade importante enfrentada é a forte conexão da base com 

personalidades, mais do que com ideias ou projetos.  

A primeira fratura deu-se com o afastamento da CIDOB, entidade fundadora da ASP, 

por motivos pouco conhecidos. Em 1996, a liderança de Evo Morales no movimento cocaleiro 

se consolidou e isso começou a gerar cada vez mais rivalidade com Alejo Véliz em torno da 

direção da entidade, o que foi gerando uma divisão clara entre “evistas” e “alejistas”. Em 1997, 

como não conseguiu a legalização de sua legenda em tempo hábil, a ASP disputou as eleições 

nacionais em uma nova aliança com a Izquierda Unida, IU. Vários sindicatos de cocaleiros 

decidiram defender o não voto em Véliz, que era candidato a presidente da república, sob o 

argumento de que ele teria manipulado as listas eleitorais em favor de outros partidos da 

coalizão do IU. Quatro deputados da ASP se elegeram. Esse resultado elegeria Véliz, pela 

legenda, como deputado também, porém o baixo número de votos diretos recebidos não lhe 

permitiu entrar. Isso gerou um conflito aberto dentro da ASP, que resultou na ruptura do grupo 

“evista”, em 1998, que, logo em seguida, criou o “Instrumento Político por la Soberanía de los 

Pueblos (IPSP). A despeito do grupo de Véliz ter ficado com a sigla, Morales levou com ele a 

maioria de seus membros. 

                                                 
chamada “democracia partidária”, que permitia a convivência de inúmeras correntes e militantes independentes, 

com concepções desde anarquistas, passando por leninistas, trotskistas, até social-democratas, dentre tantas outras. 

As inúmeras dificuldades de coesão interna, que gerava problemas mais sérios, como clientelismo e rachas, são 

vistas no PT e também na ASP (posteriormente MAS-IPSP), e em outros partidos com essa mesma conformação. 

Há que se perguntar até que ponto essa estrutura não é, ela própria, ironicamente produto da onda que trouxe o 

neoliberalismo – no qual se encontra, como braço, o pós-modernismo – um dos principais alvos que essas 

organizações queriam atacar. 
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As rivalidades personalistas entre lideranças reaparecem em 1998, com a chegada de 

Felipe Quispe à direção máxima da CSUTCB. Dirigente do Ejército Guerrillero Tupak Katari 

(EGTK), que acabara de sair da prisão por sua participação na guerrilha indianista do início dos 

anos 90 – junto com o atual vice-presidente Álvaro García Linera – Quispe foi eleito secretário 

executivo para impedir o racha, dentro da Confederação, entre evistas e alejistas. Quispe era 

uma liderança indígena-sindical de grande importância no país. É o que se pode ver pelo relato 

de um líder indígena entrevistado por nós: 

 

el indianismo colapsó sobre todo por problemas internos, no logró 

estructurase, tuvo mucho ataque de la sociedad boliviana y no logró 

desarrollar plenamente sus ideas. A pesar de eso, logró tener 3 diputados en 

el Parlamento y un producto del indianismo fue el Felipe Quispe, que después 

llegó a ser ejecutivo de la confederación de campesinos y en el año 2000 o 

2003, dirigió muchas movilizaciones que transformaron radicalmente lo que 

era la percepción en Bolivia, motivado en una emergencia del aspecto étnico, 

de la discusión nacional indígena, causaron una gran auto estima de la parte 

indígena e incluso provocaron la caída de algunos gobiernos, y contribuyó a 

la derrota de Banzer, contribuyó a la caída de, como se llama, Sánchez de 

Lozada y finalmente de Carlos Meza. O sea, Felipe Quispe fue el actor central 

del movimiento (Conselheiro 2). 

 

 

No entanto, pouco tempo depois, foi o próprio Quispe que rompeu com o grupo de 

Morales e com o IPSP, quando este último conseguiu a legenda de um pequeno partido de 

esquerda, Movimiento al Socialismo (MAS). O motivo era simples, enquanto o IPSP ainda não 

tinha o reconhecimento da Corte Nacional Eleitoral, o MAS o tinha. Havia uma polêmica de 

que Morales teria comprado a sigla. Mas, para além disso, para Quispe era inaceitável aderir a 

uma legenda que, segundo ele, tinha um passado fascista, que negava a identidade indígena, em 

nome apenas de um “oportunismo eleitoral”. Quispe e seu grupo, então, criaram seu próprio 

partido, o Movimiento Indígena Pachakuti (MIP), em 2000. Em 1999, o IPSP se converteu em 

MAS-IPSP. Na credencial de filiação ao partido, lê-se “MAS legalmente, IPSP legitimamente”, 

o que demonstra a assunção de que a sigla MAS é produto de uma circunstância (CHAVES et 

al, 2009).  

Segundo o mesmo líder indígena referido acima,  

 

Felipe Quispe era muy radical, buscaba un cambio radical en la cuestión 

boliviana; quería reeditar un poco lo que era la lucha indígena en el siglo 

XVIII e incluso más antes y buscaba en cierta manera el protagonismo en la 

sociedad boliviana. Y tenía también pensamientos muy radicales en cuanto la 

propuesta de sociedad. De alguna manera buscaba reimplantar algunas 

instituciones indígenas, etc. Entonces, la gente, los campesinos lo seguían, 
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deben mucho a Felipe Quispe, pero no siguieron esa radicalidad política. Le 

siguieron en el combate, pero en el momento de las elecciones prefirieron 

votar por Evo Morales (Conselheiro 2). 

 

 

  

Até aqui temos exemplos bastante ilustrativos da natureza dos conflitos internos aos 

movimentos sociais. Como se vê, os conflitos não passam necessariamente por diferenças no 

que concerne à visão de mundo e à função e objetivos da luta política, mas a questões 

personalísticas, éticas e comportamentais, o que, em grande medida, remete a questões 

ideológicas.  

A despeito dessas dissidências, já em 1999, o MAS-IPSP experimenta seus primeiros 

êxitos eleitorais, conquistando nove prefeituras municipais, principalmente no campo, o que 

consolida uma base eleitoral nessa região.  

Nas eleições nacionais de 2002, o MAS-IPSP alcançou o segundo lugar na disputa para 

presidente, com uma diferença de votos pequena de Morales para Gonzalo Sánchez de Lozada. 

Esse resultado surpreendeu tanto os analistas quanto o próprio MAS-IPSP. São vários os fatores 

que justificam tal feito. Segundo Do Alto (2007), seriam: a) estratégia ofensiva junto às classes 

médias urbanas, por meio de chamadas a intelectuais e militantes de esquerda a somarem-se ao 

MAS-IPSP inscrevendo candidaturas ao pleito; b) uma comunicação política que com 

competência, conseguiu dialogar com os principais anseios das massas e da classe média em 

um contexto de prfunda crise. Para o autor, esta última foi a mais importante para o êxito de 

Morales. Um dos carros-chefes de sua campanha foi a defesa da “soberania nacional”, conceito 

através do qual foi possível dialogar com as massas e deslegitimar os partidos dominantes por 

seu “entreguismo”, por sua postura “vendepátria”, expressões que se via nas ruas. De maneira 

igualmente exitosa, o MAS-IPSP resgatou uma figura clássica na história da América Latina: 

“el “pueblo”, cuyos mayores representantes ya no son los mineros y obreros, o la clase media, 

sino los indígenas” (DO ALTO, 2007, p. 81). Não se pode deixar de observar que o discurso 

do MAS-IPSP, generalista no que concerne à classe e moderado em termos de projeto de 

sociedade36, exatamente por isso tem muito maior aceitação entre diferentes setores sociais.  

Ironicamente, mas não surpreendentemente, a bancada parlamentar conquistada pelo 

MAS-IPSP, ao contrário de ter resultado simplesmente em uma vitória, impôs mudanças 

                                                 
36 Generalista porque não considera a existência de classes antagônicas e não se propõe defender a causa de uma 

classe. A ideia de “nação” equaliza as classes e elege como inimigo outra nação, mais precisamente o imperialismo. 

Por outro lado, sua proposta de sociedade não passa pela ruptura com a existente. É um projeto explicitamente 

reformista, que busca desenvolver o país de maneira relativamente autônoma respeitando as tradições, com 

utilização responsável e consciente dos recursos naturais, em respeito à “Pachamama”, e melhorar a qualidade de 

vida da população, ou do “povo”.  
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importantes à organização interna do partido. A bancada passou a ser a instância de primeira 

importância na estrutura partidária. O MAS-IPSP passou a estar submetido a uma agenda 

parlamentar e a tomada de decisões, bem como a definição de posições, passaram a realizar-se 

nesse espaço. Isso gerou uma assimetria dentro do “instrumento”, privilegiando aqueles que 

compunham os espaços institucionais e marginalizando os militantes da base social. A Direção 

Nacional do MAS-IPSP, por seu turno, não teve condição de minimizar esses efeitos e 

equilibrar os interesses, dado que a constituição do “instrumento”, como vimos, confere poucos 

poderes ao corpo dirigewnte limitando sua capacidade de gerar consenso interno. Assim, vai-

se criando uma “oligarquia” dentro do partido, que congrega os grupos e pessoas envolvidas 

com as bancadas parlamentares, com mais recursos, mais espaço na mídia, etc. Eles passam a 

ser os porta-vozes do partido e se mantém nessa posição de maneira relativamente estável. No 

entanto, mais do que qualquer grupo ou parlamentar, é Evo Morales que passa a ser a órbita do 

partido. Isto, em muito, se deve ao fato de que sua trajetória lhe confere diversas facetas de 

militante e, por isso, legitimidade. É o cocaleiro, ex dirigente de organização sindical, indígena 

aymara, parlamentar e segundo lugar nas eleições presidenciais. Nas palavras de Do Alto, em 

apreciação alinhada com Michels (1982) e sua lei de ferro da oligarguia dos partidos políticos,  

 

la ´oligarquización` del MAS-IPSP es de tipo ´monocrático`, en la medida en 

que paralelamente a un proceso de concentración de poder en un grupo 

relativamente estable y homogéneo, existe una evidente personificación del 

poder político en el seno del partido, en nuestro caso a través de la figura de 

Evo Morales (DO ALTO, 2007, p. 84). 

 

 

 

Entretanto, este mesmo autor destaca que essa liderança não pode ser vista pela ótica 

tradicional, de um populista. Na verdade, ela se deve muito mais ao papel funcional que 

Morales cumpre. Ele tem condição de dialogar com as bases, como um “igual”, ao mesmo 

tempo em que faz avançar os projetos do “instrumento”. Nesse caso, acaba sendo a figura com 

maior capacidade de gerar consenso. Por outro lado, Do Alto lembra que ainda assim, Morales 

não conta com a adesão automática dos movimentos sociais. Muitos movimentos importantes 

não aderiram ao MAS-IPSP, ainda que sua estratégia seja, desde o início, congregar todos no 

seu entorno de forma a fazer do MAS a voz dos movimentos sociais e submetê-los, inclusive, 

as suas agendas parlamentares. Para isso, o “instrumento” decidiu ocupar – e, por suposto, 

controlar – todas as organizações com capacidade de gerar e estruturar mobilizações e política, 

como, por exemplo, sindicatos e juntas vecinales.  
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5.3 O MAS no poder: projetos e resultados socioeconômicos 

 

Esse novo período da história boliviana se iniciou com diversas ações, cujo objetivo 

declarado era “desneoliberalizar” e “descolonizar”, dado que se atribuía à colonização, que 

nunca teria sido efetivamente superada, e ao neoliberalismo a origem dos males existentes no 

país. Do ponto de vista das medidas concretas, o governo entrante procurou recuperar o 

protagonismo do Estado na economia e na proteção social, o que se verificou pela criação de 

oito empresas públicas já nos primeiros anos de governo e a nacionalização de dezenas de 

empresas – sobretudo nas áreas de hidrocarbonetos, mineração, eletricidade e telecomunicações 

– além do controle do câmbio, da liquidez e outras medidas macroeconômicas ao estilo. A 

descolonização, a despeito de ser um termo que abrange uma pluralidade de significados, 

especialmente na Bolívia, apresentou-se desde a valorização cultural dos povos originários até 

a inclusão e o respeito às práticas políticas e econômicas dos povos indígenas na jurisdição do 

Estado, tal como se vê em diversos artigos na Constituição de 2009 e em leis e decretos 

subsequentes.  

A introdução, no discurso nacional, de um conjunto de vocábulos novos expressa esse 

novo paradigma: transformação produtiva, economia comunitária, pluralismo econômico, vivir 

bien, etc. 

De início, grandes desafios se colocavam à Bolívia, como reverter o quadro de profunda 

desigualdade e altos índices de pobreza; criar políticas de emprego formal digno, até então 

altamente restrito no país37; alterar o modelo econômico eminentemente primário-exportador, 

altamente dependente dos hidrocarbonetos, logo, do mercado internacional e à deriva das 

flutuações deste; introduzir serviços de assistência básica à população, como saúde, educação, 

seguridade social; dentre outros. 

Para isso, o governo introduziu o que chama de Modelo Nacional Produtivo, que se 

opõe ao estatal-nacionalista (1952—1984) e ao neoliberal (1985-2005), no qual o Estado atua 

como um agente protagonista, mas há também investimento privado nacional e estrangeiro. 

Esse modelo, portanto, não é socialista, nem capitalista de Estado. É o que enfatiza o vice-

presidente Álvaro García Linera, provavelmente o mais importante ideólogo do governo, 

quando diz que “algún analista decía que el gobierno del Presidente Evo lo quiere estatizar 

todo y eso es falso, el nuestro no es un modelo estatista, éste es un modelo de inversión estatal 

                                                 
37 Como veremos adiante, estima-se que os trabalhadores formais estão entre 20% e 30% do total de 

trabalhadores ativos.  
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e inversión privada y, además, más que en los tiempos neoliberales, con la diferencia de que 

el sector privado ya no es el líder, el líder es el Estado” (GARCÍA LINERA, 2008b, p. 17).  

Em seguida, o vice-presidente continua explicando qual é a diferença do novo modelo 

em relação ao neoliberal: “las empresas extranjeras son bienvenidas, que trabajen con 

nosotros, pero ahora las reglas establecen que ya no son patronas, sino socias del Estado 

boliviano, trabajan, pagan sus impuestos, tienen derecho a su ganancia, pero ya nunca más al 

saqueo” (Ibid.).  

De acordo com García Linera, esse novo Modelo Econômico Produtivo tem cinco 

pilares, representados na figura abaixo.  

 

Figura 1: Pilares do Modelo Econômico Nacional Produtivo 

 
Fonte: García Linera, 2008a, p. 17.  

 

 O primeiro pilar refere-se à expansão do rol de atuação do Estado Nacional Produtivo 

(ENP) no que concerne à geração de riqueza. O segundo objetiva deixar de exportar 

hidrocarbonetos em seu estado primário, ou seja, como matéria-prima, de forma a agregar valor 

e melhorar a posição da Bolívia no cenário internacional. O terceiro parte do reconhecimento 

de que são as pequenas e médias empresas que respondem por “90 por ciento del empleo” 

(GARCIA LINERA, 2008a, p. 18) e que é necessário investir nessa esfera para ampliar os 

postos de trabalho e transformá-los em empregos dignos. O quarto seria o provimento do 

mercado interno, destinando o excedente à exportação para vincular a Bolívia ao mercado 

internacional. Por fim, está a redistribuição da nova riqueza. Sem maiores explicações, que 

justifiquem porque este é o último pilar ou que indique como será feito, o vice-presidente afirma 

que “la riqueza no volverá a irse ni a Estados Unidos ni a Italia ni a Gran Bretaña, la riqueza 

es para potenciar nuestra economía” (Ibid.).  
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 Esses pilares referem-se a questões muito sensíveis na Bolívia, dado que durante grande 

parte de sua história foi sobremaneira dependente dos recursos naturais não renováveis. Como 

todo país rentista, acabou não diversificando sua malha industrial e, portanto, vem reproduzindo 

há centenas de anos um quadro de grande instabilidade interna, grande dependência do mercado 

externo (devido aos preços dos hidrocarbonetos e também à necessidade de importação de 

produtos básicos para atender às demandas internas) e alto grau de informalidade, desigualdade 

e pobreza. Tal situação conferiu à Bolívia, por muito tempo, como vimos, o título de país mais 

pobre da América Latina. Nesse sentido, Wanderley (2013, p. 75) explica que “los diversos 

modelos implementados en Bolivia en los últimos 60 años no lograron superar la estructura 

socio-ocupacional marcada por una alta proporción de la población económicamente activa 

generando sus propias fuentes de trabajo en sectores de baja productividad y excluida de la 

normativa laboral y de la seguridad social”. 

 Portanto, quando o MAS chegou ao poder em 2006, o que predominava era a memória 

dos 20 anos de neoliberalismo (1985-2005), que teve como resultado o “aumento de las 

ocupaciones en el sector informal, en actividades como el contrabando, la producción de hoja 

de coca, el comercio y el servicio minorista” (WANDERLEY, 2013, p. 84).  

Levando em consideração que o grupo que chegou ao poder ganhou notoriedade política 

a partir da luta contra o neoliberalismo, a desigualdade, a exclusão social, é de se supor que 

havia a expectativa de que esses problemas estruturais sejam prioritários na agenda 

governamental. De fato, as lideranças do MAS, onde se inclui García Linera e o próprio 

Morales, expressavam esse compromisso reiteradamente. É também o que encontramos no 

Plano Nacional de Desenvolvimento (PND) “Bolivia Digna, Soberana, Productiva y 

Democrática para Vivir Bien” (2006-2011), apresentado publicamente no início do primeiro 

mandato do MAS (maio de 2006). Esse documento afirma que “el objetivo principal está 

centrado en la supresión de las causas que originan la desigualdad y la exclusión social del 

país, lo que significa cambiar el patrón primario exportador y los fundamentos del 

colonialismo y el neoliberalismo que lo sustentan” (BOLIVIA, 2007, p. 4). A mudança do 

padrão primário exportador é, de acordo com o documento, “imprescindible para revertir la 

desigualdad y la exclusión de la población indígena, urbana y rural; erradicar la pobreza y 

desmontar tales dispositivos” (Ibid.). Esse novo modelo de desenvolvimento, condição sine qua 

non para reconstrução do país, consiste na  

 

producción y acumulación interna de riqueza, basado en la soberanía de la 

propiedad y en la industrialización de los recursos naturales para su 
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exportación y uso interno, a la par, debe traducirse en la redistribución de la 

riqueza nacional obtenida en beneficio de los sectores sociales 

tradicionalmente excluidos del acceso a los medios productivos y al empleo 

digno, adecuadamente remunerado y estable, mediante la ampliación y 

diversificación del aparato productivo en una matriz, la recuperación del 

mercado interno y la redefinición de nuestro relacionamiento con los 

mercados internacionales, siempre en beneficio del país (Ibid.). 

 

 

 

 Esse projeto, como se vê, não foi mero instrumento de propaganda política. Representa, 

efetivamente, a visão do governo do MAS sobre seu papel histórico, expresso em diversos 

documentos oficiais, em discursos públicos e em produções bibliográficas. 

Sobre o setor empresarial, além de reconhecer que 90% do total de empregos são 

gerados pelas pequenas e médias empresas, García Linera admite ainda que são muito poucas 

as grandes empresas existentes na Bolívia. Nas suas palavras, “la única empresa que puede ser 

llamada empresa grande frente a sus pares, es YPFB [Yaciminetos Petrolíferos Fiscales 

Bolivianos], talvez [sic] también algunas empresas mineras como San Cristóbal, 

probablemente Orko, Bolívar y Huanuni, el resto son empresas medianas” (GARCÍA 

LINERA, 2008a, p. 18). De maneira mais explícita, no PND o governo afirma que “los 

pequeños productores son los mayores generadores de empleo e ingresos y requieren del apoyo 

estatal para modificar su productividad e introducirse ventajosamente en los mercados 

internos y externos, a fin de que el empleo y los ingresos sean estables y dignos” (BOLIVIA, 

2007, p. 4). No entanto, faz-se necessário destacar que essas empresas pequenas e médias não 

significam necessariamente geração de emprego e riqueza. Seguindo uma tendência que ocorre 

em muitos países, as pequenas empresas vêm mascarando a realidade do trabalho, uma vez que 

grande parte é composta por uma única pessoa que trabalha de maneira precária, em setores de 

baixa tecnologia e baixa criação de valor. São os chamados “empreendedores”, geralmente 

indivíduos marginalizados do mercado formal de trabalho, buscando uma alternativa de 

sustento, que no Brasil se identificam como MEI, micro-empreendedor individual, sem 

empregados, representando 66,1% do total dos que se autodefinem como empreendedores 

(JUSTEN, 2015). Na Bolívia não é diferente. Segundo Wanderley, com base nos dados do 

Registro de Comércio da Bolívia, “en el 2012, 74,1% del total de empresas eran unipersonales, 

23,5% sociedades de responsabilidad limitada y 2,4% en otros” (WANDERLEY, 2013, p. 75). 

Esse caminho, portanto, traz sérias dificuldades ao objetivo de oferecer emprego digno à 

população. Alguns estudos vêm sendo feitos a fim de verificar o que mudou no cenário 

boliviano em termos de trabalho. Os dados disponíveis não são muito claros no que concerne à 
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distribuição entre trabalhadores formais e informais. Por isso, o que se costuma fazer é estimar 

através de dados correlatos, como a cobertura da previdência social, dos seguros privados de 

saúde vinculados às organizações sindicais e empresariais e a distribuição da força de trabalho 

por setor de atuação. Wanderley (2013, p. 75) chega à conclusão de que “65% del total de la 

población boliviana está excluida de la seguridad de corto plazo en 2010 y el 71,46% de la 

población ocupada no está afiliada a un fondo de pensiones (seguridad de largo plazo) en 

2011”. Querejazu, Zavaleta e Mendizabal (2014, p. 34), por sua vez, em relatório da Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM), a partir da Encuesta de Hogares de 2013, constatam que 

“únicamente el 19,9% de la población ocupada estaba afiliada a las AFP [Administradoras de 

Fundos de Pensões], es decir que contaría con las condiciones de seguridad social de largo 

plazo, mientras que el 80,1% de la población ocupada estaría sin cobertura alguna a futuro”. 

Pela análise dos seguros de saúde, ligados diretamente ao mercado de trabalho formal, o índice 

é similar ao das AFPs, 19,4%. A tabela 1 mostra essas informações, discriminando áreas urbana 

e rural, destacando, como é de se esperar, que na área rural, a situação é ainda mais grave. 

 

 

Tabela 1 – Bolívia - População ocupada segundo filiação nas AFPs e nos Seguros de 

Saúde (2013) 

  
Fonte: Relatório GEM, 2014, p. 34. 

 

 

Esses dados mostram que a situação é bastante desafiadora. Se olharmos a distribuição 

dos postos de trabalho em série histórica (1999 a 2011), temos uma visão mais ampla do quadro, 

como mostra a Tabela 2: 
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Tabela 2 – Bolívia - Distribuição percentual da população na ocupação principal, 

segundo categoria de emprego, 1999-2011* 

  
Fonte: Wanderley, 2013, p. 80, a partir de Instituto Nacional de Estatística (Bolívia). 

* Até o momento de publicação desta tese, não há dados posteriores a 2011. 

 

 

 Se considerarmos que “trabalhadores por conta própria”, “patrão, sócio ou empregador 

que não recebe remuneração” e “trabalhador(a) familiar ou aprendiz sem remuneração” são 

trabalhadores informais, chegamos ao seguinte percentual: em 2005, representavam 64,86% da 

população ocupada e, em 2011, representavam 60,02%. Essa é uma estimativa bastante 

superficial, dado que, por um lado, é possível que haja trabalhadores por conta própria que 

contribuam para previdência social e não sejam propriamente informais, e por outro, é esperado 

que dentre os operários, empregados e empregados domésticos, haja um índice considerável de 

informalidade. Ainda assim, esses números revelam que houve uma mudança sobremaneira 

pequena nesse período, embora, como vimos, o MAS apontasse, dentre seus objetivos centrais, 

a alteração dessa realidade.  

A taxa de desemprego decaiu nos últimos anos, passando de 8,2% em 2005, para 5,8% 

em 2011 (CEPAL, 2016). No entanto, tal mudança não significou uma melhora qualitativa. 

Como destaca Wanderley (2013, p. 221), “contrariamente al objetivo de generación de empleos 

de calidad, los nuevos empleos se mantuvieron en los sectores con bajos niveles de 

productividad y excluidos de la normativa laboral y de la seguridad social”. Ademais, o 

crescimento do empreendedorismo, tal qual no Brasil, acaba por diminuir os índices de 

desemprego, ainda que não signifique elevação da qualidade de vida. 

 Alguns fatos políticos nos últimos anos demonstram tensões em torno dos projetos do 

governo e das relações estabelecidas com as classes sociais. Dentre eles, o que teve maior 

repercussão foi o projeto de construção de uma rodovia que passaria por dentro do Parque 

Nacional Isiboro Sécure, denominado Território Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure 

(TIPNIS), que abriga diversos territórios comunitários de origem (TCOs). Além de ser uma 

área com enorme biodiversidade (estima-se que lá está cerca de 30% da biodiversidade do país), 
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essa região guarda especial importância na história recente da Bolívia e também na base social 

do governo do MAS, porque as comunidades indígenas e os camponeses que lá vivem são parte 

integrante do novo ciclo de lutas iniciado nos anos 1990 e lideraram a “I Marcha por la 

Dignidad, por la Vida y por el Territorio”.  

Em 2007, o governo anunciou o projeto de construção da rodovia que ligaria os Estados 

de Cochabamba e Beni, passando por dentro dos TIPNIS, cortando ao meio a região, sem 

qualquer consulta prévia às comunidades indígenas (ver Figura 2). Essas comunidades, então, 

se reuniram e decidiram que, embora não se oponham à construção da rodovia, são contrárias 

a que a mesma passe por dentro dos TIPNIS. Ainda assim, o projeto continuou tramitando e, 

em abril de 2011, a assembleia legislativa aprovou o credito do BNDES38 para a construção da 

rodovia, mais uma vez sem consultar as comunidades proprietárias dos TIPNIS. Quando as 

primeiras máquinas chegaram lá, os indígenas resolveram fazer uma marcha até La Paz. Essa 

marcha, que ficou conhecida como VIII Marcha dos povos indígenas, sofreu vários percalços, 

como forte repressão policial 39 , até a chegada à capital. No entanto, ao contrário de se 

enfraquecer, quando chegou à La Paz, contava com mais de 500.000 mil pessoas e com o apoio 

de organizações como a CIDOB e o Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu 

(CONAMAQ), além de ambientalistas e setores oposicionistas que aproveitaram a situação 

para fazer coro à reação contrária ao MAS. Foi uma das maiores manifestações realizadas até 

então no país e a maior durante o governo de Morales (PORTO GONÇALVES e SANTIAGO, 

2013). Embora com vacilações, o governo recebeu os manifestantes e atendeu suas 

reivindicações com a aprovação da Lei 180 - de Protección del Territorio Indígena Parque 

Nacional Isidoro Sécure, declarando esse território intangível. Pouco tempo depois, os 

cocaleiros da mesma região dos TIPNIS saíram em marcha contra essa lei e reivindicando a 

construção da rodovia. Morales recebeu também estes manifestantes e, em atendimento a suas 

demandas, aprovou, em 2012, a Lei 222, revisando a anterior, que determina a consulta aos 

povos pertencentes às comunidades originário-campesinas sobre se seus territórios são 

intangíveis e a respeito da construção da rodovia. 

 

 

 

 

                                                 
38 Como havia a participação de empresa brasileira, foi possível adquirir empréstimo do BNDES. 
39 Há vídeos na internet que mostram a repressão violenta da polícia, inclusive sobre mulheres grávidas, com 

crianças de colo e sobre as próprias crianças. Os fatos até hoje não foram devidamente apurados. 
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Figura 2 – Bolívia - Rota do projeto da rodovia Villa Tunari-San Ignacio de Moxos  

 
Fonte: Porto Gonçalves e Santiago, 2013, p. 40. 

 

  Essa região já é objeto de conflitos há décadas. Além dos povos indígenas originários, 

os TIPNIS receberam alguns fluxos migratórios nas últimas décadas, desde pecuaristas e 

extrativistas, até cocaleiros. De modo geral, esses grupos, chamados de “colonos”, diferenciam-

se dos indígenas originários na relação com a terra e no objetivo de sua produção. Enquanto 

estes últimos concebem o território como coletivo e produzem bens para o seu próprio consumo, 

aqueles organizam-se em propriedades privadas e sua produção tem como destino final a 

comercialização e, portanto, almejam acumulação. Essa marcante diferença se reflete no estilo 

de vida dessas comunidades e, em anos passados, ocasionou conflitos entre eles. As 

comunidades originárias querem preservar seus territórios, e os colonos querem expandir sua 

fronteira agrícola. O próprio Evo Morales, como um cocaleiro, liderou um acordo em 1994 que 

estabelecia os limites geográficos à atividade cocaleira na região. Segundo Ormachea (2012, p. 

7), a expansão desejada por parte dos cocaleiros, muitos dos quais são hoje camponeses ricos, 

 

sólo puede darse hacia dos zonas claramente definidas. Por un lado, hacia el 

TIPNIS y, por otro lado, hacia el departamento de Santa Cruz; esta última 

opción implicaría avanzar sobre tierras que ya están ocupadas tanto por otros 

colonizadores (buena parte de ellos también campesinos ricos) como por 

pequeñas, medianas y grandes empresas capitalistas agrícolas y ganaderas 

articuladas a la agroindustria. En la medida en que el Gobierno del MAS no 
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afectará estos intereses, la única posibilidad de expansión territorial para 

colonizadores y cocaleros del trópico de Cochabamba está en el TIPNIS. 

 

 

De outra parte, essa região é rica em petróleo e gás, e na década de 1960 recebeu 

empresas transnacionais como a Shell, que passaram a explorar a parte sul desse território. 

Embora hoje seja qualificada como “área de extrema protección”, desde 2007 o governo vem 

aprovando diversos contratos de exploração hidrocarborífera. Hoje, “9,8% del parque está 

destinado para la exploración y explotación de la transnacional brasileña Petrobras y la 

francesa Total. Otro 17,7%, en el centro del parque, es área hidrocarburífera bajo contrato 

con Petroandina, parte de la cual sería atravesada por la carretera que se pretende construir” 

(ORMACHEA, 2012, p. 8).  

 Além da reação dos próprios indígenas, grupos ambientalistas, dentre outros, alguns 

especialistas também foram bastante críticos dessa iniciativa do governo. Para Porto Gonçalves 

e Santiago (2013, p. 33), esse projeto expressa a incongruência da proposta do MAS, uma vez 

que “su acento mayor ha sido el de buscar nuevos campos de exploración por medio de 

contratos de sociedad mixta, antes que avanzar en la industrialización de campos ya 

existentes”. Isso, em grande parte se confirma pela posição intransigente que o governo vem 

mantendo. Morales seguiu afirmando que a rodovia seria construída “sí o sí”. Em 2011, ele 

declarou que “tenemos los recursos económicos pero aparecen algunos supuesto defensores 

del medio ambiente mediante ONGs que usan a nuestros hermanos para que no se construya 

este camino. Quieran o no quieran vamos construir este camino y lo vamos a entregar en esta 

gestión” (Periódico Los Tiempos, 29/06/2011). O presidente argumentou que parte de seu 

projeto de desenvolvimento é integrar o país e essa rodovia passaria por regiões hoje 

inacessíveis. Isso, segundo ele, significaria melhoria da qualidade de vida das comunidades que 

ali vivem que não precisariam usar barco e levar dias para chegar “do outro lado do rio”. Sobre 

as reivindicações para que o percurso da rodovia fosse alterado a fim de não passar por dentro 

dos TIPNIS, o mandatário recusou categoricamente40.  

Finalmente, a consulta prévia realizou-se. 50 comunidades votaram a favor e 8 foram 

contrárias à construção da rodovia. Lideranças indígenas questionaram o processo, alegando 

                                                 
40 Em um programa televisivo, Morales explica qual é o percurso da rodovia e, de maneira sarcástica, afirma 

“algunos Hermanos nuestros, compatriotas, compañeros ya son “tipnistas” o “tipninólogos”, hablan de todo 

TIPNIS... dicen que no pase por TIPNIS. Te imaginas, mire, por aquí subiria y tendria que tomar, ¡loco! […] Yo 

creo que algunos ecologistas, algunos ambinetalistas saben exatamente: si tiene el camino Cochabamba-Beni, es 

por el Parque Nacional Isiboro Sécure” (https://www.youtube.com/watch?v=NtdDzFyRM6w).  

https://www.youtube.com/watch?v=NtdDzFyRM6w


220 

que ele não foi “ni prévio, ni de buena fe” (LA RAZÓN, 05/06/2015). Contudo, o projeto está 

seguindo adiante.  

 O resultado dessa disputa é evidente. Ainda que o governo ganhe a pauta, sai derrotado 

politicamente, dado que custou a perda de grande parte de sua base social de apoio, não apenas 

dos indígenas dos TIPNIS, mas de diversas organizações pelo país, uma vez que esse 

acontecimento repercutiu nacionalmente interpretado como um grave ataque aos indígenas. 

Todos esses fatos trouxeram percepções bastante negativas sobre o real projeto do 

governo do MAS. Porto Gonçalves e Santiago (2013, p. 33) afirmam que “ésta política se ha 

convertido en política económica estratégica para el gobierno y su avance y materialización 

se da por encima de los derechos territoriales de los pueblos indígenas”. Wanderley (2013, p. 

107), por sua vez observa que “la visión que ganó la pugna cognitiva en las acciones y prácticas 

gubernamentales fue la visión tradicional de un desarrollo unidimensional con base en la 

homogeneización del tejido económico sobre la disciplina del mercado, pero bajo el 

protagonismo del Estado y nuevas alianzas con actores económicos privados emergentes”. 

Outra questão polêmica diz respeito à política macroeconômica adotada pelo governo 

do MAS. Como se sabe, a Bolívia é um dos países que mais cresce na América Latina. Como 

destacam Querejazu, Zavaleta e Mendizabal (2014, p. 28-29), 

 

desde el año 2004, Bolivia muestra un crecimiento económico sostenido, con 

tasas de crecimiento anual positivas cercanas al 5% anual. Esta salud 

económica se mantuvo incluso durante la crisis internacional de los años 2008 

y 2009, periodo en el que se tuvo un crecimiento del 3,4%. Los dos años de 

mayor éxito en el desempeño económico del país fueron el 2008 y el 2013, 

con tasas de 6,2% y 6,8%, respectivamente. Ese éxito fue sobresaliente entre 

los países de América Latina, siendo resaltado por organismos internacionales 

como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Económica para 

América Latina (CEPAL).  
 

 

Em informe de 2014, o Fundo Monetário Internacional (FMI) afirmou que a “Bolívia 

tem avançado significativamente na transparência fiscal, adotando a nova Constituição Política, 

a qual identificou a transparência como um dos mais importantes princípios morais/éticos da 

sociedade41” (FMI, 2014, p. 10). O quadro abaixo, que resume os 38 itens analisados para se 

chegar a um balanço positivo sobre a Bolívia, mostra que a avaliação não se restringiu a 

questões de transparência, mas sim aos indicadores relevantes para os investidores externos. A 

                                                 
41 Tradução livre da versão em inglês (“Bolivia has advanced significantly on fiscal transparency following the 

adoption of the new Political Constitution that identified transparency as one of the main morals/ethics principles 

of society”). 
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avaliação positiva pode ser verificada pelo percentual de itens considerados “avançados” e 

“bons”, que somam 58%, contra 24% negativos (“menos que básicos” e “não aplicável”).  

 

Quadro 1 – Sumário da Avaliação de Transparência Fiscal Bolívia, segundo FMI 

 

 

Fonte: FMI, 2014, p. 13. 

 

 

 O Jornal Valor Econômico, em tom elogioso ao governo de Morales, defende que  

 

o discurso "anti-imperialista" e a agressiva política de estatizações remetem 

ao venezuelano Hugo Chávez. Mas, ao contrário do que ocorre na Venezuela, 

onde o déficit fiscal gira em torno de 15% do PIB, Evo adota uma política 

fiscal ortodoxa, com controle das contas públicas e superávit nominal, que no 

ano passado foi de 1,8% do PIB (Valor Econômico, 29/01/2013).  

 

 

 

Chamando atenção para o fato de que os resultados positivos se devem ao bom momento 

internacional, que permitiu elevar a venda de hidrocarbonetos, a mesma reportagem afirma que 

“o aumento das receitas com o gás e os minérios, após as estatizações, permitiu ao governo 

manter o país aberto a importações praticamente livre de impostos, o que reforça o caráter 

liberal da política econômica” (Ibid.). 



222 

 O gráfico 1, que mostra o crescimento do valor das exportações segundo o tipo de bem, 

oferece-nos uma visão mais clara do significado das exportações de minerais e hidrocarbonetos 

para a economia boliviana na última década. 

 

Gráfico 1 – Bolívia - Valor das exportações desagregadas segundo tipo de bem (valor em 

milhões de dólares) – 2003/2014 

 

Fonte: Relatório GEM, 2014, p. 29. 

(*) “No tradicionales” compreende soja e outros produtos agrícolas, artesanato, madeira, couro, artigos de joalheria 

e outros. 

(**) “Otros bienes” corresponde a reexportações, bens de transformação, reparação de bens, combustíveis e 

lubrificantes. 

 

 

 

 O gráfico 2 complementa a informação anterior mostrando que houve um crescimento 

significativo da participação de hidrocarbonetos e minerais nas exportações, em detrimento dos 

produtos “não tradicionais” e “outros bens. Esses dados revelam a dificuldade em executar o 

projeto de industrialização e diversificação da economia, tal como propunha García Linera e o 

PND. 
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Gráfico 2 – Bolívia - Composição das exportações (2003, 2006 e 2014) 

 

 
Fonte: Relatório GEM, 2014, p.30. 

 

 

 

 Wanderley (2013), analisando a política econômica do governo do MAS de 2006 a 

2012, conclui que, nesse período,  

 

las políticas económicas adoptadas en Bolivia, en especial las políticas 

monetarias y cambiarias, mantuvieron elevados grados de continuidad, en 

objetivos e instrumentos, respecto al pasado neoliberal, cuando las políticas 

macroeconómicas priorizaban el control de la inflación y el balance 

presupuestario (WANDERLEY, 2013, p. 143-144).  

 

 

Isso se justifica pelo fato de que, embora o governo de Morales tenha adotado uma 

política fiscal expansiva,  

 

la estabilidad de precios tuvo prioridad en la agenda de las políticas públicas, 

y tanto el crecimiento como la creación de empleo en el sector productivo 

estuvieron en un segundo plano. […] el control de la inflación fue uno de los 

objetivos centrales de la política macroeconómica de la gestión del presidente 

Morales” (Ibid., p. 144). 

 

 

 

 Para conter a inflação, primeiramente (2006-2008) o Banco Central adotou uma política 

monetária contrativa a fim de controlar o excesso de liquidez – fator que contribui para a 

aceleração inflacionária – produzido pelo aumento das exportações, somado ao aumento dos 

preços internacionais de matérias-primas. Ademais, no rol de políticas anti-inflacionárias, o 

governo buscou atuar pelo lado da oferta e da demanda. Pelo lado da oferta,  

 

las principales medidas del gobierno fueron la promoción de la importación 

directa de alimentos y el control de las exportaciones de productos de la 
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canasta básica como el aceite, maíz y subproductos, azúcar y arroz para 

destinarlas al mercado local. También se apoyó con créditos a sectores 

productivos nacionales para aumentar su oferta” (Ibid.). Pelo lado da 

demanda, “el BCB [Banco Central de Bolivia] fijó límites al Crédito Interno 

Neto (CIN) y estableció límites a las Reservas Internacionales Netas42 (RIN) 

(Ibid.). 

 

 

 A despeito de lograr êxito no controle da inflação e na “desdolarização” da economia43, 

Wanderley destaca que a política contrativa fez aumentar a taxa de juros, resultando na restrição 

do crédito, devido a seu alto custo, especialmente para o setor produtivo. Como consequência, 

segundo a autora, “la política monetaria mantuvo un sesgo anti productivo” (WANDERLEY, 

2013, p. 146).  

Por outro lado, o setor de microcrédito, destinado sobretudo aos estratos de baixa renda 

dedicados ao comércio e/ou à informalidade, cresceu substancialmente nos últimos anos, 

alcançando patamares inéditos. A origem desse sistema “micro” financeiro está em ONGs, que 

outorgavam crédito a grupos da sociedade que não tinham acesso ao setor bancário tradicional 

e operavam nos médio e micro negócios. Logo, tais organizações, com origem nas ONGs, se 

converteram em bancos e ingressaram no marco regulatório.  

Mudanças institucionais, destinadas a melhor regular o setor, foram proporcionando a 

diminuição da taxa de juros, que caiu de 8%, em 2004, para 1%, em 2011. Um estudo realizado 

pelo The Economist Intelligence Unit, intitulado “Microscopio global sobre el entorno de 

negocios para las microfinanzas 2013”, afirma que a “Bolivia mantiene un entorno regulatorio 

sólido y favorable para las microfinanzas”, dado que o marco normativo permitiu aos “bancos 

comerciales, los Fondos Financieros Privados y las cooperativas reguladas realizar grandes 

operaciones de microfinanzas”. No entanto, queixam-se de um excesso de controle e regulação 

sobre as operações individuais e destacam que “probablemente las instituciones 

microfinancieras privadas tengan que enfrentar varios retos debido a la reducción de los 

márgenes, costos más altos y un entorno operativo controlado”. Isso se deve a um Decreto 

(1288, de julho de 2012) que 

 

añade un impuesto de 12,5% a las ganancias de las instituciones financieras 

reguladas cuando el rendimiento sobre el capital exceda de 13%. La adopción 

de este impuesto ha limitado la rentabilidad de las instituciones 

microfinancieras reguladas, lo que resultó en un rendimiento sobre el capital 

                                                 
42 “Neto” significa “líquido”. 
43 Em 2000, 80% dos depósitos no sistema bancário estavam em dólar, em 2011, esse percentual caiu para 36,9% 

(Wanderley, 2013, p. 147). 
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anualizado de 16,78% al final de mayo de 2013, frente a 19,83% del año 

anterior (The Economist, 2013, p. 50-51). 

 

 

 

Essas informações demonstram que, além de manter um controle mais sistemático sobre 

as atividades financeiras, o governo conseguiu criar um ambiente estável e favorável ao 

mercado do microcrédito.  

O problema disso – além de cumprir um papel compensatório e legitimador da ausência 

de postos formais e condições dignas de trabalho – está no fato de que não favorece a 

diversificação econômica. Como mostra Wanderley (2013, p. 187), “91,5% de las nuevas 

empresas creadas en el país entre 2008 y 2013 son unipersonales, lo que indica el abrumador 

crecimiento de actividades no transables próximas a una situación de informalidad”.  

Apesar dessa distorção que indica um caminho distinto daquele indicado no início do 

governo, é necessário destacar que, no curto prazo, cria-se uma grande rede de apoio político e 

efetivamente se consegue uma razoável estabilidade econômica. Isso ajuda o governo do MAS 

a se manter no poder, ainda que patinando na sua própria pavimentação.  

Na tentativa de corrigir essa distorção, em 2007 foi criado o Banco de Desarrollo 

Productivo (BDP), com o objetivo central de apoiar o setor produtivo nacional. Embora tenha 

outorgado, até 2012, créditos no valor total de 214 milhões de dólares, Wanderley (2013, p. 

150) argumenta que “el Banco de Desarrollo Productivo no ha avanzado en la coordinación 

con otros instrumentos de política de promoción productiva como, por ejemplo, programas de 

mejora de gestión, apoyo a la innovación, asistencia técnica, capacitación y fortalecimiento de 

los complejos productivos”. 

Analisando comparativamente a destinação do crédito em termos gerais (não apenas o 

microcrédito), entre os anos de 2004 e 2013, como mostra o Gráfico 3, observamos que houve 

a priorização do comércio e do setor imobiliário. 
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Gráfico 3 – Bolívia – Setor financeiro-carteira bruta, segundo destino do crédito (2004 e 

2013) 

 

Fonte: Relatório GEM, 2014, p. 37. 

 

 

 Em resumo, o governo do MAS conseguiu controlar a inflação; alcançar superávit na 

balança comercial, acumulando proporcionalmente as maiores reservas cambiais da América 

Latina; diminuir significativamente sua dívida externa (passou de 51% do PIB, em 2005, para 

17,3%, em 2014, como mostra o Gráfico 4); manter taxas de crescimento do PIB superiores às 

de seus vizinhos – o que, segundo previsão do Banco Mundial, vai continuar nos próximos anos 

(ver Gráfico 5) – atendendo, assim, às expectativas do mercado internacional. Vale dizer que 

uma vitória de Morales, que nos parece inquestionável, é ter construído em pouco tempo uma 

imagem positiva da Bolívia no cenário internacional, o que devemos acrescentar às análises 

correntes. 

 

 

Gráfico 4 – Bolívia – Saldo da Dívida Externa/PIB (%) 

 

 
Fonte: Banco Central de Bolivia, 2015, p. 3. 

(p): preliminar 

 

 

 



227 

 

Gráfico 5 – Taxa de crescimento do PIB Bolívia e América Latina (%) 

 

 
Fonte: Elaboração própria, com base nos dados do Banco Mundial. 

 

 

 

 Por outro lado, à diferença da ortodoxia tradicional, o governo boliviano converteu os 

altos ingressos provenientes da exportação em investimento público, alcançando patamares 

históricos elevados, como podemos ver no Gráfico 6. 

 

Gráfico 6 – Bolívia – Evolução do Investimento Público 1999-2015 – (em milhões de 

dólares) 

 
Fonte: Vice Ministério de Inversión Pública y Financiamiento Externo de Bolivia  

 

 

 Todos os setores receberam incrementos. No entanto, proporcionalmente, o setor que 

mais recebeu investimento foi o de infraestrutura, em média 47% ao ano, seguido do setor 

social, com 29%, e, por último, o setor produtivo, com aproximadamente 18% de 2006 até 

2013. Se olharmos o setor produtivo ao longo dos anos, o volume de investimentos em 

hidrocarbonetos e mineração foi crescendo substancialmente. Em 2006, representavam 11%, 

passaram a 59%, em 2010, e alcançaram 68%, em 2013 (INE, 2016). É o que mostra o Quadro 
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Quadro 2 – Bolívia – Investimento Público, segundo setor econômico 2006-2013 (%) 

DESCRIPCION 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012(p) 2013(p) 

Total en Millones de 

Dólares 601,61 629,18 879,47 1.005,41 1.351,22 1.439,40 1.521,12 2.181,55 2.897,16 3.780,73 

PRODUCTIVO 9.11  11.36  11.12 12.18  15.31 12.68  15.25  25.27  28.01 26,88 

Hidrocarburos 0.00  5.56 7.50  6.21  26.54  17.16  46.82  55.90 60.57 56,93 

Minería 2.10   4.60  3.13 9.19  17.68 25.98  12.00  16.20 8.70 11,19 

Industria y Turismo 8.12  9.48 11.65 16.74 10.88  8.05 5.11  3.45 8.67 9,97 

Agropecuario 89.79 80.36 77.71 67.86  44.91 48.81 36.05  24.46 22.06 21,91 

INFRAESTRUCTURA 49.32 51.82  54.75  54.80  46.78 48.06 47.64 43.99 40.19 39,74 

Transportes 89.07 88.55 85.05  81.60 78.27 77.22 82.90 75.26 77.47 72,07 

Energía 6.00 6.23 9.16 12.64 13.97 11.98  9.79 11.14 10.65 11,55 

Comunicaciones 0.05 0.09   0.27   0.25  1.27 5.31  1.22  8.91 7.10 9,18 

Recursos Hídricos 4.88   5.14  5.52  5.51 6.48 5.49 6.09  4.70 4.78 7,21 

SOCIAL 36.74 30.83 29.87 28.27 30.83 32.92 31.01 25.95 25.39 28,68 

Salud 20.37 20.81 23.28 22.18 15.46 20.48 15.18 14.08 12.46 13,95 

Educación y Cultura 24.53 21.90 28.62 27.35 27.91 31.27 37.51 30.10  31.43 30,10 

Saneamiento Básico 30.47  26.41  21.49  21.33  17.34  16.44  16.71  21.18 21.40 18,62 

Urbanismo y Vivienda 24.64  30.87  26.62  29.14  39.28  31.81  30.60  34.65  34.70 37,33 

MULTISECTORIAL 4.83  5.99  4.26  4.76  7.08  6.33  6.10  4.79  6.41 4,70 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Instituto Nacional de Estadística de Bolivia. 

 

 No setor social, o investimento percentual declinou a partir do governo de Morales. 

Contudo, em valores nominais cresceu significativamente (221,05 milhões de dólares em 2004 

e 1.084,30 milhões de dólares, em 2013). Os resultados também expressam melhora desses 

investimentos. Se analisarmos o percentual de pobreza entre 2005 e 2013, constatamos que, a 

despeito de algumas oscilações, houve uma diminuição de 20,5% no período, embora o índice 

de pobreza continue elevado em 2013, representando 39% da população. A pobreza extrema 

também sofreu uma significativa diminuição. Do total de pessoas em situação de pobreza, 

36,7% estavam em pobreza extrema em 2005, enquanto em 2013, caiu para 18,8%, como se 

pode ver no Quadro 3.  

 

 

Quadro 3 – Bolívia – Evolução histórica da pobreza e pobreza extrema (%) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 

Incidência de Pobreza 59,63 59,92 60,1 57,33 51,31 44,95 43,44 39,06 

Pobreza extrema* 36,69 37,67 37,7 30,14 29,06 20,87 21,78 18,82 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia. 

(*) percentual relativo a população total em situação de pobreza e não a população total do país.  

 

 

 Segundo o discurso oficial, o que mais teria contribuído para a diminuição da pobreza 

no curto prazo seriam os programas de transferências diretas condicionadas, chamados de 
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“Bono Juancito Pinto”, “Renta Dignidad” e “Bono Juana Azurduy de Padilla”.  

O primeiro, criado em 2006, está dirigido a estudantes do primeiro ao oitavo curso 

primário (ciclo básico). Tem como objetivo estimular a permanência das crianças nas escolas e 

melhorar o seu desempenho, além de aumentar o percentual de matrículas. Como consequência, 

esse programa visa combater o trabalho infantil e elevar o que o Decreto que o criou chama de 

“capital humano”. Embora seja um programa que tem se expandido, o valor conferido é 

bastante singelo, apenas 200 bolivianos ao ano, o equivalente a 29 dólares. Serve, de fato, 

apenas como um bônus.  

A “Renta Dignidad”, por sua vez, é destinada a todos os adultos acima de 60 anos. 

Aqueles que possuem outra fonte de renda recebem mensalmente 200 bolivianos (29 dólares) 

e os que não possuem nenhuma fonte de renda recebem 250 bolivianos (36 dólares). Esse 

programa, existente desde 1995 como um seguro universal de velhice chamado de Bonosol e 

alterado para Renta Dignidad em 2007, repercute de forma mais substancial em termos de 

redistribuição de renda, na medida em que se trata de um país cujo índice de informalidade 

chega aos 80%, como vimos. Significa que, quando os idosos param de trabalhar, por não 

estarem cobertos por um plano de previdência, ficam desprovidos de qualquer fonte de renda. 

Além disso, diferente dos demais programas, não funciona como um bônus, é uma política que 

oferece uma percepção mensal e não limitada em termos temporais. Funciona como uma 

espécie de renda mínima que, para quem recebe pouco, serve de complemento, e a quem nada 

recebe, garante um mínimo.  

Finalmente, o programa “Bono Juana Azurduy de Padilla”, criado em 2009, destina-se 

a mulheres grávidas que não possuem seguro de saúde e crianças até dois anos de idade. Esse 

programa tem como objetivo “instituir el incentivo para la maternidad segura y el desarrollo 

integral de la población infantil de cero a dos años de edad” (BOLIVIA, 2009, p. 2), 

contribuindo assim para a erradicação da pobreza extrema. Concretamente, as mulheres 

grávidas que recebem o benefício devem fazer quatro controles pré natal e, para isso, recebem 

50 bolivianos em cada controle. Adicionalmente, recebem 120 bolivianos para realizarem o 

parto em uma unidade de saúde (medida que tenta evitar partos em casa). Após o nascimento, 

as mães devem levar bimestralmente seus filhos para que recebam atenção integral e, em cada 

consulta, recebem 125 bolivianos.  

 Como se vê, todos esses programas são genuinamente políticas compensatórias. O Bono 

Juana Azurduy é bastante ilustrativo. A Constituição de 2009 estabelece que a saúde universal 

e gratuita é direito de todos e todas e dever do Estado. Como até o momento o Sistema Único 

de Saúde não foi implementado, o país segue com elevados índices de mortalidade infantil e 
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materna, desnutrição crônica e todas as suas consequências. Esses programas poderiam ter 

caráter emergencial, aplicados enquanto condições dignas e universais de trabalho, educação e 

saúde estivessem sendo construídas, e se encerrando uma vez estas melhores condições estejam 

efetivadas. 

Políticas sociais que visam compensar os efeitos maléficos da dinâmica capitalista não 

são pós-neoliberais. Tais políticas, ao contrário de buscarem integrar a sociedade e universalizar 

direitos, têm um caráter de perenização da pobreza, à medida que o beneficiário deve provar 

sua condição de carência e o benefício, por ser limitado e destinado a circunstâncias específicas, 

efetivamente não lhe proporciona mobilidade social. 

 Entretanto, há uma dimensão do populismo, geralmente pouco percebida e muito 

desvalorizada pelos críticos, que é a sensibilidade para questões básicas das populações 

desprovidas. Nesse sentido, o investimento dos recursos obtidos no mercado exterior, a 

disponibilização de crédito e políticas protecionistas para o microinvestidor, políticas sociais, 

forte valorização simbólica da cultura popular dos originários, aliado a políticas fiscais 

estabilizadoras e um bom diálogo com as agências internacionais tem conseguido oferecer ao 

governo Morales avaliações positivas.  

 O balanço geral do governo de Morales nos permite dizer que sua ação não parece estar 

levando a Bolívia a um superior plano econômico, em que os desafios colocados pelo PND, no 

que diz respeito a uma nova estrutura produtiva, estejam sendo alcançados. Mas do ponto de 

vista das expectativas situadas no plano da sobrevivência e do simbólico, certamente Morales 

oferece algo superior ao projeto neoliberal a que substituiu.  
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5.4 Estudo Empírico: as formas organizativas, os espaços institucionalizados e os atores – 

a realidade da participação  

 

5.4.1 Procedimentos metodológicos 

 

Como tivemos ocasião de expor na Introdução, nosso estudo empírico se concentrou 

sobre a experiência boliviana de participação e controle social, tida como aquela que se apoiava 

em raízes culturais mais profundas. É portanto o que se apresenta como o maior desafio à nossa 

hipótese central de que é estruturalmente baixa a efetividade da participação popular nas 

decisões do Estado no regime de acumulação capitalista, em face das contradições antagônicas 

entre os interesses das classes fundamentais.  

A ida à Bolívia ocorreu no período de 18 de julho a 10 de agosto de 2015, e teve os 

seguintes objetivos:  

1. Reconhecer, em interação direta e pessoal com estudiosos e atores locais, a história da 

construção política e organizacional da participação social institucionalizada. Isso envolve 

conhecer como aquela sociedade historicamente se organizou, como se relacionam com o 

poder, como estão conformados os movimentos e as organizações sociais. Impõe que também 

compreendamos as conjunturas e fenômenos econômicos e políticos passados e presentes. 

2. Conhecer, com autoridades e ativistas locais, como efetivamente se conformam os espaços 

institucionalizados de participação, em suas diferentes esferas: nacional, departamental44 e 

municipal, bem como os critérios utilizados para selecionar os membros desses espaços e para 

definir como se relacionarem politicamente. 

3. Obter óticas distintas sobre o mesmo fenômeno.  

4. Conhecer diretamente os espaços de participação. 

 Os objetivos 1, 2 e 3 foram buscados com informantes de diferentes referências. Para 

isso, entrevistamos pessoas tanto do poder público – que nos ofereceram o “discurso oficial” 

daqueles que idealizaram e construíram esses espaços – quanto representantes da sociedade 

civil que têm assento nesses espaços. Entrevistamos também estudiosos do tema, que nos 

relataram suas experiências e suas constatações em pesquisas empíricas, além de representantes 

de ONGs que trabalham com a participação e o controle social. Assim, procuramos conhecer 

os mais diferentes vieses a partir de pessoas envolvidas concretamente no tema.  

                                                 
44 Equivalente à estadual, para nós. 
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Para alcançar o objetivo 4, procuramos participar de reuniões, plenárias, eventos, etc, 

entendendo que essa via – somada aos relatos dos entrevistados – ofereceria uma perspectiva 

privilegiada de observação do fenômeno, posto que ilustraria como essa dinâmica ocorre 

concretamente. Adotamos a técnica da observação não-participante, como descrito na 

metodologia, uma vez que apenas compõem esses espaços representantes eleitos ou, no caso 

das Juntas Vecinales, proprietários de imóveis no bairro correspondente. Portanto, não 

estávamos, com esse método, fazendo etnografia, na qual o pesquisador, ainda que não seja 

parte de uma dada comunidade, se integra a ela e a observa como um de seus membros. 

A pesquisa foi realizada eminentemente na cidade de La Paz, com algumas atividades e 

entrevistas em cidades vizinhas, como El Alto e Viacha. Buscamos um olhar mais amplo, que 

nos permitisse compreender o que se passa não apenas em nível local, mas em dimensão 

nacional. Julgamos que, para os objetivos deste trabalho, a cidade de La Paz, a capital política 

e administrativa do país, palco de inúmeros processos socialmente importantes, além de ser o 

local onde se encontram os poderes públicos de esfera nacional, seria capaz de nos oferecer um 

exemplo bastante ilustrativo do que se passa no país em termos de participação social.  

 Os atores a serem entrevistados foram selecionados tendo em vista o alcance desse 

objetivo. Inicialmente, identificamos quatro grupamentos cruciais: representantes institucionais 

(nas esferas local e nacional); representantes das Juntas de Vizinhos; conselheiros que 

compõem os Organismos de Participação e Controle Social; e especialistas/pesquisadores do 

tema, que, com suas experiências, pudessem, além de oferecer uma visão mais ampla da 

Bolívia, nos ajudar a contactar representantes dos demais grupamentos. A primeira entrevista 

foi realizada com um dos ideolizadores da Lei Municipal de Participação e Controle Social de 

La Paz. Nesta entrevista, ficou evidenciado aquilo que já havíamos encontrado na literatura: o 

grande marco da participação institucionalizada é a LPP. Com isso, percebemos a necessidade 

de conversar com alguém que fez parte da construção dessa lei de 1994. 

 Para acessar os conselheiros, contamos com o apoio de um funcionário da prefeitura 

que disponibilizou a listagem de todos os membros dos Conselhos Municipais. Embora esta 

listagem estivesse desatualizada, conseguimos encontrar conselheiros em atividade, seguindo 

o critério de buscar vozes de diferentes organizações sociais. Não conseguimos acessar todos 

os grupos. Por exemplo, nenhum dos representantes “funcionais”, que basicamente 

compreendem os empresários e os chamados setores “gremiales”, respondeu aos nossos 

contatos.  

  Três dos quatro representantes de Juntas de Vizinhos foram abordados nos eventos aos 

quais comparecemos. Como nas falas dos presidentes e dos conselheiros apareceu 
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reiteradamente a referências às Juntas da cidade de El Alto como sendo as mais organizadas e 

mobilizadas, entrevistamos um presidente de Junta dessa localidade. 

 No que concerne à esfera nacional, buscamos entrevistar alguém, dentre as vozes 

oficiais, que estivesse envolvido diretamente com a construção, em nível nacional, de espaços 

participativos. 

 Dessa forma, ao total, foram realizadas 17 entrevistas com duração média de uma hora, 

cada. A entrevista mais curta durou 43:29 minutos e a mais longa durou 1:39:38. Desses 

entrevistados, quatro são presidentes de Juntas Vecinales, dos quais três são de diferentes 

bairros da cidade de La Paz e um é da cidade de El Alto; quatro participantes de diferentes 

conselhos de participação e controle social da cidade de La Paz; dois idealizadores da Lei 

Municipal de Participação e Controle Social do município de La Paz e também responsáveis 

pela execução da lei; um dos idealizadores e executores da Lei de Participação Popular de 1994; 

três acadêmicos especialistas no tema de participação e controle social na Bolívia; um 

representante do ministério de Saúde, que vem criando o Conselho Nacional de Saúde e o 

sistema universal de saúde; o representante da ONG Red de Participação Ciudadana y Control 

Social; e um representante da Confederação Sindical Única de Trabalhadores Camponeses de 

Bolívia (CSUTCB), pertencente ao Conselho Nacional de Meio Ambiente. Com todos os 

entrevistados, assumimos o compromisso ético de manter o sigilo de suas identidades. Houve 

apenas uma exceção, a ex-ministra de saúde, uma vez que ela assumiu um cargo estratégico e, 

embora seja uma militante social histórica na Bolívia, o motivo pelo qual a procuramos foi 

exatamente a função desempenhada junto ao Ministério. Ainda assim, julgamos pouco 

relevante nesta tese explicitar seu nome. O Quadro 4 apresenta a forma como os entrevistados 

serão identificados nas páginas adiante, de forma que possam ser identificados, mantendo suas 

identidades pessoais preservadas. As entrevistas foram gravadas e se encontram disponíveis 

para consulta.  
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Quadro 4 – Esquema de identificação dos entrevistados  

Presidentes de 

Juntas 

Vecinales 

Membros de 

Conselhos de 

Participação e 

Controle Social - 

cidade de La Paz 

Representantes da 

prefeitura 

(alcaldía) de La 

Paz 

Especialistas em 

Participação na 

Bolívia 

Representante dos 

idealizadores da 

LPP (1994) 

Representante 

do Min. da 

Saúde e dos 

idealizadores do 

Conselho 

Nacional de 

Saúde e do SUS 

Representante 

ONG Red de 

Participação e 

Controle Social  

Representante 

da CSUTCB, 

membro do 

Conselho 

Nacional de 

Meio Ambiente 

Presidente 1 Conselheiro 1 
Representante 

institucional 1 
Especialista 1         

Presidente 2 Conselheiro 2 
Representante 

institucional 2 
Especialista 2 

Representante dos 

idealizadores da 

LPP  

 Ex-Ministra da 

Saúde 

Representante 

ONG  

Representante da 

CSUTCB e 

membro do 

Conselho 

Nacional de 

Meio Ambiente  

Presidente 3 Conselheiro 3   Especialista 3         

Presidente 4 Conselheiro 4             

Fonte: elaboração própria. 

 

 

A parte mais difícil da investigação empírica foi acessar os espaços de participação. A 

todos os entrevistados perguntamos se sabiam de alguma reunião de sua junta de vizinhos 

(mesmo àqueles que não eram diretamente ligados a ela) ou da esfera que lhe cabia. Alguns 

deles se esforçaram em buscar alguma reunião, mas a resposta geral foi negativa. Ao todo, 

acessamos 4 eventos: 1) eleição dos representantes dos presidentes de Juntas de vizinhos que 

comporiam o chamado Controle Social (antes conhecido como Comité de Vigilancia); 2) 

“Encuentro de Identidades Juveniles”, promovido pela prefeitura de La Paz para definição das 

políticas públicas para a juventude; 3) Colóquio de Salud Pública, organizado pelo Ministério 

de Saúde, composto por diversas organizações da sociedade civil para construção do sistema 

universal de saúde (SUS) e 4) Encuentro de Desarrolho Regional, promovido pelo governo do 

Estado de La Paz. Nos relatos que seguirão abaixo, há registros de falas de participantes feitas 

publicamente nos eventos e também em conversas e abordagens pessoais conosco. Nestes 

casos, não consideramos propriamente entrevistas, dado que não seguiram o mesmo 

procedimento metodológico das entrevistas estruturadas. Contudo, julgamos tais falas parte 

importante da constituição do cenário geral de cada evento e, por isso, utilizamo-as aqui. Em 

todos os casos, identificamo-nos como pesquisadores e explicamos em linhas gerais nosso 

objetivo, de forma que mesmo as conversas rápidas e informais foram feitas sob a ciência e 

permissão de nossos interlocutores.  

Com todos os entrevistados, procuramos saber detalhes sobre as reuniões, encontros e 

eventos que contassem com a participação da sociedade e, especificamente, sobre as reuniões 

das juntas de vizinhos, buscando saber também se os entrevistados, com exceção dos 

presidentes de juntas, participam ou, ao menos, conhecem e acompanham a associação de seu 
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bairro. Chamou atenção o fato de que nenhum dos entrevistados que estudam a participação, 

ou que foram responsáveis diretos pela criação de espaços institucionalizados ou das leis, tem 

qualquer tipo de engajamento nas juntas de seus bairros ou em outros fóruns coletivos. Por 

exemplo, o entrevistado que participou da criação da Lei de Participação Popular de 1994, 

respondeu que  

 

No participo yo, nunca he ido, no conozco al presidente. Vas a ver que en las 

zonas urbanas la participación baja mucho e en las rurales aumenta, por las 

necesidades, necesito participar sino no voy a tener nada. En zona urbana 

tenemos agua, luz, internet… ¿qué más voy a pedir? […] Pero […] las 

participaciones en zonas urbanas, de hecho yo no participo. 

  

 

 Uma das representantes da prefeitura de La Paz, responsável pela criação da Lei 

municipal de participação e controle social e pela institucionalização dos espaços participativos, 

quando indagada sobre sua atuação na Junta Vecinal de seu bairro, afirmou que 

 

Yo, en realidad, no estoy muy involucrada con la junta, mi papa sí, que todavía 

vivo con ellos. Es un poco eso el tema de los tiempos, yo veo que es un poco 

eso, los ciudadanos están trabajando todo el tiempo para mantenerse, y otros 

estamos como que no me importa lo que pasa, con tanto que mi calle esté bien. 

Creo que mis limitaciones son por falta de tiempo, con el trabajo y estudio se 

queda complicado, pero sí, me gustaría participar (Representante institucional 

2). 

 

 

Perguntamos, então, se ela participa de alguma organização social. A resposta foi, mais 

uma vez, negativa: 

 

Yo ya no, de hecho participaba de organizaciones juveniles en el colegio y 

después en el consejo municipal de la juventud de La Paz y a través de eso me 

volví voluntaria para las agencias de cooperación de (xxx)? yo estaba de 

voluntaria y trabajábamos el tema de sexualidad y del embarazo adolescente, 

de prevención al embarazo… sí he participado bastante pero después 

empiezas a trabajar y por el tiempo se queda difícil. Pero si me interesa mucho 

todavía, principalmente el tema del embarazo (Representante institucional 2). 

 

 

 A especialista 2 admitiu que  
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En realidad, no sé quién es el presidente de mi junta. Mi mamá siempre ha 

participado, pero hace un tiempo ya no sigue acompañando. Siempre peleava, 

peleava hasta que se ha cansado. Y yo, que vergüenza, es mi tema de estudio, 

pero no participo (Especialista 2). 

 

 

Ao ser perguntado se conhece a junta de vizinhos de seu bairro, o Conselheiro 2 

respondeu que  

 

Yo vivo en Mecapaca, un pueblito que está a 25 km de La Paz, al mismo 

tiempo es un municipio que integra a comunidades tradicionales que están en 

los cerros, a campesinos de origen aymara que están en el valle y a mucha 

gente de La Paz que se ha comprado tierras porque hay un clima más bendigo. 

Y cada quien se organiza segundo su tradición. Las juntas de vecinos son 

hechos de los vecinos, que se llama así a la gente nueva, vecinos nuevos o 

vecinos antiguos. Y el campesino se organiza en sindicatos, mientras la 

comunidad tiene su propia forma de organización. Son cosas terriblemente 

diferentes. Las únicas juntas que funcionan más o menos bien son aquellas 

conformadas por la gente citadina, que viene de la cuidad, que ha comprado 

allá un terreno (Conselheiro 2).  

 

 

Como a resposta foi relativamente evasiva, perguntamos, em seguida, se ele sabia de 

alguma reunião que ocorreria em sua comunidade. De maneira mais direta, ele respondeu que 

“No, porque tampoco he pensado en eso. Pero, si me ocurre, yo puedo hablar con ustedes”.  

 A todos aqueles que responderam não saber de reuniões, solicitamos que verificassem 

a ocorrência de alguma e nos dissesse. A despeito de cobranças contínuas de nossa parte, não 

conseguimos, dessas pessoas, a indicação de algum encontro. 

  O Presidente 2, em sua fala, referiu-se a uma reunião entre os presidentes de juntas 

vecinales de seu distrito no mesmo dia em que se realizava a entrevista. Pedimos, então, para ir 

como observadores. Uma hora antes da reunião, recebemos uma ligação dele avisando que a 

mesma tinha sido adiada para o dia seguinte. A história se repetiu nos dias subsequentes. Por 

mais duas vezes, recebemos sua ligação, avisando que a reunião teria sido novamente adiada e 

finalmente cancelada.  
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5.4.1.1 Observação não-participante dos eventos  

 

 Como anunciamos anteriormente, quatro foram os eventos que pudemos observar. Pela 

ordem de apresentação que se seguirá, o primeiro foi o processo eleitoral para membros do 

órgão de Participação e Controle Social da cidade de La Paz; o segundo foi o “8º Encuentro de 

Identidades Juveniles”, promovido pela prefeitura de La Paz; o terceiro foi o “Colóquio de 

Salud Pública”, promovido pelo Ministério de Saúde da Bolívia, com o objetivo de construir o 

Sistema Único de Saúde, tal como rege a Constituição de 2009; o quarto foi o “Foro Regional 

de Desarrollo”, promovido pelo governo do Estado de La Paz, na cidade de Viacha, interior do 

Estado.  

 

 

5.4.2 Eleição para órgão de Participação e Controle Social 

 

 As primeiras pessoas contatadas na Eleição – funcionários da prefeitura de La Paz 

envolvidos diretamente na construção da lei de participação e controle social e dos espaços 

institucionalizados de participação – nos indicaram o local onde os membros do Organismo de 

Participação e Controle Social (antigo Comité de Vigilância) se reúnem. Fizeram questão de 

dizer que as reuniões ocorrem regularmente às quartas-feiras, embora não soubessem informar 

precisamente a hora. Curiosamente, quando pedimos maiores detalhes sobre o endereço do 

Organismo para que pudéssemos ir lá, o Representante 1 ficou explicitamente constrangido e 

respondeu que ele poderia combinar com a secretaria do Organismo uma data para ele 

pessoalmente nos levar. A Representante 2, por seu turno, nos desanimou argumentando que o 

Conselho, extraordinariamente, não estava seguindo seu funcionamento regular porque havia 

um processo eleitoral para escolha dos membros em curso.  

 Fomos pessoalmente lá em uma quarta-feira a fim de nos informar melhor sobre a 

reunião e participar dela como observadores. Recebeu-nos uma funcionária da prefeitura que é 

responsável por secretariar o órgão. Imediatamente, de maneira muito pouco solícita, ela nos 

informou que não teria a reunião naquele dia porque o Conselho estava passando por processo 

eleitoral e, portanto, as reuniões só voltariam a ocorrer após a escolha dos novos membros. 

Perguntamos quando seria a eleição. Ela nos respondeu que seria no domingo seguinte, mas se 

recusou a dar qualquer informação adicional. Depois de muita insistência de nossa parte, ela 

indicou que a eleição começaria às oito horas da manhã, porém respondeu incisivamente que 

ninguém poderia acompanhar. Tal resposta nos pareceu estranha. Afinal, se é um processo 
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eleitoral para escolher representantes da comunidade, como esta não poderia acompanhar o 

processo? De qualquer maneira, às oito horas do domingo, fomos ao prédio que abriga o órgão.  

Ao chegar, nos deparamos com um protesto. Vários membros de um distrito, o distrito 

nº 2, constituído por 17 Juntas Vecinais correspondentes ao Macrodistrito Centro45, em La Paz, 

se postavam à frente do local de reunião e votação. Eles denunciavam com faixas e cartazes o 

que seria a impostura de um ex-presidente de uma das 11 Zonas em que se dividem as 17 Juntas 

Vecinais. Freddy Bustillos, anterior Presidente da Zona San Juan Miraflores, tinha o seu nome 

destacado e acusado de não mais representar sua Zona. Ele, entretanto, estava no interior do 

local de votação, a que fomos impedidos de entrar, como se presidente fosse, para votar. No 

protesto estava uma mulher e um grupo de vizinhos do bairro a que pertence o sr. Bustillos, 

afirmando que ela era a legítima presidente, recentemente eleita e que esse senhor, que foi 

representante de seu bairro por muitos anos, não se conformara com a perda e, “cinicamente 

continuava a se fazer de presidente”. Segundo eles, isso ocorria porque o sr. Bustillos era aliado 

do atual prefeito e tudo estava acontecendo sob a guarda da prefeitura. Permanecemos à porta 

do local até que os membros ali reunidos se retirassem, declarando que a eleição fora adiada. A 

forte pressão dos manifestantes obteve o resultado desejado, pelo menos em um primeiro 

momento. Quando deixamos o local, os manifestantes ainda continuavam, na espera da chegada 

da imprensa.  

Apesar dos protestos, soubemos posteriormente que, à tarde daquele mesmo domingo, 

os presidentes de Juntas daquela zona foram convocados a realizar a eleição.  

Perguntamos à Presidente 4, que pertence ao Macrodistrito Centro, qual foi o desfecho 

daquela polêmica. Ela respondeu que a eleição teria sido adiada, mas que ocorreu efetivamente 

naquele mesmo dia, e se queixou da intensa intervenção da alcadia. 

 

 

 

5.4.3 O Encontro de Identidades Juvenis 

 

Esse Encontro, já em sua oitava edição, foi promovido pela prefeitura de La Paz. Está 

ligado à Secretaria de Desarrollo Social que, por sua vez, criou o ‘Instituto de la Juventud’. 

Segundo os representantes da prefeitura, o objetivo desse encontro seria discutir e gerar 

políticas públicas para os jovens proporcionando protagonismo nessas definições àqueles que 

                                                 
45 Macrodistritos são as regiões da cidade, que congregam um conjunto de bairros. 
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seriam afetados diretamente por elas. Correspondia, portanto, à concepção participativa que 

considera necessária a presença cidadã desde a formulação da política pública ou, melhor ainda, 

desde a construção da agenda.  

Esse evento ocorreu em um belo parque da cidade, que conta com um auditório. Lá 

estavam presentes jovens em torno de 15 a 18 anos, estudantes de diferentes escolas de La Paz. 

Ao total, compareceram 210 pessoas, entre jovens e observadores.  

Como se pode ver no Anexo 1, tudo estava muito bem organizado: o tempo destinado a 

cada atividade, os intervalos para refeições (todas oferecidas pela prefeitura), os temas a serem 

tratados e as atividades programadas.  

O evento começou com uma exposição do responsável pelo Instituto de la Juventud, 

seguido da organizadora daquele encontro e de outros representantes municipais. O primeiro 

afirmou que as propostas geradas ali seriam seriamente levadas em conta. Destacou que a 

criação do ‘Instituto’, primeiro do país com esse caráter, teria sido uma resposta a uma demanda 

gerada em um desses encontros. A organizadora do evento afirmou que a Lei de Participação e 

Controle Social foi discutida amplamente entre os jovens. Em seguida, ela expôs em detalhes 

o que a prefeitura estava fazendo em prol dos jovens. Dentre os projetos apresentados, estavam:  

1. Jovem empreendedor, no qual o jovem receberia da prefeitura um capital inicial, 

chamado de ‘capital semillar’, e um assessoramento técnico, que deveria contar com o 

envolvimento da família. 

2. “La Paz líder en innovación: jóvenes emprendedores” 

3. “Escuela de padres jóvenes”, que contaria com apoio psicológico. 

4. Preços diferenciados para jovens que necessitam atendimento em especialidades 

médicas. 

5. Apoio psicológico e linha telefônica de contato direto para jovens que sofrem bulling. 

 

Por fim, ela chamava os jovens a se apropriarem dos espaços públicos. 

Após essa rodada expositiva, iniciou-se uma dinâmica de grupos, cada qual coordenado 

por funcionários da prefeitura, que orientavam os jovens sobre o que fazer. Cada grupo tinha 

um tema diferente: transporte público; atividades voluntárias; práticas de higiene pessoal e 

alimentarias; responsabilidade ambiental; e temas variados apresentados pelos funcionários 

para que os jovens fizessem propostas de ações à prefeitura. Não havia um espaço propriamente 

de discussão. As atividades eram lúdicas, como desenhos, cartolinas, papéis coloridos, etc e os 

jovens tinham como tarefa responder às solicitações dos “facilitadores”. Por exemplo, quando 

tratavam do tema transporte público, inicialmente, o facilitador pedia para os jovens 
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desenharem em um papel quais são os transportes públicos disponíveis na cidade. Em seguida, 

pedia para que eles indicassem quais são os mais utilizados por eles próprios. Ao final, pedia 

para que eles escrevessem em um papel o que achavam de cada meio de transporte e o que 

poderia melhorar. O facilitador, então, lia para o grupo o que estava escrito nos papéis. No 

momento dos temas variados, após apresentar o objetivo aos jovens, o facilitador pedia para 

que eles fizessem propostas para a cidade em voz alta e o facilitador registrava em uma cartolina 

as propostas. Portanto, não havia um espaço aberto à livre expressão dos jovens, no qual fosse 

possível fazer uma discussão coletiva. Tudo era minuciosamente determinado pela organização 

do evento.  

Ao chegar, nós nos identificamos e nos apresentamos a alguns organizadores. Contudo, 

a maioria deles não sabia quem éramos nós. Chamou atenção como esses últimos manifestaram 

incômodo com nossa presença, emquanto observávamos o que acontecia. Um deles, depois de 

um longo tempo, como se não conseguisse mais resistir, perguntou quem éramos nós. Após 

nossa resposta, ele ficou evidentemente aliviado e um primeiro sorriso apareceu em seu rosto.  

As propostas apresentadas pelos jovens eram de cunho corporativista. Por exemplo, 

apareceu em quase todos os grupos a proposta de criação de um “carnê juvenil municipal”, que 

oferecesse descontos em praças, banheiros públicos, teatros, cursos, cinema, transporte, etc. 

Não apareceu, em nenhum momento, a reivindicação por espaços e serviços gratuitos e 

universais. Como veremos adiante, nem aqui, nem em outros eventos que trataram de temas 

como saúde, educação, transporte, etc., direitos universais parece ser algo reivindicado pelos 

bolivianos. No que concerne à saúde, por exemplo, veremos que a construção do sistema único 

de saúde está presente na Constituição e tem sido objeto de discussão dos setores envolvidos 

com o tema. Da parte dos cidadãos, há a constante reclamação da falta de acesso à saúde. No 

entanto, o que aparece como demanda (ou oferta, no caso da prefeitura de La Paz) é nada mais 

do que descontos em hospitais, exames médicos, etc.  

É necessário destacar como o tema ‘emprego’ é sensível entre os bolivianos, em geral. 

É verdade que se trata de tema igualmente sensível para outros povos, mas o particular da 

situação boliviana, como vimos em detalhes anteriormente, dá ao tema um sentido especial. 

Nos eventos que presenciamos, nas entrevistas, nos jornais impressos e televisivos e nas 

conversas informais sempre aparece a problemática da falta de emprego ou, de outro modo, 

projetos de estímulo ao empreendedorismo, tal como esse que a prefeitura traz aos jovens, no 

momento desse evento. A situação de carência de emprego formal é ainda mais grave entre os 

jovens (WANDERLEY, 2013).  
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Nesse evento, havia um grupo protestando contra alguns conceitos que a prefeitura 

tentava estabelecer e contra algumas medidas que, segundo eles, prejudicam essa parcela da 

população. Todos eles eram ligados a uma ONG chamada Red Interquorum46, que está presente 

em alguns outros países da América Latina, como Peru, Chile e Equador. Nos grupos, os 

membros dessa Red questionaram a proposta da prefeitura de trabalho voluntário como meio 

de certificação profissional. Segundo eles, o que se estava pretendendo não era ‘trabalho 

voluntário’, mas sim trabalho gratuito, sem remuneração. Nas palavras de um deles, “trabajo 

voluntario es cuando hacemos algo de nuestro corazón, para ayudar otros. Esto que nos ofrece 

la alcaldía es trabajo gratuito, un tipo de esclavitud, para que nos dé al final un certificado. 

La alcaldía tiene que pagar a los jóvenes para que hagan este tipo de trabajo”. Os demais 

participantes se mostraram incomodados com as intervenções desse grupo e os “facilitadores”, 

além do manifesto incômodo, tentavam, ainda que sutilmente, interromper suas intervenções.  

Em conversa privada, uma das integrantes dessa ONG nos relatou que eles participaram 

do processo de construção da lei municipal de Participação Cidadã e Controle Social, mas 

ficaram muito frustrados quando perceberam que os grupos e indivíduos lá presentes eram, em 

sua maioria, escolhidos pela prefeitura, de tal maneira que não havia espaço para não partidários 

e, logo, para críticas. Por fim, afirmou que “es así que están compuestos los consejos de 

participación”.  

Em seguida, esse grupo distribuiu um documento (Anexo 2), intitulado “manifesto 

contra el changueo municipal”. Esse manifesto denuncia o não cumprimento do Artigo 9 da 

Ley Autonómica de las Juventudes, de 2014, por parte da prefeitura. Tal artigo versa sobre a 

“delegación municipal para la promoción de la juventude”, uma instancia técnico-

administrativa que seria responsável pelo planejamento e execução de políticas, programas e 

projetos estratégicos voltados à juventude, além de ser responsável por gerar espaços de 

encontros, debates e discussões entre as organizações juvenis. Segundo o manifesto, em 2015 

a prefeitura lançou um decreto para iniciar a implantação desse órgão, via um “Programa 

Gestor”. No entanto, esse procedimento teria ocorrido “de manera abrupta y sin uma amplia 

consulta ante las organizaciones juveniles” (ver anexo 2). Ademais, esse programa “no cuenta 

con la capacidad técnica, ni las atribuciones necesarias para atender las problemáticas 

                                                 
46 Em seu site, essa Rede afirma ser um “espacio “virtual permanente” para que los (as) jóvenes de todo el país 

experimenten, creen y recreen la democracia desde lo cotidiano; intercambien conceptos, metodologías y 

experiencias, promoviendo actividades donde la diversidad y la pluralidad se encuentren cuestionando 

colectivamente lo “malo de lo viejo y de lo nuevo”, asumiendo lo “bueno viejo” y proponiendo y construyendo lo 

“bueno nuevo” desde sus experiencias, miradas, esperanzas y velocidades”. 
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juveniles y que desconoce la lucha histórica de los movimientos juveniles constituidos desde 

2004 por la conquista de un espacio orgánico, con valor social” (Ibid.).  

Os protestos, mais uma vez, não tiveram repercussão entre os jovens que estavam no 

Encontro. Os organizadores mostravam grande tensão, estavam a todo momento falando baixo 

entre si e alguns chegavam a fazer menção de reagir aos jovens que reclamavam, mas 

imediatamente recuavam.  

Uma das organizadoras centrais do Encontro nos relatou que esses jovens “insatisfeitos” 

já são conhecidos da prefeitura. Segundo ela, eles estiveram presentes nos principais eventos 

relacionados à juventude, incluindo aqueles prévios à construção de leis e políticas públicas, 

mas “nunca les agrada lo que hace la alcaldía”. Ela revelou que todos os organizadores 

estavam muito nervosos com o potencial de problemas que aqueles jovens poderiam levar a um 

evento que “fue hecho con mucho cuidado para ser un sucesso”. Eu perguntei porque eles 

estavam a todo momento “cochichando” e ela me explicou que estavam tentando se “adelantar 

a las acciones”. Inclusive, quando os jovens começaram a se movimentar para distribuir o 

manifesto, um dos organizadores que sabia quem éramos nos pediu para irmos disfarçadamente 

averiguar qual era o conteúdo do texto.  

Ao final, não houve grandes repercussões e o Encontro foi encerrado de maneira 

tranquila. Contudo, ficou evidente a dificuldade dos representantes da prefeitura em lidar com 

opiniões discordantes. Isso se manifestou não apenas pelo grupo de jovens da Red Interquorum, 

mas também pelo desconforto manifesto com nossa presença e pela preocupação em determinar 

previamente tudo o que aconteceria, sem deixar espaço aberto ao debate e à livre expressão. 

De outra parte, não podemos desconsiderar a iniciativa em si. Surpreendeu-nos a 

simples existência desse tipo de evento. Ainda que de maneira tutelada, há um esforço 

sistemático do poder público em se aproximar da população fora do calendário eleitoral. Se 

pensarmos na experiência brasileira, verificaremos que esse tipo de evento não acontece sequer 

no período das eleições.  

 

 

5.4.4 O Colóquio de Saúde Pública 

 

5.4.4.1 Para entender o Colóquio de Saúde Pública: a saúde na Bolívia 

 

Para entender o que ocorreu no Colóquio do qual participamos como observadores, 

devemos compreender antes como funciona o atual sistema de saúde, inquestionavelmente 
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excludente e ineficaz e, por outro lado, o que traz a Constituição da República de 2009 sobre 

esse tema. 

 O sistema atual tem sua base no início dos anos 2000, ainda sob governo de Sánchez de 

Lozada, que criou, em 2003, dois seguros públicos de assistência de saúde: Seguro Universal 

Materno Infantil (SUMI) e Seguro de Salud Para el Adulto Mayor (SSPAM). Esses dois seguros 

atendem gratuitamente crianças até 5 anos, mulheres grávidas e pessoas a partir dos 60 anos 

respectivamente. A ex-ministra da Saúde por nós entrevistada explica como funciona o sistema 

atual:  

 

Había una ley del neoliberalismo, de la época de Sánchez de Lozada, que sigue 

siendo la misma. Esta ley cubre de manera universal y gratuita a los menores 

de 5 años y a los mayores de 60 años. Pero la gente entre 5 y 60 años paga. Y 

nuestra pelea es esta. Los trabajadores tienen la seguridad social. De los 10 

millones de bolivianos, 3,5 millones, digamos, 4 millones, están en la 

seguridad social. De este 60%, por nuestra cuenta, hay, digamos, 5% de estos 

que pueden pagar en la privada aceptable, no cualquiera. Entonces hay más 

de 5 millones que no tienen la protección y que tienen que pagar.  

 

 

Semelhante ao que ocorreu no Brasil, uma parcela daqueles envolvidos no movimento 

Constituinte tinha como bandeira a transformação da saúde em um direito universal e 

inalienável. O processo de construção do projeto para ser incorporado na Constituição é 

relatado pela ex-ministra:  

 

Nosotros elaboramos la política sanitaria. Y es lógico que nosotros vayamos 

a trabajar con los movimientos sociales, digamos, para ver la consistencia de 

la política sanitaria y para, a ver, ubicar y definir que entra en la nueva 

constitución, evitando tener el riesgo técnico y reunir a los médicos y a la parte 

técnica y decir lo que hay que haber en la Constitución, sino que respetando 

un proceso político que corresponda a los movimientos sociales, entendiendo 

que la salud es un derecho social. Entonces nosotros teníamos que hacer 

asambleas pre-constituyentes, con 70% de los movimientos sociales y 30% 

del sector técnico. En el 30% estaba la representación del sector público, de la 

seguridad social, de colegios profesionales, y en 70% sindicatos, movimientos 

sociales, etc, etc, juntas de vecinos… Entonces fue muy interesante, porque 

en realidad, en el sector técnico, los médicos fueron arrinconados, porque 

entraron hablando “¿qué saben ellos para hablar de salud?”, que es clásico, 

¿no es? Entonces, en esta lógica, el debate fue mucho más fluido, mucho más 

interesante. […] Hicimos una pre-constituyente en cada uno de los 9 

departamentos y una nacional, y las conclusiones entregamos a la Asamblea 

Constituyente. Todas las conclusiones entraron. Hoy la Constitución tiene 

unos 40 artículos, incisos sobre salud, pero además una línea clara, que es no 

solamente el derecho a la salud, sino que es obligación máxima del Estado, 
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por financiamiento, por el Sistema Universal de Salud, por la incorporación 

de la medicina tradicional, etc. 

 

 

Citamos, abaixo, alguns exemplos desses Artigos presentes na Constituição:  

 

Artigo 18  

I. Todas las personas tienen derecho a la salud.  

II. El Estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas, 

sin exclusión ni discriminación alguna. 

III. El Sistema Único de Salud será universal, gratuito, equitativo, 

intracultural, intercultural, participativo, con calidad, calidez y control social. 

El sistema se basa en los principios de solidaridad, eficiencia y 

corresponsabilidad y se desarrolla mediante políticas públicas en todos los 

niveles de gobierno. 

 

Artigo 35 

 I. El Estado, en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, 

promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el 

bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios de salud.  

II. El sistema de salud es único e incluye a la medicina tradicional de las 

naciones y pueblos indígena originario campesinos.  

 

Artigo 37  

El Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho 

a la salud, que se constituye en una función suprema y primera responsabilidad 

financiera. Se priorizará la promoción de la salud y la prevención de las 

enfermedades.  

 

Artigo 39  

El estado garantizará el servicio de salud público y reconoce el servicio de 

salud privado; regulará y vigilará la atención de calidad a través de auditorías 

médicas sostenibles que evalúen el trabajo de su personal, la infraestructura y 

el equipamiento, de acuerdo con la ley.  

 

Artículo 40 

El Estado garantizará la participación de la población organizada en la toma 

de decisiones, y en la gestión de todo el sistema público de salud (BOLIVIA, 

2009). 

 

 

Como se pode observar, a Constituição é enfática e reiterativa na determinação de um 

sistema de saúde universal e de qualidade oferecido pelo Estado gratuitamente. No entanto, 

como vimos, até o momento, não foi implementado o SUS. Como afirma a ex-ministra,  
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Todavía seguimos irracionalmente en el modelo anterior, neoliberal. En 

realidad, no se ha modificado. La gente sigue pagando el servicio de salud. 

Entonces esta es nuestra pelea, digamos, con el Estado y con el gobierno, 

como sabe muy bien Evo. Para eso, seguimos trabajando todavía. El proyecto 

de Ley para construcción del SUS es nuestra pelea para que se apruebe.  

 

 

 Essa última fala demonstra uma tensão. Por que, passados já 7 anos da promulgação da 

Constituição, não foi implementada essa política? Como destacam Ledo e Soria (2011, p. 111), 

“Bolivia presenta los peores indicadores de salud en América Latina”. A despeito de alguns 

índices terem melhorado nos últimos anos, como mortalidade infantil, seguem sendo os mais 

baixos da região. No colóquioforam levadas algumas informações relevantes que nos ajudam a 

compreender o que está presente nesse impasse, como veremos mais à frente.  

 Em 2011, o governo central criou a política sanitária de Saúde Familiar Comunitária e 

Intercultural (SAFCI), por meio de um decreto, com o objetivo de 

 

contribuir en la eliminación de la exclusión social sanitaria (traducido como 

el acceso efectivo a los servicios integrales de salud); reivindicar, fortalecer y 

profundizar la participación social efectiva en la toma de decisiones en la 

gestión de la salud (buscando la autogestión); y brindar servicios de salud que 

tomen en cuenta a la persona, familia y comunidad (BOLIVIA, 2011, p. 3). 

 

 

  O primeiro principio da SAFCI, segundo o documento, é a “participação comunitária”, 

definida como “la capacidad autogestionaria de las comunidades urbanas y rurales en la 

identificación, priorización, ejecución y seguimiento de planes, programas y proyectos de 

desarrollo integral comunitario en salud, en los diferentes niveles de gestión para consolidar 

una visión nacional, de acuerdo con intereses colectivos y no sectoriales o corporativos” 

(Ibid.).  

Por fim, o decreto estabelece que os Conselhos de Saúde seguem estrutura intersetorial, 

desde o âmbito municipal até o nacional. O Conselho Municipal seria composto pelo “conjunto 

de Comités Locales de Salud y de otras organizaciones sociales representativas de un 

município” (Ibid., p. 9). O Conselho Departamental, por sua vez, seria composto pelos 

representantes dos Conselhos Municipais existentes em um Estado. Finalmente, o Conselho 

Nacional seria, então, composto pelo “conjunto de Consejos Sociales Departamentales de 

Salud, organizaciones sociales e instituciones del nivel nacional” (Ibid.). Sua função seria 

articular “las necesidades y propuestas en salud de los departamentos ante el Ministerio de 



246 

Salud y Deportes; además de ser encargado de realizar control social a las acciones que esta 

instancia emprenda” (Ibid.).  

O Ministério de Saúde e Desportes ficaria encarregado de regulamentar tal decreto em 

um prazo de 90 dias.  

Como se vê, a estrutura do Conselho Nacional depende da organização prévia dos 

Conselhos Municipal e Departamental, respectivamente, o que torna sua construção mais 

complexa. Não podemos afirmar que o motivo tenha sido exclusivamente esse, mas o fato é 

que o Conselho Nacional foi criado apenas em 2014. Sobre sua composição, as poucas 

informações disponíveis estão no site do Ministério da Saúde. Na página de divulgação da posse 

do Conselho, encontramos a informação de que formam parte “los representantes de la 

Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Confederación 

Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia "Bartolina Sisa", 

Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia, Consejo Nacional de 

Ayllus y Marcas del Qollasuyu, Central de Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonia 

Boliviana y la Confederación Nacional de Juntas Vecinales de Bolivia”. No mesmo site, na 

seção que trata da SAFCI, há um quadro – que segue abaixo – referente à estrutura e aos atores 

que intervém na gestão compartilhada de saúde.  
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Quadro 5 - “Actores institucionales, actores sociales y espacios de deliberación y 

acuerdos y consensos del proceso de la Gestión Compartida en Salud”. 

 
Fonte: Ministerio de Salud Bolivia. 

 

 

 Na composição do Conselho Nacional, chama atenção a imprecisão do critério de 

representação da sociedade civil com direito a um assento. Conforme se lê no Decreto, o 

Conselho terá “un representante de cada organización social más representativa del país” 

(BOLÍVIA, 2011). Qual é o critério utilizado para definir quais são as organizações mais 

representativas do país? Independentemente de qualquer valoração, tal escolha tem 

necessariamente um elevado grau de subjetividade. Talvez, por isso, na especificação de quais 

são essas organizações, apareça a palavra “outros” (“CSUTCB, Bartolinas Sisa, CIDOB, 

CONALJUVE, CONAMAQ, COB, otros47”). 

 A ex-ministra de saúde fala sobre o funcionamento do Conselho Nacional hoje: 

 

Esta parte del consejo departamental y nacional han dejado estos últimos tres, 

cuatro años, no se han reunido. Pero a partir de los campesinos, justamente 

por eso, en el año pasado, se ha logrado que los campesinos convoquen al 

consejo nacional. Han hecho un congreso que, yo diría, no está dentro de la 

                                                 
47 Grifo nosso. 

NIVELES DE GESTIÓN DE 

LA ESTRUCTURA ESTATAL 
DE SALUD 

ESPACIOS DE 

DELIBERACIÓN 
INTERSECTORIAL 

NIVELES DE LA ESTRUCTURA SOCIAL EN SALUD 

MINISTERIO DE 
SALUD 

ASAMBLEA NACIONAL 
DE SALUD 

CONSEJO SOCIAL NACIONAL DE SALUD 

Es una estructura formal orgánica conformada por: un 

represente de cada Consejo Social Departamental; y un 

representante de cada organización social más 

representativa del país: CSUTCB, Bartolinas Sisa, 

CIDOB, CONALJUVE, CONAMAQ, COB, otros) 

  

  

SERVICIO 
DEPARTAMENTAL 

DE SALUD 

MESA 
DEPARTAMENTAL DE 

SALUD 

CONSEJO SOCIAL DEPARTAMENTAL DE SALUD 

Elegido entre los Consejos Sociales Municipales de todo 

el departamento y organizaciones sociales 

departamentales representativas 

DIRECTORIO LOCAL 
DE SALUD DILOS 

MESA MUNICIPAL DE 
SALUD 

CONSEJO SOCIAL MUNICIPAL DE SALUD 

Elegido entre de los Comités Locales de Salud de un 

Municipio 

ÁREA Y SECTOR REUNIONES LOCALES: 
CABILDO, ASAMBLEAS, 

ETC. 

COMITÉ LOCAL DE SALUD 

Elegido entre las Autoridades Locales de Salud de un 

territorio con establecimiento de salud 

  REUNIONES 
COMUNITARIAS: 

ASAMBLEAS, ETC. 

AUTORIDAD LOCAL DE SALUD 

(elegida por cada comunidad o barrio como su autoridad 

responsable de acciones de salud. Generalmente 

existen como parte de su estructura organizativa) 
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norma, pero no importa. Y este consejo nacional hoy está pidiendo, pues, 

aprobaremos el proyecto de ley. Entonces, ellos tendrían la posibilidad de 

exigir al Ministerio la elaboración de norma, etc. Todavía no está 

suficientemente articulado. Yo creo que es una estructura momentáneamente 

débil, que no están viendo las otras organizaciones la importancia de esto.  

 

 

 É interessante notar que, para a entrevistada, a debilidade do Conselho ocorre por fatores 

internos a ele, relativos às organizações sociais que os compõe, porque, dentre outros motivos, 

não reconhecem a importância desse organismo. Para ela, o problema não vem da estrutura 

formal, da norma legal, etc., mas da organização real do espaço coletivo e dos atores que dão 

sentido a sua efetiva existência.  

 

 

 

5.4.4.2 O Colóquio 

 

 Esse Colóquio que tivemos a oportunidade de observar faz parte de uma série promovida 

pelo Ministério da Saúde para pensar coletivamente a construção do SUS. 

Compunham a mesa de debate representantes das seguintes organizações: Sociedade Médica 

de Salud; Seguros de salud; Ministério de Salud; Consejo Social Nacional de Salud; Asociación 

Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) e a decania da Faculdade de Medicina da 

Universidad Mayor de San Andrés.  

 Em sua exposição, o representante do Ministério declarou que o objetivo principal desse 

órgão “es la creación de la Ley del Sistema Único de Salud”, e que é nisso que eles vêm 

trabalhando nos últimos anos, através de grandes esforços técnicos. No entanto, segundo ele, o 

Ministério não tem conseguido maior efetividade devido às inúmeras resistências de diversos 

setores importantes da sociedade. Nas palavras dele, a Central Obrera Boliviana (COB), por 

exemplo, “tiene una defensa intransigente de las Cajas de Salud cómo siendo privadamente de 

ellos, y no del Estado. Eso es muy recorriente. Está inviabilizando la construcción del SUS”.  

 As Caixas de Saúde, tal como existiam no Brasil até a ditadura, são fundos de assistência 

a trabalhadores ativos, inativos e seus dependentes. De modo geral, são constituídas com 

recursos dos trabalhadores, dos empregadores e do governo. Na Bolívia, como vimos, esse 

sistema, que possui uma rede de clínicas e hospitais próprios, cobre cerca de 30% da população. 

É um sistema altamente corporativista e, por isso, a COB tem tanta resistência a abrir mão dele, 

ainda que em nome da construção de um sistema universal.  
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Como não poderia deixar de ser, há também grande resistência dos seguros que 

administram as caixas, que, obviamente, não querem perder seu nicho de mercado. É o que se 

lê em artigo publicado no jornal “Alerta Laboral”, sobre as mudanças propostas pelo governo 

para a criação do SUS: 

 

Todos estos cambios aplicados por el gobierno del MAS a título de 

“reestructuración” de la CNS [Caja Nacional de Salud] se orientan a excluir a 

los representantes laborales de la designación de autoridades de una entidad 

que les pertenece. Se consolida así la arbitraria injerencia política en la 

administración de la CNS con el propósito de someterla a las directrices del 

gobierno, y se abre la posibilidad de que su patrimonio sea dispuesto para el 

cumplimiento de la política de salud recurriendo a la subvención —por parte 

de los trabajadores asalariados— de los servicios de salud para el resto de la 

población, liberando al Estado de su obligación constitucional de proveer 

estos servicios públicos con sus recursos. […] En este sentido, la actual 

defensa de la CNS, asumida por sus trabajadores y las organizaciones afiliadas 

a la COB, busca preservar un patrimonio logrado con el esfuerzo de los 

propios trabajadores y en base a sus luchas sociales sostenidas en el pasado 

contra la clase capitalista y el Estado (ARZE VARGAS, 2012, s/p). 

 

 

 

O mesmo ocorre com os seguros privados, altamente beneficiados pela ausência de um 

sistema de cobertura gratuita e universal de saúde. O representante do Ministério reclamou da 

resistência dos seguros de saúde e também dos próprios profissionais de saúde, incluindo as 

Faculdades de Medicina de todo o país e, de maneira alarmante, da maior universidade pública, 

a Universidad Mayor de San Andrés, UMSA. Nas palavras da representante da ALAMES, a 

resistência do setor profissional, inclusive da Universidade, se verifica já na sua lógica de 

formação. Segundo ela, “las Universidades forman profesionales para la asistencia de 3º grado 

y no para la asistencia social y a la prevención”. Esse é um ponto crítico, dado que, para ela, o 

engajamento dos profissionais é peça chave na construção do SUS.  

Por outro lado, o representante da Faculdade de Medicina da UMSA reclamou da forma 

de atuação do governo central. Segundo ele, “las promesas no han sido cumplidas por las 

autoridades. Nuestras constituciones son muy avanzadas a nivel internacional. Por otro lado, 

no tienen repercutido administrativamente. Hay una doble actuación del gobierno. Por un 

lado, se plantea el SUS, por otro, la cúpula negocia con embestidores”. Ademais, ele chamou 

a responsabilidade do Conselho Nacional de Saúde, que, em sua visão, vem deixando a desejar 

no cumprimento de seu papel. Por fim, questionou o Ministério de Saúde: “¿cuál es el papel 

de la rectoría del Ministerio de Salud? En solo un año, cambiaron cuatro ministros. ¿Dónde 

está la continuidad para construirse un proyecto como este?”. 
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O representante do Conselho Social Nacional de Saúde, que pertence à Confederação 

Sindical Única de Trabalhadores Camponeses de Bolívia (CSUTCB) 48 , reclamou que as 

autoridades não escutam as organizações sociais. Nas suas palavras, “las organizaciones 

sociales tienen que se organizar mejor. Es verdad. ¿Pero quién nos escucha? La ley que 

construimos fue modificada en un escritorio. Eso no es justo”.  

É interessante notar que esse representante do Conselho Nacional, tal como nos 

informou em entrevista posteriormente, é totalmente alinhado com o partido no governo. Na 

própria entrevista concedida a nós, ele se preocupou em marcar sua posição de defesa e 

concordância com o MAS e hesitou em fazer qualquer crítica, a menor que fosse, ao governo. 

Nesse colóquio, ao contrário, fez uma fala bastante incisiva e inclusive em tom de denúncia à 

forma como o governo tem se relacionado com as organizações sociais no que tange ao tema 

da saúde.  

 Tal evento revelou o alto grau de impasse presente no tema da saúde. Se, por um lado, 

foi possível introduzir na Constituição artigos tão avançados, por outro lado, a preocupação por 

parte do grupo no poder em manter “intocada” a estrutura existente, isto é, as caixas de saúde 

e o serviço privado, inviabilizou o processo de mudança. Hoje, pelas falas da ex-ministra e 

também pelas falas dos representantes de diversas entidades ligadas à saúde, as organizações 

que não querem a construção do SUS têm mais força do que aquelas que estão comprometidas 

com a mesma. Falta ao governo força para implementar tal projeto, ou vontade política, algo 

que exigiria enfrentamentos a poderosos interesses.  

  

 

5.4.5 “Foro Regional de Desarrollo” 

 

Esse evento, que estava em sua primeira edição, foi promovido pelo governo do Estado 

de La Paz em Viacha, uma cidade predominantemente rural do interior do Estado.  

Para entender o sentido desse evento, é necessário compreender a conjuntura política. 

Nas eleições realizadas em março de 2015, saiu vitorioso Féliz Patzi, ministro de Educação no 

primeiro ano do governo de Evo Morales e dissidente do MAS. Em 2010, Patzi era candidato 

pelo MAS a governador de La Paz quando foi pego dirigindo seu automóvel em estado de 

embriaguez. Após isso, Evo Morales pessoalmente vetou a continuidade de sua candidatura, 

                                                 
48 No colóquio, esse sindicalista estava representando um companheiro da CSUTCB que atua no Conselho de 

Saúde e não pôde estar presente. No entanto, ele é membro do Conselho Nacional de Meio Ambiente e foi um de 

nossos entrevistados. 
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passando a apoiar César Cocarico, que ganhou a eleição. Isso gerou uma tensão dentro do MAS 

que culminou na saída de Patzi. Logo após, este criou um novo partido, chamado “Integración 

para el Cambio” (IPC).  

Patzi se apresenta como o “líder indígena” (como se lê em sua página no facebook), 

sucessor de Morales, e diz que não é oposição, mas quer a continuidade do processo de 

mudança. Em 2015, fez uma aliança com o partido SOL.BO – nome recente de um grupo que 

governa a cidade de La Paz há mais de 15 anos – para candidatar-se ao governo do Estado. Saiu 

vitorioso contra a candidata do MAS, por uma diferença de 22% (51% contra 29%).  

 Patzi, desde a campanha eleitoral em 2015, dá declarações na imprensa de que será 

candidato presidencial em 2019 contra o MAS (ver Los Tiempos, 16/03/2015).  

 Há, portanto, uma constante disputa entre o que chamam de ‘oficialismo’, representado 

pelo MAS e o grupo de Patzi. 

 Esse evento observado por nós foi o último dos sete Fóruns realizados pelo governo 

departamental em diferentes regiões do Estado de La Paz – Amazonía; Valles Interandinos 

Norte; Altiplano Norte; Yungas; Valles Interandinos Sur; Altiplano Sur; e Metropolitana. É 

uma das primeiras iniciativas do governo estadual desde sua posse em maio de 2015. O objetivo 

era reunir elementos para a elaboração do Plano Operativo Anual (POA) da gestão de 2016, 

além da definição das bases de desenvolvimento do Departamento de La Paz do período 2015-

2020. As organizações e os temas de discussão variaram de acordo com cada região, uma vez 

que se tinha como base as realidades locais. Nesse sentido, segundo declaração do governo, os 

membros de cada fórum eram constituídos pelos “alcaldes municipales de las regiones, 

organizaciones representativas y los actores productivos”49.  

 A última edição tinha como objetivo, além daquele indicado anteriormente, criar a 

chamada “região metropolitana” do Departamento de La Paz.  

 Estavam presentes diversas organizações sociais, desde indígenas-campesinas, até 

produtores rurais e movimento LGBT. Todas foram convidadas pelo governo do Estado. É o 

que diz, por exemplo, o representante de uma organização LGBT, através de quem soubemos 

do evento: “tenemos un encuentro en la ciudad de Viacha, que es de El Alto, más allá, que es 

en el nivel del departamento. El gobernador nos ha invitado a trabajar el tema de salud y 

educación en una mesa; vamos a participar con otras organizaciones más” (Conselheiro 3). 

Não havia nenhuma organização com posicionamento explicitamente divergente, o que 

possivelmente se explica pela forma como foi feita a convocação. Esse mesmo entrevistado, 

                                                 
49 http://autonomias.gobernacionlapaz.com/foro-regional-de-desarrollo-metropolitana/  

http://autonomias.gobernacionlapaz.com/foro-regional-de-desarrollo-metropolitana/
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representante do movimento LGBT nos informou que estiveram com o grupo de Patzi durante 

a campanha eleitoral, participando da construção do programa de governo e, de outra parte, 

havia um membro do movimento que tinha sido eleito deputado estadual pelo SOL.BO e que 

estava participando ativamente da organização desse Fórum. Havia, outrossim, algumas poucas 

reclamações contidas nas falas de membros de organizações sociais, e, de outra parte, 

recorrentes elogios à iniciativa do governador. 

 Diferentemente do que ocorreu no encontro de juventudes, a personificação, nesse caso, 

era bastante forte, seja pela presença física do governador em todo o evento, seja pelo cartaz 

presente no centro do auditório com sua foto. 

 Após a abertura – que contou com a presença do alcalde de La Paz, Luis Revilla50, a 

alcadesa de El Alto, Soledad Chapetón51, os alcaldes de Viacha e Laja e representantes de 

Achocalla, Palca y Mecapaca – os participantes foram divididos entre os seguintes grupos de 

trabalho temáticos: seguridad ciudadana; desarrollo económico; servicios sociales/salud; 

medio ambiente; e transporte. Na parte da tarde, cada grupo organizou uma sistematização do 

que foi discutido e apresentou em uma plenária geral.  

 Mais uma vez, o tema do emprego apareceu de maneira muito sensível. O grupo de 

‘desarrollo econômico’, dentre diversas propostas, reivindicou a criação de “empleos dignos” 

e, a pesar de haverem poucos jovens, o grupo enfatizou que essa necessidade é ainda maior 

entre os jovens. Outro tema de destaque foi a demanda pela institucionalização do setor público, 

de forma a introduzir um sistema de seleção meritocrática. Essa é uma questão que chama 

atenção no país.  

A Lei 2027 do Estatuto do Funcionário Público estabelece que os “procesos de 

reclutamiento de personal en las entidades públicas comprendidas en el alcance del presente 

Estatuto, estarán fundados en los principios de mérito, competencia y transparencia, a través 

de procedimientos que garanticen la igualdad de condiciones de selección”52. No entanto, não 

há qualquer menção à exigência de concurso público para o ingresso na carreira pública. Isso 

se verifica em todas as esferas, desde municipal até federal. Na prática, são poucos os 

funcionários de carreira. A maioria ocupa cargos públicos pelo sistema de nomeação e não tem 

                                                 
50 Um dos líderes do SOL.BO e principal aliado de Patzi. 
51 Pertencente ao partido Unidade Nacional (UN) do maior empresário boliviano, Samuel Doria Medina. De 

maneira surpreendente, ganhou as eleições sobre o então prefeito Edgar Patana, do MAS, que tentava a reeleição. 

Essa foi considerada a principal derrota política de Morales nas eleições municipais. El Alto possui especial 

importância porque protagonizou a “guerra del gás” em 2003 e liderou o movimento que culminou na renúncia do 

então presidente, Sánchez de Lozada. O MAS, desde 2005, não havia perdido nenhuma eleição nessa cidade 

vizinha a La Paz, composta basicamente por imigrantes de origem aymara. 
52 http://www.emapa.gob.bo/document/legal/Ley2027.pdf  

http://www.emapa.gob.bo/document/legal/Ley2027.pdf
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estabilidade. Dessa forma, quando muda o grupo político, os funcionários públicos tendem a 

mudar. Alguns professores-pesquisadores de universidades públicas nos relataram que não 

passaram por um processo seletivo para chegarem ao cargo em que estão. Segundo eles, embora 

tenha havido uma avaliação de mérito e competência por parte dos contratantes, não ocorreu 

um chamamento público, orientado por um edital público e um concurso. A ausência de 

estabilidade foi objeto de preocupação manifestada por um dos entrevistados que nos disse o 

seguinte: “estou aqui há muitos anos. Apesar de fazer críticas necessárias ao governo do MAS, 

não tenho medo de ser demitido por eles. Também não faço críticas tão fortes porque nunca se 

sabe, né. Mas me preocupa a possibilidade de entrar um presidente de outro partido. Com 

certeza muitos de nós seremos tirados daqui”.  

Esse não é um problema insignificante. A introdução do sistema racional-legal, da 

burocracia, é requisito fundamental para a estruturação de um Estado eficiente, ainda que nos 

marcos do capitalismo. O fundamento weberiano básico é de que a seleção meritocrática dos 

servidores públicos, com regras claras e bem definidas, e a estabilidade são requisitos 

fundamentais para que se possa exercer a função pública com autonomia e imune às pressões 

políticas externas. Essa estrutura não serve, em primeiro lugar, ao Estado, ou mais precisamente 

à República, onde se distinguem o privado do público e se deve dar a prevalência deste sobre 

aquele.  

Ao final, o governador iniciou seu discurso em tom de resposta e encerramento. Estavam 

sendo distribuídos pratos de comida a todos os participantes, indistintamente. Quando chegou 

o momento da fala do governador, ele estava no meio da refeição e teve que pedir um minuto 

para terminar a mastigação. O início de seu discurso foi meio vago. Passou longos minutos 

falando sobre a necessidade de serem criadas “comissões” de transporte, de turismo, de meio 

ambiente, de “control departamental de salud”. Defendeu a necessidade de se estabelecer 

associações com as universidades e outras instituições acadêmicas. Em seguida, reclamou dos 

recursos limitados que recebe o Departamento. Afirmou que o Departamento é muito 

dependente do governo central, uma vez que o único recurso próprio seria proveniente da 

mineração.  

Já perto da conclusão, Patzi deu a seguinte declaração: “hemos siempre pensado en la 

nación, pero es hora de pensar en nuestro departamento”. Defendeu a coca como um recurso 

estratégico para o Departamento de La Paz e a nacionalização da água, como forma de adquirir 

mais um recurso próprio. Segundo ele, esta última aspiração não se concretiza por falta de 

vontade política do MAS.  
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Foi aberto, então, um espaço para intervenções dos participantes. Seguindo um certo 

clima informal e de amigos, diversos representantes indígenas começaram a falar no idioma 

aymara e o governador respondia também em aymara. As falas (aquelas que puderam ser 

compreendidas por nós) consistiam, em grande parte, em demandas por maiores oportunidades 

de emprego e desenvolvimento humano, ou seja, acesso a um sistema de saúde gratuito para os 

grupos mais vulneráveis, como os “gremiales” que são os vendedores de rua, semelhantes aos 

ambulantes brasileiros, com a diferença de que são muitos, provavelmente a maior massa de 

trabalhadores urbanos do país, todos na informalidade.  

Chamou atenção a intervenção de um homem nos seus 40 anos que se identificou como 

diarista. Ele solicitou uma “política de prevención a los trabajadores”. E completou dizendo: 

“no sabemos cómo cuidarnos. No sabemos cómo alimentarnos. Me gustaría saber lo que hace 

bien a la salud y lo que no hace para también pasar a nuestros hijos, para cuidar los dientes, 

para trabajar mejor”. Essa fala é mais uma a revelar o significado da ausência de um sistema 

público de saúde acessível a toda a população. 

Com muitos agradecimentos e elogios à iniciativa do governo departamental, o evento 

foi encerrado. 

Comparativamente ao encontro de juventudes, promovido pela prefeitura, neste fórum 

percebemos o espaço mais aberto. Ninguém manifestou qualquer estranhamento com nossa 

presença, a dinâmica não era tão previamente organizada, de forma que os participantes tinham 

mais oportunidades de debater e se expressar, o que se verificou explicitamente na parte final 

do evento. No entanto, não havia qualquer fala divergente, nem tampouco nenhum participante 

de oposição, o que se comprovou pelo fato de que o próprio governador fez críticas ao seu 

maior adversário, o MAS, bastante à vontade e ninguém reagiu a sua fala. Tudo fluiu como um 

encontro de pessoas amigas, ainda que algumas delas até fossem pertencentes a outros partidos 

ou organizações, como a prefeita de El Alto. Politicamente falando, ali estava um campo, em 

que havia diferenças, porém prevalecia identidades. 
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5.4.6 Entrevistas 

 

As entrevistas realizadas serão apresentadas e comentadas, tomando como referência os 

objetivos definidos e a questão em debate: a participação e o controle social, a cidadania lato 

sensu, em face do desenvolvimento econômico, social e político da Bolívia. As entrevistas 

compartilharão espaço com comentários e informações de outras fontes, compondo um bloco 

de análise.  

Como vimos, as organizações de bairro são historicamente importantes na Bolívia. Essa 

forma de organização, equivalente às associações de moradores no Brasil, encontra suas bases 

mais antigas nas comunidades indígenas.  

 A tradição indígena, que predomina nas áreas rurais do país, é baseada em grande 

participação dos membros comunitários. Segundo Chaves et al (2009, p. 50), 

 

Os sindicatos cocaleiros decidiam desde questões relativas à 

distribuição de lotes até brigas matrimoniais. Participar das assembleias 

e dos protestos não era uma escolha individual. Tais organizações 

sindicais – seguindo a melhor tradição andina – condicionavam o 

acesso à terra ao cumprimento de obrigações políticas e comunitárias, 

consolidando um espaço denso de direitos e deveres em torno do 

sindicato. 
 

 

Nas áreas urbanas formadas essencialmente pelos migrantes do campo, encontramos 

também tradições consideravelmente antigas. Daí porque a Lei de Participação Popular de 1994 

conferiu às chamadas Organizações Territoriais de Base (OTBs) legitimidade jurídica para 

serem os órgãos centrais de representação da sociedade civil. Poderíamos questionar o sentido 

político disso, ou seja, porquê apenas as OTBs ganharam esse status legal, porquê a lei não 

citou outras organizações da sociedade civil, como sindicatos. É possível que tenha havido 

alguma intenção política nisso, como, por exemplo, evitar uma composição classista da 

sociedade civil na relação com o poder público.  

Em 1988, então presidente da repúbica, Victor Paz Estenssoro, revela sua compreensão 

de que o movimento sindical era um mal a ser combatido, dado que teria se tornado uma 

instância de poder paralela e antagônica ao Estado. Nas suas palavras, 

 

Tenemos el problema sindical […]. En el gobierno anterior el Estado había 

disminuido su poder real y se dieron en el país poderes duales […] el 

enfrentamiento que tenemos con el poder sindical no es solamente un 

enfrentamiento social y económico, sino un enfrentamiento claramente 
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político […] nosotros vamos a recuperar el poder para el Estado. (apud 

GARCÉS, 2010, p. 51). 

 

 

Essa questão guarda especial relevância, na medida em que tal conjectura, em sendo 

verdadeira, corrobora a hipótese central deste estudo, de que o capitalismo não comporta um 

protagonismo da classe subordinada, ou seja, classista, em suas esferas decisórias; a inclusão, 

ainda que formal, só pode ocorrer pela via da ‘cidadania’, conceito que dilui a classe. Nesse 

sentido, o projeto de construção da cidadania, algo tão exaltado pelo neoliberalismo, surgia no 

mesmo momento em que se executava o projeto de combater o sindicalismo e os movimentos 

sociais classistas. Afinal, constituíam o maior símbolo de resistência à política neoliberal, às 

privatizações, às demissões, à desregulamentação do trabalho, dos direitos sociais, etc.  

No entanto, o fato é que as organizações de base territorial já existiam em grande parte 

do país, tanto nas áreas urbanas, quanto nas áreas rurais, e isso permitiu que se construísse uma 

lei com tal teor. 

Seguindo a linha de alguns especialistas mencionados anteriormente, muitos 

entrevistados reconhecem essa lei como algo que permitiu um avanço qualitativo na forma de 

organização e reivindicação da sociedade civil frente ao poder público. É o que se pode ver nas 

declarações abaixo: 

 

Tengo que reconocer que el anterior régimen… fue muy importante esa Ley 

de Participación Popular. Porque eso cementó para que ese sea el método de 

relación. Fue un gobierno entreguista, transnacional, que se le sacó todo eso, 

pero en un proceso que se llamó Plan de Todos, que le permitió 38% de 

elección a Gonzalo Sánchez de Lozada… una de las propuestas que 

verdaderamente es una base y un cemento para el buen accionar de los vecinos 

ha sido la ley de participación popular (Presidente 3). 

 

Acho que essa ideia de que Sánchez de Lozada era simplesmente um 

neoliberal deve ser revisada. Eu já estava aqui quando ele era presidente... A 

forma como ele se relacionava... havia pessoas de esquerda em seu governo. 

Era essa mescla. Claro, na política econômica era neoliberal, mas em outras 

esferas não seguia a tradição [neoliberal]. A Lei de Participação Popular é um 

grande exemplo. De fato abriu portas aos movimentos sociais. Não sei se ele 

previu isso, acho que não... no final, essa lei saiu do controle do governo e foi 

até mesmo pela mão dessas organizações empoderadas por ele que o 

depuseram (Especialista 3).  

 

Básicamente el antecedente de todo esto es la ley de participación popular de 

1994 que yo quería comentar, en ese momento se ha abierto la participación 

sobre todo a actores que son de carácter territorial, a junta de vecinos 

básicamente (Representante institucional 2). 
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 Entrevistamos um dos responsáveis pela construção da LPP de 1994 com o objetivo de 

obter uma visão a partir de ‘dentro’ sobre o significado dessa lei que, indubitavelmente foi um 

marco no país. Seu discurso iniciou-se com relatos sobre a crise dos anos 1980 e as reformas 

neoliberais subsequentes. Seguindo a versão favorável a tais reformas (WILLIAMSON e 

KUCZYNSKI, 2003)53, ele reconhece que foram “¡durisimas!”, mas necessárias e efetivas. Nas 

suas palavras, “agarra y cierra estatales, relocaliza mucha gente que estaba en el Estado; una 

serie de medidas que fueron impresionantes, pero después de un ano esa economía empieza a 

mejorar y con eso empieza a fortalecer la democracia”. Essas seriam as reformas de primeira 

geração. Em seguida, deveriam começar as reformas de segunda geração, afinal “se ha 

estabilizado, ajustó la economía, he liberalizado, ahora tengo un nuevo escenario que tengo 

que profundizar las reformas, tengo que aperturar más democracia, descentralizar, tengo que 

hacer una serie de temas que estaban pendientes y que no me ayudan a sostener la economía”. 

É nesse cenário de reformas de segunda geração que entra a LPP, porque, de acordo com o 

entrevistado, “uno de los temas más importantes ahí es el tema de la participación popular, 

que es central, porque deja de utilizar el mecanismo corporativizado y los territorializa”. Para 

ele, o “mecanismo corporativizador” eram os sindicatos e as organizações classistas, que, 

segundo ele, barganhavam junto ao Estado suas demandas. Como o entrevistado diz, antes “la 

participación es totalmente corporativizada y dirigida por estos órganos que intermediaban 

entre el sindicalismo y el gobierno, como la COMIBOL 54 ”. Portanto, ele admite que a 

territorialização da participação foi o mecanismo encontrado para eliminar o caráter 

corporativista, ou seja, classista da mesma.  

Além disso, a LPP teria sido uma resposta às mobilizações sociais, especialmente 

indígenas, que estavam crescendo na Bolívia naquele período. Nas suas palavras,  

 

hubo un elemento fundamental, el año 90 hubo la primera marcha indígena 

acá en Bolivia, se organizó unos pueblos de tierras bajas acá en Bolivia que 

hacen una primera marcha contestataria al gobierno en este momento y ha 

                                                 
53 John Willamson e Pedro Paulo Kuczynski, este últi,o recém elito presidente do Peru, ambos com fortes vínculos 

com o Banco Mundial, publicaram um livro intitulado Depois do Consenso de Washington: crescimento e reforma 

na América Latina, no qual dizem que as reformas induzidas pelo Consenso se dividiram em duas fases, a primeira 

destinada a promover mudanças de fundo econômico, na linha da flexibilização das regulações trabalhistas e das 

barreiras aos fluxos de capitais, e a segunda, constituída de políticas sociais e mecanismos democráticos avançados 
(WILLIAMSON e KUCZYNSKI, 2003). 
 
54 Os trabalhadores mineiros foram um dos mais afetados pela onda de privatizações desse período. Milhares deles 

ficaram desempregados. A Corporação Mineira de Bolívia (COMIBOL), umas das mais ativas do país, foi um elo 

de resistência a tais medidas. Por isso, é simbólico que esse entrevistado, membro ativo daquele governo agente 

dessas reformas, faça referência justamente à COMIBOL pejorativamente, como expressão de um tipo de atuação 

política negativa, corporativista.  
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generado un mecanismo muy fuerte de participación y dice que hay indígenas 

en el país y hay que atender, genera una especie de ¿qué le decimos? ¿Cómo 

los atendemos? Había indígenas en el país, la primera revelación de que este 

país no era de gente blanca, pero mucho indígena (Representante dos 

ideolizadores da LPP). 

 

 

  Com isso, o grupo no poder questionava-se “¿cómo ocupamos a la gente?”, e a resposta 

foi: “lo que hay que hacer es canalizar.” Então a LPP faz o ordenamento da participação, define 

os termos e 

 

les dice: bueno, para participar en la gestión pública ustedes tienen que 

organizarse bajo tres modalidades, les dice… Si son una agrupación de 

personas que viven en la ciudad, ustedes son junta de ciudad; viven en el 

campo, polo campesino; si viven en pueblos indígenas originarios, son 

agrupación indígena. Y les dan denominativo común: organizaciones 

territoriales de base, y ahí es donde va a generar la explosión de la 

participación que es un mito central, porque canaliza toda esa fuerza. Además, 

bajo un marco jurídico establecido en la ley con un decreto específicamente 

para la participación popular, y se llama Decreto Comités de Vigilancia y 

Organización Participativas de base, así se llama, que es lo bueno que tiene, 

canaliza esa participación y ordena… Dice: “usted va a participar en el 

proceso de formación...” para incluir demanda, solicitar que se atienda… Y le 

dice en que local y que responsabilidades. 

 

 Essa fala demonstra que, se as organizações sociais foram a inspiração dessa lei devido 

à força de suas manifestações, o processo de construção da mesma, por seu turno, foi pensado 

e realizado de cima para baixo.  

 Em seguida, o entrevistado cita a questão da provisão de recursos como um eixo central 

para garantir a autonomia das organizações institucionalizadas. Para ele,  

 

un tema central, es que les da recursos a este comité de vigilancia, que no te 

generan relación de dependencia con el gobierno al cual vas a controlar, sino 

que seas independiente… Establece que de manera independiente se les dé un 

porcentaje a los comités de vigilancia para que ellos puedan controlar 

justamente y hacer esta labor social, entonces se genera un escenario muy 

interesante… es decir, bueno, las OTBs proponen, el gobierno atiende; el 

gobierno ejecuta y las OTBs controlan. 

 

 

 

 Esses relatos foram feitos com muito entusiasmo, porque nele o entrevistado exalta um 

feito histórico do qual participou ativamente. No entanto, logo em seguida, sem qualquer 

incentivo de nossa parte, o entrevistado fez uma autocrítica em tom de arrependimento. Nas 

suas palavras,  



259 

 

Ahora claro, yo la mayor crítica que le hago a todo esto que parece muy lindo 

y muy bonito es: Hay una cultura de demasiada participación en Bolivia, ¿no? 

Yo creo que la participación, explosiva en muchos ámbitos, donde 

prácticamente ya no podes hacer gestión si no consultas, si no preguntas, si no 

tienes la bases, si no tienes la firma, si no tienes la aprobación… y eso no es 

el sentido de la participación. Entonces yo creo que hemos, nosotros, 

radicalizado mucho la participación. […] nos hemos exagerado, hemos 

pasado, porque creo que en este momento se ha alimentado mucho el tema de 

participación… Prácticamente tengo que consultar todas las formaciones de 

base para hacer cosas, temas que son más ejecutivos, que son más de gestión, 

me demoro mucho y me desgasto mucho en este dialogo, en esta negociación, 

en esta explicación, en este involucramiento, en esa aprobación, me toma 

mucho tiempo. 

 

 Ao final, em sentido contrário ao raciocínio que desenvolveu quando exaltou o projeto 

democratizador do qual fez parte, revelou que, para ele, a abertura de espaços decisórios a 

amplos setores sociais é uma medida que serve, não para superar a democracia representativa, 

mas para remediá-la quando seus agentes não executam bem sua função. Segundo ele, 

 
un Alcalde tiene un consejo municipal, quien controla cada alcalde debería ser 

el consejo. Si el consejo hiciera un buen trabajo y un buen desempeño no 

necesitaría crear una instancia de control social que fiscaliza y controla el 

consejo y que fiscalice y controle el alcalde. Estas creando una estructura 

paralela social porque la formalidad del consejo municipal no te está ayudando 

a resolver los temas de vigilancia y control de las acciones de este Sr. Alcalde 

que es el ejecutivo. Entonces, mi autocritica es estamos creando estructuras 

paralelas de control social alimentando esta ambición de ‘quiero más control’, 

‘quiero más participación’, pero en contra de una gestión más eficiente, más 

clarificada, más rápida y que no tenga tantos pasos a seguir y tenga tantos 

espacios de conciliación y concertación. 

 

 

 Nesta fala está, portanto, implícita a ideia de que a ampliação da democracia é 

contextual, o que se distancia da concepção dos defensores da democracia participativa, para 

os quais ela significa uma nova forma de organização social, mais avançada e melhor do que o 

melhor sistema representativo, uma vez que esse é, em sua essência, pleno de contradições e 

incapaz de ser efetivamente democrático.  

  

---- 

 

Há, na Bolívia, uma consciência comum de se trata de um país com longa história 

participativa e associativista. Essa concepção apareceu em diversas entrevistas. Quando 

apresentávamos o objeto de nossa análise e dizíamos que o objetivo da entrevista era conhecer 
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a visão dos entrevistados sobre o assunto, vários iniciaram suas falas verbalizando tal 

percepção, como se vê abaixo: 

 
la experiencia boliviana, de la población boliviana, de la participación política 

es muy alta. Hay tantos golpes de Estado como también insurrecciones hay. 

El boliviano es muy pacifico, pero hay un límite. Y por eso tantos golpes han 

habido (ex–ministra de Saúde). 

 

 
yo creo que en el caso boliviano hay todo una especie de cultura de 

participación muy fuerte, diría yo, a partir del 1952 con la revolución nacional, 

con la reforma agraria, con una serie de… que es lo más bonito y muy 

importante en la historia boliviana tanto en la parte política, económica y 

social obviamente… se reivindica derechos políticos, sociales, cambia la 

fisionomía y estructura del Estado estatiza, creo que esto marca mucho y de 

ahí adelante, con la democracia, voto universal, todo un proceso muy 

interesante… que yo diría que bajo la cultura, los valores predominantes de la 

sociedad boliviana que siempre ha estado focalizada, y el próximo elemento 

importante para entender porque tanta participación en Bolivia es el tema de 

los recursos naturales, hay una obsesión con el tema de Recursos Naturales en 

Bolivia demasiado marcada, y esa obsesión se traduce en que en general el 

país siempre ha defendido en su matriz energética y en su proceso de 

desarrollo de los recursos naturales (Representante dos idealizadores da LPP 

de 1994). 

 

 

A Bolívia é um país muito peculiar. A tradição democrática é muito forte. 

Quando vamos às comunidades indígenas, vemos a força dessa tradição da 

participação. Isso é uma regra, uma obrigação. Quem não participa, pode ser 

expulso da comunidade. Isso é mais forte do que a associação de 

trabalhadores, o sindicalismo, que sempre foi muito pequeno aqui 

proporcionalmente. A guerra da água, a guerra do gás, a deposição de Sanchez 

de Lozada, nossa, foram processos muito fortes, um movimento de reação que 

todos, de alguma maneira, tiveram que aceitar e seguir. Então, para entender 

a Bolívia, tem que entender essa história (Especialista 3). 

 

 

La participación social de nuestras organizaciones sociales hasta antes de la 

creación de esta ley de Control Social es un tema que viene de la fundación, 

hasta antes de la fundación de nuestro país porque siempre hemos sido 

conformados ¿no? Si vamos un poquito a la historia las comunidades, hoy 

llamadas sindicatos agrarios, siempre estuvimos organizados. Estamos 

hablando imperios: incas… ¿no? Civilizaciones grandes. Entonces ellos 

siempre han sido protagonistas de su propia emancipación ¿no? Cuando ya 

creamos… cuando se fundó Bolivia en 1826, fuimos olvidados. Las guerras 

eran nutridas de soldados campesinos ¿no? De soldados indígenas, 

originarios, campesinos. Los líderes obviamente eran grandes generales, 

formados en Europa, Bolívar, Sucre… Pero nunca, nunca… nuestro 

presidente dice, somos culturalmente invencibles. Cada región con su propia 

forma de organizar, siempre estuvimos organizados los campesinos, los 

indígenas. Y esas comunidades han luchado (Representante da CSUTCB, 

membro do Conselho Nacional de Meio Ambiente). 
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Por outro lado, há quem chame atenção para o fato de que, em grande parte da história, 

a massa da população sempre foi excluída. Seja de postos formais de emprego, seja das decisões 

políticas, seja ainda dos espaços sociais. Esse dado pode ser aparentemente óbvio. Contudo, 

mostra que, se é verdade que a população boliviana, com destaque para as classes dominadas, 

é historicamente organizada e combativa, o fato é que tal combatividade não foi, em grande 

parte de sua história, suficiente para alterar as relações de poder e de grande opressão das 

massas. É o que se pode conferir nas falas abaixo: 

 

se diseña una constitución política liberal también, muy teórica y formal, 

completamente antagónica a la realidad, el indio siguió siendo un ciudadano 

de tercera... y son los criollos que diseñan el Estado, que ejercen el poder. De 

facto, la primera asamblea constituyente que ha fundado el país, no tenía 

ninguno indio, mujer... y el Estado funcionó así por muchos años, a lo extremo 

que 120 años después de fundar Bolivia, en 1945 se elimina o el “pongeaje” 

un sistema de servidumbre “el pongo”, es el siervo. 

Lo que quiero comentar es que en todas esas coyunturas políticas, la masa de 

la populación siempre fue excluida, un Estado con historia de exclusión social 

y política desde siempre que generó exclusión económica, pero con el tiempo 

se creó una consciencia popular ciudadana, creo que por no se identificar con 

el Estado, veían el Estado como algo alejado, que no les incluye, que solo os 

buscaba en época de elecciones por el voto, pero nunca les llevaron en cuenta. 

[...] entonces cuando llega la democracia en octubre de 1982, son gobiernos 

constitucionales consecutivos de civiles, pero a la margen podrían ser algunos 

de izquierda, pero después vinieron casi puro gobiernos neoliberales hasta el 

gobierno de Evo, pero en todo ese lapso de tiempo y lo que te decía, el 

ciudadano común y corriente, la base social ciudadana, no se sentía 

identificada con el Estado y la democracia no hizo esfuerzos para mejorar y 

para resolver un conjunto de asignaturas pendientes históricas, por eso fue 

surgiendo una idea porque Bolivia funcionaba solo con la democracia 

representativa, las personas iban a votar pero no elegían los presidentes, eran 

elecciones indirectas... votaban y luego veían en la tele quien sería el 

presidente porque era una decisión de las elites políticas cuando no tenía un 

candidato de mayoría absoluta (Conselheiro 1). 

 

 

Hay muchos que creen que el indio es bastante excepcional porque veían 

muchas formas de asamblea en las comunidades, en los grupos sindicales… 

la gente se reúne y empiezan a discutir e ya pueden salir decisiones. Y la gente 

que estaba critica a la democracia dijo “hay un modelo de democracia mucho 

mejor, que una forma de democracia participativa y que supera todos los 

vicios de la democracia formal”. […] ¿En Bolivia, por qué ha permanecido 

esa forma de democracia, de participación, de asambleas? Porque el indio no 

ha estado integrado. […] Pero en situaciones complejas, donde hay contacto 

con el mundo y con toda la situación externa, esas formas desarrollan más 

vicios que virtudes. Llegan a ser, digamos, correas de transmisión de presiones 

políticas, de intereses económicos, se bastardea, se corrompe profundamente 

esa democracia comunitaria. En mi experiencia como alcalde y concejal he 

visto esa fuerza que tenía la asamblea, la presión popular, pero venía el deseo 

de la gente que era entrar, digamos, en la modernidad, de adquirir nuevas 

formas de reglamentar… (Conselheiro 2). 
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Essa última fala, de um líder indígena bastante renomado no país, revela que há uma 

idealização do potencial político e, inclusive, ético das organizações comunitárias. Isso se 

potencializa com a chegada de um indígena ao poder, que traz à cena nacional – e também 

internacional – uma visão romantizada do índio, como sendo o protagonista direta ou 

indiretamente das mobilizações sociais e sendo também a “reserva moral” da humanidade. Nas 

palavras do mesmo líder indígena da declaração anterior,  

 

Evo Morales lo que ha descubierto, las últimas declaraciones, que parece que 

no es cierto que el indio sea la reserva moral de la humanidad, porque en la 

época hablaba que el indio era la reserva moral de la humanidad y hasta que 

aquí hubo lo problema con los indígenas, no solamente enfrentamientos, sino 

el robo que ha habido en el fondo indígena. O sea, el indígena se mostró tan 

maleable, tan falso como cualquier humano, porque de la misma manera que 

hay indígenas correctos, hay indígenas que nos roban, como hay blancos que 

mienten y blancos que no mienten. Entonces los valores no es fruto de una 

identidad, no hay una identidad étnica que tiene, digamos, un comportamiento 

definido esencial que lo quisieron poner. Todo se mostró un mito, una 

falsedad. […] Se pensó que el indígena era esa persona así, que… siglos de 

opresión de los europeos habían impedido a los indígenas desarrollar la buena 

gente que era y dejó que los indígenas controlen el dinero del fondo indígena 

y hubo un robo de cantidad grande de dinero. Ahora todo eso lo sabían los 

movimientos indígenas, porque esto problema es sabido. Pero como Evo 

estaba cortado, entró relleno a una imagen que tenía del indígena, una imagen 

de Hollywood, una imagen pos moderno, tipo avatar, que el indígena está 

luchando por la naturaleza… o sea, puro cliché (Conselheiro 2).  

 

 

 Seguindo a mesma linha de raciocínio, o Conselheiro 4 destaca que  

 

parece que todo se ha quedado en la reivindicación indígena, pero parece que 

la reivindicación indígena es asexuada. Parece que los indígenas no tienen 

placer, ni goce, ni deseos, no sienten amor, nada. Como si los indígenas son 

solo tierra, territorio y trabajo, como lo han repetido en todos los eventos. No 

es que niego esta necesidad de discusión, que para mí también es importante: 

la tierra, el territorio, el trabajo son agendas prioritarias. Pero también mi 

deseo, mi placer, mi goce, a quien voy amar. El indígena está siendo 

folclorizado, se ve desde lo cultural como danza, música, vestuario, ah que 

lindo… Así ocultas todas las formas de opresión internas que pueden existir 

en estas comunidades a nombre de los usos y costumbres, y obviamente 

generando todas esas formas de discriminación y exclusión y hasta 

desterritorialización. Muchos homosexuales que, por no vivir en ese mundo 

comunal, tienen que salir fuera. Entonces, no es tan bonito cuanto te cuentan 

(Conselheiro 4).  
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 O deputado estadual de La Paz pelo SOL.BO relatou55 que as formas de organização 

comunitária, baseadas na participação de todos os membros e no sistema de assembleias, 

efetivamente funcionam. Contudo, destacou que não significa que tais organizações sejam 

capazes de atuar na esfera politica, nem no âmbito local, nem tampouco na esfera nacional. 

Segundo ele, o fato de as comunidades indígenas se organizarem via assembleias e ser 

obrigatória a participação de todos os seus membros, não significa que seja um sistema que 

preencha as expectativas políticas da democracia real. Isso porque são organizações totalmente 

hierarquizadas, de tal maneira que os membros não têm o mesmo peso, nem os mesmos direitos; 

os valores predominantes são consideravelmente conservadores, o que também é relatado pelo 

entrevistado do movimento LGBT: 

 

En cuanto eso, seguimos escuchando que somos nosotros una importación del 

norte, una importación occidental, que nunca ha existido aquí eso. De los 

mismos movimientos indígenas, del mismo CONAMAQ [Consejo Nacional 

de Ayllus y Markas del Qollasuyo], Bartolinas Sisa puedes escuchar: “ustedes 

son una importación; son parte del norte, son parte de la colonización y son 

parte del capitalismo”. Entonces, yo creo que hay muchas situaciones que se 

han visto con mucho romanticismo el proceso boliviano. Hay muchas cosas 

que se han generado nuevas formas de discriminación, ha habido miradas de 

transposición de poder, más que se invitar a un diálogo de la diversidad. ¿Y 

eso que es? Es una hegemonía del discurso. Y se genera más bien un 

pensamiento ideológico que puede ser mucho más terrible que el mismo 

pasado. Porque tu ya estás metiendo a la madre tierra como dos, a chacha-

warmi [mulher e homem em aymara; considerada a base de toda organização 

comunal] como dos, conocimiento ancestral, sabiendo que esos discursos han 

sido inventados por la misma iglesia católica. Y como buenos pastores, los 

indígenas obviamente que creen que la dualidad, que el hombre-mujer, 

chacha-warmi, es la complementariedad y así se da la reproducción de la vida 

(Conselheiro 4).  

 

 

Tal percepção de que o histórico participativo presente nas comunidades indígenas-

rurais não significa automaticamente algo que faça avançar a sociedade do ponto de vista 

democrático, também aparece na fala do representante da prefeitura de La Paz, responsável pela 

construção da Ley Municipal de Participación y Control Social. Segundo ele, 

 

¿Qué pasaba cuando nosotros íbamos al campo? Ahí, sí, hay una estructura, 

mecanismos participativos muy consolidados, sin embargo hay un 

relacionamiento directo, del día a día con tu dirigente vecinal. Es muy 

interesante ir en la parte del campo, porque se conocen, saben que hay un 

relacionamiento más allá que la gestión pública municipal en el área rural, que 

tiene una gestión mala, ineficiente, con poca inversión. Sin embargo, más allá 

de esa mala gestión que hay, hay una participación total. Entonces, esas son 

                                                 
55 Esse conversa ocorreu no após o encerramento do Forum Regional de Desarrollo.  
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contradicciones. [...] Por lo que dicen los subalcaldes de las áreas rurales… es 

lo que te decía, hay la participación, pero ¿por qué son áreas tan pobres, con 

tanta mala gestión? Porque hay participación, pero falta control social. Son 

dos cosas distintas. El vecino, ciudadano, tiene mucha relación con su 

dirigente, pero él no sabe lo que pasa en la gestión (Representante institucional 

1). 

 

 

 

O dirigente da CSUTCB, que é um indígena pertencente a uma comunidade rural, 

confirmou a informação de que, nessas regiões há intensa participação. Segundo ele, 

 

Todos los sábados, reunión comunal. Es obligatorio. Si no, te expulsan de la 

comunidad. E yo no estoy, como soy dirigente nacional, estoy declarado en 

comisión, entonces me ponen licencia, licencia, licencia… Y cuando voy a 

Porto, todos aportamos plata, aporte sindical a la comunidad ¿no? 

Aportamos… El sindicato agrario tiene una contribución de la comunidad 

(Representante da CSUTCB, membro do Conselho Nacional de Meio 

Ambiente). 

 

 

 Somos levados, de fato, a questionar por que tal forma de organização não repercute 

politicamente. Segundo o representante da prefeitura, a situação de pobreza e de má gestão 

nessas áreas permanece porque a participação não avança até o controle social. Há, nessa 

versão, uma ideia de que basta fazer controle social, isto é, basta fiscalizar, controlar os gastos 

públicos, etc., para que se tenha melhores condições de vida. Já pelo relato do deputado do 

SOL.BO, vemos que tal sistema encontra limitações na sua própria estrutura, hierarquizada e 

conservadora, dado que uma luta política cujo objetivo seja alterar o status quo precisa 

necessariamente romper barreiras. Isso porque estamos falando de um problema de classe. A 

despeito de haver um fenômeno de valorização cultural dos indígenas após os processos que 

culminaram na chegada de Morales ao poder, fato é que os indígenas seguem sendo a classe 

dominada; as parcelas mais pauperizadas da população são indígenas. A classe trabalhadora 

mais sacrificada tem feição indígena. Como exemplo, ao caminhar pelas ruas da cidade de La 

Paz, praticamente não encontramos pessoas brancas. A imensa maioria é indígena ou possui 

traços indígenas. Contudo, quando entramos em restaurantes e cafés mais sofisticados, lá sim, 

encontramos pessoas brancas entre os clientes, pessoas essas que não encontramos caminhando 

nas ruas ou nos transportes públicos. Há muitos moradores de rua pela cidade. Todos são 

indígenas. Portanto, a questão étnica não é meramente cultural. Conhecer os costumes 

indígenas, respeitá-los, valorizar suas vestimentas, etc não concorre para resolver 

concretamente o problema. É o que se pode comprovar com o relato do líder indígena sobre o 
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processo de “integração” do índio à sociedade boliviana desde a chegada de Morales ao poder. 

Segundo ele,  

 

El indígena, le gusta acumular dinero, el indígena es capitalista, si se puede 

decir así. Pero, depende del punto de análisis. El indígena es traficante de 

drogas, no solo en las regiones productoras de coca, pero en todas las 

comunidades de frontera con Chile y Argentina. El indígena es contrabandista, 

usted va a la frontera con Perú, son los que hacen contrabando. El indígena es 

el cooperativista minero, que hace la explotación minera sin pagar impuestos; 

y muchos indígenas también son comerciantes, como los vendedores de [la 

calle] Salmón, los que están trayendo productos de China, etc. Y lo curioso es 

que todos ellos están fuera de la norma. Entonces, lo que surge no es porque 

estén evidentemente malos, sino porque el Estado no los ha tomado en cuenta, 

el Estado no ha sido de ellos. Ellos no son del Estado (Conselheiro 2). 

 

 

 Fica evidente, por esse relato, que a forma mais comum de ascensão social dos 

indígenas, quando há, é pela via informal e até fora da legalidade. Portanto, do ponto de vista 

econômico, grande parte dos indígenas continua em uma posição subordinada e desprestigiada.  

 Uma especialista em Vivir Bien, entrevistada por nós, apresentou outro aspecto de 

mudanças concretas entre os indígenas pelas mãos do Estado. Segundo ela, há na Bolívia, por 

parte do MAS e de Morales, um discurso em favor do Vivir Bien, cuja concepção é de 

distanciar-se do turbocapitalismo, do consumismo e da concorrência, para buscar a felicidade, 

que não necessariamente se dá com dinheiro e objetos. Porém  

 

esse discurso está sendo negado na prática do governo quando incentiva o 

envolvimento dos indígenas no empreendedorismo comercial levado a efeito 

nas ruas de La Paz, onde centenas de micro-empresários fazem negócio com 

produtos, dentre eles produtos eletrônicos e similares. O governo incentiva de 

todas as formas este envolvimento, inclusive com isenções fiscais 

(Especialista 1).  

 

 

A principal rua de comércio eletrônico, afins e outras mercadorias, a Calle Elloy Salmon 

é, segundo ela, o principal exemplo desse microempresariamento dos indígenas.  

 Há, portanto, uma política de Estado que busca incluir, ainda que de maneira precária e 

subordinada, os indígenas na dinâmica existente, e não, como se expressa no discurso, alterar 

essa dinâmica. Isso se comprova pela forma como o governo vem lidando com outras questões. 

Segundo essa mesma entrevistada, há também a pressão do mercado, de um modo geral, contra 

as propostas do Vivir Bien, dado que tanto econômica como politicamente o mercado não se 

compatibiliza com um projeto de desaceleração econômica ou com algo que concorra para isso. 
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Na questão do lítio, considerado um dos minerais mais importantes globalmente, e cuja maior 

reserva mundial se encontra na Bolívia, sendo portanto um veio de exploração econômica, o 

governo tem se inclinado a negociar com as multinacionais, ao contrário de, na linha do Vivir 

Bien, desenvolver um projeto que esteja sob controle dos povos extrativistas originários, cujos 

interesses poderiam não ser determinados pelo mercado internacional, mas que contemplassem 

inclusive aspectos ambientais importantes. Essa seria, além dos aspectos do Vivir Bien, uma 

forma de beneficiar os setores mais pauperizados da sociedade, os indígenas, em detrimento 

das grandes corporações nacionais e multinacionais. 

 Isso também se revela pelos conflitos recentes com os territórios indígenas, além do 

conflito dos TIPNIS, relatado anteriormente. Em 2015, foram aprovados dois decretos 

relacionados à exploração de hidrocarbonetos por grandes empresas extrativistas nas reservas 

indígenas. O primeiro, Decreto Supremo nº 2366, de 20 de maio de 2015, como se lê no Artigo 

2, parágrafo I, “permite el desarrollo de actividades hidrocarburíferas de exploración en las 

diferentes zonas y categorías de áreas protegidas, en cumplimiento a los condicionamientos 

ambientales establecidos […]” (BOLIVIA, 2015). Dessa maneira, 11 das 22 áreas protegidas 

passam a ser objeto de exploração das grandes corporações nacionais e multinacionais. O 

segundo, Decreto Supremo nº 2298, de 18 de março de 2015, altera a forma de consulta e 

participação para as atividades hidrocarboríferas. A medida mais importante diz respeito ao 

limite de tempo que as comunidades afetas têm para responder se aceitam ou não a exploração 

de seu território. Segundo o decreto, “la metodología contemplará las actividades y/o 

procedimientos de ejecución de la Consulta y Participación, mismos que en ningún caso 

excederán los cuarenta y cinco (45) días calendario”. Passado esse tempo e, em não havendo 

resposta, o processo de exploração segue adiante. Segundo reportagem do principal periódico 

do país, La Razón, publicada em 29 de maio de 2015, esse decreto 2366, na verdade, legaliza o 

que já vem acontecendo há alguns anos. De acordo com a reportagem, “en abril de 2013 el 

vicepresidente Álvaro García anunció la decisión gubernamental de abrir las áreas protegidas 

(AP) a la actividad hidrocarburífera; lo que no decía es que un año antes ya el gobierno había 

definido la mayor superficie jamás dispuesta para actividades petroleras” (LA RAZÓN, 2015). 

Seriam aproximadamente 24 milhões de hectares incluídos na nova fronteira petroleira, o que 

equivale a “22% del total del territorio nacional y que se superpone sobre 11 de las 22 ap 

existentes en el país” (Ibid.). Ainda segundo a reportagem, imediatamente após o anúncio da 

abertura das áreas protegidas, foram iniciadas as negociações com empresas transnacionais, 

dentre elas, a francesa Total e&p Bolivie, ligada ao bloco Azero e a chinesa Eastern Petroleoum 

and Gas (Ibid.).  
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 Tais decretos foram recebidos com muitas críticas. Em seu blog, Fernanda Wanderley, 

professora da Universidad Mayor de San Andrés, destaca que 

 

Estos últimos decretos no son sorpresa para los que acompañan de cerca el 

proceso boliviano. Son muchas políticas y medidas que favorecen la 

expansión de las empresas transnacionales, no sólo del sector petrolero, 

sino también de la agroindustria, en perjuicio de las áreas protegidas, los 

derechos colectivos de los pueblos indígenas y la agricultura campesina e 

indígena en el país (WANDERLEY, 2015, s/p).  

 

 

Somos levados a questionar o que leva o governo do MAS a tomar medidas que vão de 

maneira tão contundente de encontro a uma das suas principais bases ideológicas: pacha mama, 

madre tierra e respeito aos usos e costumes dos indígenas. Alguns elementos devem ser 

destacados. O primeiro é, como vimos, a opção econômica feita pelo MAS. Segundo 

Wanderley, de forma contraditória, por um lado, aprofunda-se o modelo extrativista e, por 

outro, segue-se reafirmando o compromisso político com a transformação produtiva, o Vivir 

Bien e a economia plural. O vicepresidente, Álvaro García Linera, costuma dizer que o 

“processo de cambio” na Bolívia é etapista. Nesse caso, a primeira etapa seria desenvolver o 

setor extrativista e usar sua renda em políticas redistributivas. Na segunda, os esforços seriam 

destinados à transformação produtiva para os setores geradores de emprego. A questão é que, 

até este momento, passados 10 anos de governo Morales, não se vê esforços concretos de 

construção dessa segunda etapa. Nas palavras de Wanderley,  

 

Ahora que la bonanza terminó, constatamos que somos más dependientes de 

la exportación de hidrocarburos y minería que una década atrás. Y, peor, la 

perspectiva a futuro es explotarlos aún más, construir hidroeléctricas y 

avanzar la frontera de la agroindustria para la exportación. Estrategia que 

abiertamente abandona los compromisos con los derechos de la Madre Tierra 

y de los pueblos indígenas, núcleos centrales del Vivir Bien (WANDERLEY, 

2015b, s/p).  

 

 

 A crise internacional, que, dentre outros efeitos, impôs a queda dos preços 

internacionais de petróleo e gás, explica por que tais medidas estão sendo tomadas nesse 

período. Como destacam Zevallos e Urbina (2015), “el agotamiento de las reservas gasíferas 

y el impacto de la caída del crudo en los precios del gas natural arrastran al Estado boliviano 

a cruzar las fronteras de sus áreas naturales protegidas”.  
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Nesse sentido, o panorama geral é de “marginalización de la agricultura campesina e 

indígena a lo largo de estos años, la priorización de la expansión de la frontera agrícola por 

parte de las grandes empresas transnacionales y nacionales, la defensa de la utilización de los 

transgénicos y el alejamiento en relación a los derechos colectivos de los pueblos indígenas” 

(Wanderley, 2015, s/p).  

Além do prejuízo ambiental e social que tais medidas trazem, há um significativo 

prejuízo político. Tais medidas de tamanha importância, que vão contra os princípios 

constitucionais e aqueles propagados pelo grupo no poder, estão sendo tomadas sem qualquer 

consulta prévia à população em geral e às comunidades envolvidas. Com tantos mecanismos 

de participação direta presentes na Constituição, essas matérias estão sendo aprovadas sob o 

peso de Decretos.  

Como podemos observar, há muitos elementos contradizendo um processo de mudança 

mais profundo. No caso das comunidades indígenas, onde a intensa participação não 

necessariamente consegue ganhar contornos políticos e superar a estrutura vigente, está claro 

que alterar a situação de pobreza do local onde vivem e fazer com que mais recursos públicos 

sejam direcionados para essas regiões não é um feito simples; é algo que depende da subversão 

de uma ordem. Por isso, parece-nos simplório dizer que a inércia se deve à dificuldade em 

transformar participação em controle social. Tais comunidades, ao que se vê, não chegaram à 

conclusão de que sua ação deve ter como objetivo a transformação da ordem, ou seja, da 

dinâmica de classes que segue existindo ao longo dos séculos.  

Por outro lado, é evidente que há uma dinâmica política estabelecida no país, que passa 

necessariamente pelos movimentos sociais. Queremos dizer que – diferentemente do que ocorre 

no Brasil, ao menos atualmente – na Bolívia os partidos políticos, os candidatos e os 

representantes políticos efetivamente disputam os movimentos sociais. Há uma ideia de que 

para chegar ao poder e/ou para se manter nele, é necessário conquistar as massas de modo 

orgânico, não eventual. Isso se manifesta, como vimos, nas atividades recorrentes com 

movimentos e organizações sociais nas quais os líderes políticos (prefeitos, governadores, 

presidente, vice-presidente...) participam pessoalmente. A frequência de tais atividades, 

algumas delas presenciada por nós, é reveladora do que estamos dizendo. Isso também se 

manifesta no discurso desses líderes, inclusive daqueles que são evidente ou declaradamente de 

direita. O caso da nova prefeita da cidade de El Alto, Soledad Chapetón, é bastante ilustrativo. 

Ela é uma indígena aymara filiada ao partido Frente de Unidad Nacional, liderado pelo 

empresário mais rico do país, Samuel Doria Medina. Chapetón é um símbolo da direita 

boliviana atual, considerada por muitos a indígena capaz de derrubar Evo Morales, já que Doria 
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Medina, empresário branco, a despeito de ter alcançado o segundo lugar nas últimas eleições 

presidenciais, obteve apenas 25% dos votos, percentual bem distante do vencedor, que recebeu 

mais de 60%. Como afirma Stefanoni (2015, s/p), Chapetón “busca ser una cara popular de un 

partido asociado al nombre de un empresario millonario”. Em outras palavras, para conseguir 

expressividade política nesse país, é necessário dialogar com os símbolos populares. O próprio 

Doria Medina – bem como outros líderes de seu partido – esforça-se em convencer a população 

boliviana de que não é de direita e que, ao contrário, tem concepções mais próximas da 

esquerda.  

É nesse cenário que organizações sociais, tais como as Juntas Vecinales, são 

empoderadas e reconhecidas como verdadeiras instituições no país. É inegável que elas vêm 

passando por um processo de desgaste nos últimos anos, como veremos nas páginas 

subsequentes. Contudo, são organizações com um reconhecimento público indubitável. Afinal, 

essas instituições estiveram diretamente envolvidas nos principais acontecimentos políticos das 

últimas décadas no país, desde deposição de presidentes até as denominadas guerras do gás e 

da água. Como afirma o presidente de junta de El Alto, ao nos mostrar sua carteira de 

identificação expedida pela Federação de Juntas Vecinais (FEJUVE), “con esta credencial, esta 

credencial me daba absoluto poder en un momento para hacer las cosas. O sea, con esta 

credencial yo podía estar ligado a hechos muy grandes, ¿no?”.  

Porém, efetivamente essa instituição, com papel tão relevante para suas lideranças, não 

vem recebendo a mesma avaliação da população em geral.  

De maneira ilustrativa, apresentaremos alguns dados sobre as Juntas Vecinales, a partir 

de pesquisas de opinião realizadas pela prefeitura da cidade de La Paz. Desde 2011, essa 

entidade realiza anualmente uma pesquisa que busca identificar a percepção de sua população 

em relação a diferentes aspectos da cidade, de sua estrutura e de seus serviços. Um desses 

aspectos refere-se às instituições. Busca-se medir o grau de confiança nas instituições existentes 

na cidade. Dentre elas, há organizações da sociedade civil, como a FEJUVE, sindicatos, Central 

Obrera Boliviana (COB), Organizações Sociais/Movimentos Sociais e partidos políticos.  

Como é possível ver nos gráficos que seguem abaixo, as organizações da sociedade 

civil, dentre elas as Juntas de Vizinhos, está em todos os cinco anos (período de realização da 

pesquisa) no rol das instituições menos confiáveis.  
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Gráfico 7 - Nível de confiança da população do município de La Paz nas Instituições – 

2011 (%) 

 
Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados de Observatório La Paz Cómo Vamos 

 

 

 

 

Gráfico 8 - Nível de confiança da população do município de La Paz nas Instituições – 

2012 

 
Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados de Observatório La Paz Cómo Vamos 
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Gráfico 9 – Nível de confiança da população do município de La Paz nas Instituições - 

2013 

 

Fonte: Observatório La Paz Cómo Vamos, 2014, p. 95. 

 

 

Gráfico 10 - Nível de confiança da população do município de La Paz nas Instituições - 

2014 

 

Fonte: Observatório La Paz Cómo Vamos, 2014, p. 96. 
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Gráfico 11 - Nível de confiança da população do município de La Paz nas Instituições - 

2015 

 

Fonte: Observatório La Paz Cómo Vamos, 2015, s/p. 

  

 Embora haja um aumento paulatino do grau de confiança nas instituições da sociedade 

civil, historicamente defensoras das classes dominadas, alcançando um auge em 2014, fato é 

que elas, comparativamente às demais instituições, não saíram da posição geral da pirâmide; 

continuaram entre aquelas que possuem os níveis mais baixos de confiança.  

O resultado alcançado pela FEJUVE, chegando ao nível mais baixo em 2015, como 

podemos observar, acompanha a descrença nas organizações da sociedade civil, como 

organizações sociais/movimentos sociais, Central Obrera Boliviana (COB), sindicatos e 

partidos políticos. Chama atenção o fato de que instituições como Confederação de Empresários 

Privados, Meios de Comunicação, Forças Armadas, os três níveis de Governo e a Assembleia 

Legislativa nacional tenham se mantido, em todos os anos, como mais confiáveis do que as 

organizações supracitadas. O caso das esferas de governo e Assembleia legislativa é ilustrativo, 

na medida em que os partidos políticos, origem daqueles que estão nessas instituições, 

mantiveram-se em todos os anos na última posição, ou seja, foram sempre identificadas como 

as instituições menos confiáveis.  

A descrença sobre essas instituições, as mais legítimas representantes dos interesses das 

classes dominadas, vale lembrar, tem como principal marco a queda do muro de Berlin e o fim 
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do bloco soviético, o que colocou em crise os projetos coletivos e a possibilidade de superação 

do capitalismo. Por outro lado, o avanço do neoliberalismo, que, com a desregulamentação do 

trabalho, privatizações, demissões, tudo isso associado a um bem sucedido projeto ideológico, 

enfraqueceu as lutas sociais, os sindicatos, etc.  

Como se vê, a despeito da exaltação da participação social, da organização coletiva e da 

superação do neoliberalismo, esse fenômeno mundial continua se verificando na capital da 

Bolívia. Se a mesma pesquisa tivesse sido realizada em cidade brasileira, mesmo naquelas com 

maior tradição organizativa, possivelmente os índices de confiança de instituições como 

associação de moradores, conselhos gestores de políticas públicas, além de sindicatos, 

movimentos sociais e partidos políticos, seriam ainda menores. O cenário nacional, bem como 

a história, mostra-nos que as organizações sociais têm maior presença política na Bolívia do 

que no Brasil. No entanto, maior presença não equivale automaticamente a uma diferença 

qualitativamente significativa.  

Os gráficos acima trazem uma informação adicional. O fato de as instituições políticas 

representativas, como os três níveis de governo e assembleia legislativa receberem níveis 

positivos de confiabilidade e sindicatos, partidos políticos, FEJUVE, movimento sociais, dentre 

outros serem reconhecidos como os menos confiáveis demonstra que essas instâncias públicas 

ocuparam um espaço em detrimento de suas organizações classistas de origem. Ou seja, o 

crescimento das instituições governamentais não foi capaz de vincular seus membros as suas 

organizações. Instituições não são entidades abstratas, com vida própria; são organizações 

formadas por grupos sociais. No caso de esferas governamentais e organizações de base isso é 

ainda mais relevante, afinal funcionam com base no projeto político-ideológico do grupo que 

as lideram. Os gráficos revelam que o Estado é o grande protagonista. 

Uma questão que apareceu nas falas de diversos entrevistados, que justificaria um 

desgaste nos anos recentes das Juntas Vecinales e das demais organizações sociais, é uma 

relação com o poder que se define, não pela lógica da democracia participativa, na qual as 

organizações sociais indiscriminadamente compartilham as decisões públicas, mas por uma 

relação na qual só são convidadas a exercer o controle social aquelas organizações simpáticas 

ao grupo que está à frente do poder político.  

Os presidentes de Juntas que são partidários e/ou simpatizantes do MAS afirmam ter 

uma relação ruim com o governo municipal (coalizão liderada pelo SOL.BO). Relatam que a 

prefeitura está loteada de ‘amigos’ e que não há espaço para pessoas que não sejam ligadas ao 

grupo no poder, como podemos ver nas falas abaixo: 
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el control social últimamente está siendo aquí en La Paz, como diría, el trabajo 

está favoreciendo el alcalde en el sentido de que si ponen la misma camiseta, 

no se puede decir nada. El control social es el que le habilita los POAs, le abre 

las cuentas el ministerio de finanzas y aprobar, lógicamente. Como son todos 

del partido, todos firman con los ojos vedados. Hasta este extremo ha llegado. 

[…] últimamente el SOL.BO a través de su candidato, Luis Revilla, lo están 

politizando más y más, cuándo la experiencia le ha enseñado a Revilla que 

hay que trabajar con todos… El alcalde Juan de Granado fue muy bueno 

alcalde porque ha trabajado con todos, con las juntas verdaderas… y era, y 

era, y era muy bueno alcalde porque sabía trabajar. Lo importante es que el 

alcalde sepa trabajar, hacer caso a los presidentes hacia las audiencias 

ciudadanas. Ahora ya no. Este nuevo alcalde ya es más soberbio, está con el 

pecho hinchado, con la paloma levantada y no quiere bajar (Presidente 1). 

 

Está andando mal las cosas, hubo una confusión, los legítimos vecinos de la 

zona, representantes, podemos convocar la participación para pedir la 

legalidad de las representaciones, pero de contrario vamos pedir la revocatoria 

y con el juicio vamos a estar permanente. O sea, engaña… entonces estamos 

en ese para pedir la revocatoria a cada autoridad desde el alcalde hasta 

subalcalde, algunas direcciones, pero las direcciones no se pelean tanto, pero 

si en subalcalde, que no está haciendo bien las cosas, no considera más a 

nosotros masistas56… […] Las obras que ya hemos hecho nosotros no nos 

están dejando entregar a los vecinos, están entregando la alcaldía con esa gente 

que está nombrada a dedo con nuestras obras… es un total engaño (Presidente 

2). 

 

 

Já aqueles que são contrários ao MAS descrevem a prefeitura (alcaldía) como receptiva 

e as relações como positivas. É o que se verifica na fala abaixo 

 

Hemos tenido una reunión, que hemos tenido con el subalcaide… Está bien. 

Es buena. Ellos están dispuestos a colaborarnos y ayudar en todo lo que se 

pueda. Pero, lo que en este momento corta mucho es la injerencia del gobierno 

porque se supone que el gobierno… No se puedo hacer nada de… Cuando el 

gobierno llegó a la presidencia, dijo que iba a gobernar por el pueblo, pero no 

es así. Las personas ya están se dando cuenta de que no es así. El gobierno 

autónomo municipal tiene buenas cosas, buenas ideas. Pero si hay alguien que 

le pone el pie, es este de Morales. ¿Para qué vamos decir lo que queremos, si 

él va hacer lo que le da la gana? (Presidente 4) 

 

 

 

 A mesma ideia, de que o grupo no poder constrói espaços de participação e controle 

social restritos a setores sociais que lhes são favoráveis, aparece em relação ao governo central, 

ou seja, ao MAS. Isso está presente nas falas daqueles que são críticos, tanto de direita, como 

de esquerda ao atual governo. Por exemplo, o representante da ONG Red de Participación 

                                                 
56 São denominados masistas os partidários do MAS, partido de Evo Morales. 
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Ciudadana y Control Social, durante uma explanação sobre como funcionam os espaços de 

participação e controle social, afirmou que “no existe control social a nivel de gobiernos 

departamentales, ni nacional. O sea, ahí nadie controla nada. La participación que hay es de 

las organizaciones que siguen aliadas al gobierno ¿no? Esta es la visión que nosotros 

tenemos”. Indagamos, então, sobre os Conselhos de Controle Social existentes em nível 

nacional, como de saúde e meio ambiente. Ele respondeu que “supuestamente hay. Pero ¿quién 

los conforma? Lo conforman las organizaciones afines al partido. Las organizaciones que no 

son afines al partido no tienen entrada en sus consejos”.  

 Uma das especialistas entrevistadas, a despeito de ser simpática ao grupo que está à 

frente do município de La Paz, relatou, em tom crítico, que os diferentes Conselhos de 

Participação criados pela prefeitura (alcaldía), aqueles chamados de Consejos de Planificación, 

são conformados por personalidades e organizações convidadas pelo poder público. 

Perguntamos se seus membros eram eleitos e como seria o processo eleitoral. A entrevistada 

nos respondeu que “no son electos por nadie. Son invitados por la gente de la alcaldía. Así es. 

Al final, sí, claro, no les van invitar opositores, los masistas. Yo creo que ellos tienen buenas 

intenciones, siguen de alguna manera la tradición de Juan Del Granado, que trabajaba con 

todos, opositores o no, pero es diferente, ¿no?” (Especialista 2).  

 O representante da prefeitura corroborou essa informação, quando perguntamos como 

são selecionados os membros dos Conselhos de Planificação. Ele respondeu que “estos espacios 

dependen del directorio especial del gobierno municipal”, dado que é esse diretório o 

responsável por selecionar os membros dos Conselhos e tem o dever de convocar as reuniões. 

E completa:  

 

Nosotros hicimos ese mecanismo ¿por qué? Porque desde la dirección de 

gobernabilidad nosotros podríamos controlar si este jefe está convocando 

regularmente el consejo ciudadano. Porque si hacemos que dependa 

solamente de él, o no lo convocaba nunca, o no sabemos. Y si hacemos que 

dependa solamente de la gente, vamos a perder el nexo de relacionamiento, la 

coordinación. Entonces, por esta falta de iniciativa, estos espacios lo reactivan 

el jefe especial de la alcaldía (Representante institucional 1). 

 

 

 Perguntamos se essa forma de procedimento é comum a todos os conselhos. Ele 

respondeu que “sí. Por ejemplo, en el Consejo de Transparencia, ¿cómo se elige? Ah, esa 

persona es buena, importante, esta sí, esta no… Esta tiene un buen perfil, es ciudadano 

reconocido… Obviamente son criterios afines a la temática ¿no? Es como te digo, los consejos 
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ciudadanos dependen mucho de nosotros”. Tal versão é diferente da que nos dá outra 

representante da prefeitura que também trabalhou na construção da lei. Quando lhe 

perguntamos se os membros dos conselhos de planificação são eleitos, ela nos respondeu que  

 

cada consejo tiene su procedimiento, de la juventud si, hacia una convocatoria, 

comité electoral, había una jornada y así votábamos. Pero hay otras que son 

invitación directa, había uno de promoción económica y hay una oficina que 

ya trabajaba en la temática del ejecutivo y eran invitados directamente a hacer 

parte del consejo. Entonces esto varia un poco, sobre todo los que tienen este 

proceso de elecciones son los funcionales, de jóvenes, mujeres, adultos 

mayores, diversidades sexuales y discapacidad, sobretodo estos, porque los 

otros ya están con actores identificados que trabajan en la temática 

(Representante institucional 2) 

 

 

 

 Essa entrevistada ainda admitiu que a ausência de um padrão, tanto na forma de escolha 

dos membros, quanto na própria estrutura de funcionamento interno desses órgãos, pode gerar 

um problema em termos de capacidade de trabalho. Muitos acabam se esvaziando. Nas suas 

palavras,  

 

es muy variable la forma de proceder en cada uno y tal vez ha sido ese el 

problema que han tenido en este momento para seguir continuando, por 

ejemplo el consejo de la juventud terminó la gestión que estábamos se quedó 

un poco ahí la experiencia, ya no pudieron continuar. Entonces sí, en este 

momento ha tenido un poco de problema de que las inspecciones funcionen y 

que tengan continuidad (Representante institucional 2). 

 

 

 

Na verdade, o esvaziamento que revela essa fala é o mesmo que faz o representante da 

prefeitura considerar tão necessário o controle da instância municipal sobre esses espaços. Tal 

controle teria como função, de acordo com ele, garantir seu funcionamento regular. Pela 

simples iniciativa de seus membros, essa regularidade não seria respeitada.  

Essa ideia de necessidade de intervenção e acompanhamento por parte do poder 

municipal entra em contradição com a ideia que o mesmo entrevistado tentou passar sobre o 

sentido da criação dos Conselhos de Planificação. Segundo ele, o fato de serem instâncias 

paralelas ao Organismo de Participação e Controle Social, organizado segundo setores (idosos, 

diversidades sexuais, mulheres, ética e transparência, transporte, juventude, cultura, 

alimentação e nutrição, esportes, etc), tem como objetivo conferir liberdade organizativa em 

termos de capacidade de interferência da sociedade civil. Ao afirmar que a política da prefeitura 

é abrir “las puertas con quien quiere trabajar con nosotros”, perguntamos como, então, deveria 
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proceder um cidadão que chegasse à prefeitura identificando-se como representante de uma 

organização e dizendo que a mesma não concorda com a postura do representante no 

Organismo de Participação e que quer trabalhar com a prefeitura e ajudar no que for possível. 

Segundo ele, 

 

 

eso es lo interesante de la ley, que les permite esta libertad. Por ejemplo, un 

representante del consejo de salud: alguien dice “no confío en ese 

representante designado al Organismo”. Entonces cambiamos el nombre por 

tecnicismos, por ejemplo, Consejo Ciudadano de Salubridad o Atención. 

Listo. Este consejo se lo registran en la dirección de gobernabilidad e ya está 

instituido. Es justamente esta la importancia de los consejos ciudadanos, que 

permite al gobierno municipal y mismo a las organizaciones una mayor 

flexibilidad de participación. No se restringe al carácter instituido del 

Organismo de Participación y Control Social. Entonces tenemos los dos 

mecanismos. El organismo de participación y control social, con recurso 

propio, con dirigentes asignados, con estructura propia, con una coordinación 

permanente con las unidades especiales del gobierno autónomo municipal de 

La Paz. Y, por otro, tenemos los consejos ciudadanos. Por esa misma razón 

tiene mayor flexibilidad, tienen su propio reglamento interno (Representante 

institucional 1).  

 

 

 

No entanto, ao final, reitera que, a despeito de toda essa liberdade, há um controle do 

governo municipal. Nas suas palavras,  

 

Si bien, los convocan el director especial o el jefe del área del gobierno 

municipal, justamente para que no se desintegren o para no dejar este 

espacio… es la única intervención que hace ¿no? Sin embargo, tiene la 

obligación de proporcionar los espacios, cuando es necesario, recursos… tiene 

otra dinámica (Representante institucional 1).  

 

 

 Percebemos, pela versão daqueles que representam, neste trabalho, a voz oficial do 

município de La Paz no tema da participação institucionalizada, que esses amplos espaços 

institucionalizados, chamados de Consejos de Planificación, têm dificuldades concretas para 

seguirem ocorrendo regularmente. Se dependem da iniciativa de seus próprios membros, o que 

seria ideal, tendem a cair no esvaziamento. Isso também apareceu na fala de dois membros do 

Conselho de Planificação de Ética e Transparência. Quando pedimos para um deles, que 

também é dirigente de movimento indígena, nos dizer como tem sido sua participação e como 

funciona o Conselho, respondeu que  
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no hemos trabajado mucho… O sea, cuándo este concejo estaba empezando a 

tomar cuerpo, empezando a ser funcional, hubo la denuncia del alcalde para 

presentarse como candidato, tenía que salir 3 meses antes y después hubo un 

alcalde interino. Ese alcalde interino no convocó nuevas reuniones. Este 

concejo, entonces, no sabemos que ha hecho. Y ahora con la vuelta del 

anterior alcalde tampoco llamaron reunión. Entonces no sabemos 57 

(Conselheiro 2). 

 

 

 

  O outro conselheiro, ao receber a mesma indagação, respondeu que “debido al cuanto 

de trabajo que tengo, no tengo conseguido estar presente, pero he indicado un delegado... Fui 

algunas veces, pero realmente es difícil. No he tenido una participación fuerte aunque me 

tengan nombrado”. Ele argumentou que aceitou o convite para participar porque não queria 

negar um convite tão especial, mas já sabia de suas dificuldades de estar presente.  

 Tal relato é especialmente curioso, porque estamos tratando de um Conselho formado 

por pessoas ‘notáveis’, com trajetórias inquestionáveis. Seriam, portanto, personalidades 

especiais, insubstituíveis. No entanto, um de seus membros adotou a prática de enviar um 

representante, um delegado, para as reuniões. 

 O representante da prefeitura tentou nos explicar porque os cidadãos não lidam tão bem 

com esses espaços. Segundo ele, “muchos nos criticaban sobre el organismo de control social, 

porque a la ciudadanía no le gusta mucho los espacios instituidos, por la burocracia, la 

corporativización… entonces no les gusta. Sin embargo, para nosotros es fundamental, porque 

le da una regularidad al control social, a la coordinación con el gobierno municipal” 

(Representante institucional 1). 

 Essa ideia de certa rejeição dos movimentos sociais aos espaços institucionalizados foi 

corroborada por dois representantes de organizações sociais. O líder indígena, membro do 

Conselho de ética e transparência, relatou que  

 

teóricamente, toda la población debería interesarse de conocer y fiscalizar el 

poder. Pero eso no sucede. Son las instituciones las que motivan eso. O sea, 

porque lo interés de la población es otro. Entonces la idea de control social, y 

la idea tal como se desarrolla teóricamente no existe en Bolivia. Ninguna 

institución, ninguna junta de vecinos trata de preocuparse de que trabajo se 

hace, cuánto se ha gastado. Entonces, todo es cuestión de iniciativas 

institucionales (Conselheiro 2). 

                                                 
57 Esse entrevistado se refere ao fato que ocorreu em 2015, ano de eleições municipais. O prefeito de então, Luis 

de Revilla, teve que renunciar a seu mandato 3 meses antes das eleições para estar apto a concorrê-las, tal como 

determina a legislação eleitoral. Nesse meio tempo, assumiu o mandato um vereador do MAS, Freddy Miranda. 

Os entrevistados contaram que foram três meses difíceis porque Miranda tentou impor uma ruptura em relação à 

gestão de Revilla. 
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 E completou admitindo que “yo he accedido porque me interesa el tema, pero tampoco 

tengo una motivación especial para salir y ver lo que están haciendo”. 

  Já o representante do movimento LGBT afirmou que  

 

yo creo que la acción directa, con un enfoque anarquista, pues, permite una 

movilización, una incidencia, un empoderamiento y también una capacidad 

de influencia a nivel social. Porque cuando ya está cerca del poder, cuando ya 

tienes una estructura ahí dentro, cuando ya tienes un consejo ciudadano donde 

ya eres parte del POA, donde tienes un presupuesto, que no está mal, está bien, 

pero pierde la fuerza real de una movilización, de un movimiento, de una 

militancia política que para mí es lo más importante (Conselheiro 4). 

 

 

 Em seguida, ele reconheceu que a existência de um Conselho de diversidades sexuais 

representa uma conquista, embora tenha sido, para ele, mais uma resposta a demandas de ONGs 

do que dos movimentos sociais. Nas suas palavras, “pero, con todo eso, ha sido obviamente 

una ganancia que hay un consejo ciudadano de las diversidades sexuales y genéricas recién 

hace un año y medio que funciona, pero justamente surge como una respuesta a las ONGs más 

que de los movimientos y de la base social”. Isso, para ele, determina a essência do Conselho, 

que  

 

en realidad, no hay una propuesta transformativa de parte del colectivo, de 

parte de este consejo ciudadano, una capacidad de influir, de ingresar 

realmente a la institucionalidad y la estructura y realmente transformar esta 

estructura. Sigue esta misma situación simplemente con un satélite que es el 

consejo ciudadano. Entonces, hay una comodidad, si quieres, por estar en 

estos espacios, porque obviamente te haces parte de un POA, te dan un 

presupuesto, 20 mil, digamos, y a eso tienes que acomodar que cositas puedes 

hacer, actividades y lo máximo se va a la marcha del orgullo y al oficial y a 

no más (Conselheiro 4).  

 

  

 A especialista citada anteriormente referiu-se a Juan Del Granado, que merece algumas 

informações adicionais, dada a sua importância política, tanto no contexto local de La Paz, 

quanto no nível nacional. Del Granado foi prefeito (alcalde) dessa cidade de 2000 a 2010, pelo 

partido Movimiento Sin Miedo (MSM), atual SOL.BO. Ele foi identificado por diversos setores 

na Bolívia como uma das maiores referências de gestão municipal “eficiente”. Segundo uma 

das especialistas, 
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Juan Del Granado fue lo mejor alcalde de La Paz. Antes se decía que aquí la 

naturaleza no era buena, el suelo era árido y los árboles y plantas no podían 

crecer. Él dijo “no” y cambió la ciudad. Hoy hay plazas, hay verde para todos 

los lados. La ciudad está más bonita. Él era muy conectado con la población. 

Subía con mucha frecuencia a las laderas58, los barrios más pobres, y entraba 

en las casas de las personas y decía, “yo quiero oír lo que piensan los vecinos. 

No quiero hablar con los presidentes de juntas, quiero hablar con los vecinos”. 

Entraba, las personas pobres se quedaban contentas, ofrecían una taza de las 

más bonitas de café y Del Granado decía “¿esta taza es de la que ustedes 

toman? Entonces quiero las más sencillas, el café sale mejor”. Tenía también 

un programa de radio todos los días y hablaba con la gente. A veces, alguno 

ciudadano decía, “yo soy fulano y el señor ha estado en mi barrio, ciertamente 

no te acurdas de mi…”. “Sí, claro que me recuerdo. Tú estabas con la ropa tal, 

tú me dijiste no sé qué…”. Era así” (Especialista 2) 

 

 

 Aos presidentes de Juntas que disseram ter uma relação ruim com a prefeitura, 

perguntamos se sempre fora assim. O Presidente 2 respondeu que  

 

no era antes así, era todo muy sano, pero la política ha desviado ¿no? O sea 

todos quieren meterse con la gente, quieren desconfiar de las juntas vecinales 

ya, porque creen q estamos con el gobierno porque generalmente las juntas 

eran muy cívicas, nos interesan las obras, las mejoras en las zonas, que se 

cumplan con un dinero que sea calificado, un control, pero ellos no quieren 

entender eso y nombran quien nada tiene que ver, o sea recientemente nos 

estamos tocando con esos problemas, estaba dormido hasta el año pasado, 

antes de las elecciones municipales, todos juntos, estábamos bien… hasta que 

con las elecciones separaron dividieron 6 contra 5.. 6 para nosotros y 5 para 

ellos (Presidente 2).  

 

 

 

 O Presidente 1 reiterou os elogios a Juan Del Granado, afirmando que a relação com a 

prefeitura 

 
debería ser siempre buena. Siempre ha sido buena con el anterior alcalde, Juan 

Del Granado. Hemos trabajado, hemos trabajado independiente. Sí, le ha ido 

muy bien con el alcalde Juan Del Granado, porque ha sabido consensuar, ha 

sabido llevar… en las audiencias ciudadanas, los proyectos y los trabajos se 

convierten en respuesta viable y una realidad concreta para los barrios, el bien 

estar en el barrio. Pero no hace esto ese alcalde (Presidente 1). 

 

 

                                                 
58 A laderas são assentamentos informais densamente povoados que se encontram nos morros que margeiam a 

cidade de La Paz (um vale) e outras cidades do país. Tal como as favelas brasileiras, são regiões pobres, com 

carências de serviços básicos.  
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Incialmente aliado do MAS, em 2010, o MSM rompeu a aliança, lançou candidaturas 

próprias às eleições municipais e se declarou publicamente como oposição ao partido de 

Morales. 

Podemos admitir que a mudança no padrão de relacionamento com a prefeitura, relatada 

pelos presidentes de Junta, se deva a uma questão pessoal, isto é, Juan Del Granado é mais 

habilidoso e democrático do que seu sucessor, Luis de Revilla. No entanto, não podemos 

desconsiderar que os dois momentos são distintos, não apenas porque são liderados por pessoas 

diferentes, mas principalmente porque se trata de contextos políticos diferentes. Uma vez que 

esses grupos representados pelos entrevistados acima eram aliados da prefeitura, é de se supor 

que as relações fossem amigáveis. A partir do momento em que o grupo à frente da prefeitura 

rompe com o MAS, aqueles que representam esse partido ou são simpatizantes dele passam à 

oposição e, consequentemente, começam a aparecer conflitos.  

Ao final, essa situação corrobora a ideia recorrente de que os espaços instituídos de 

participação e controle social são compostos por simpatizantes do poder.  

As leis municipal e nacional de participação e controle social trazem alguns elementos 

que parecem contribuir para a existência desse aparente loteamento. Vejamos em detalhes.  

 As duas leis têm como objetivo estabelecer o marco normativo para o exercício da 

participação e do controle social em cumprimento à Constituição Política do Estado. A despeito 

de se aplicarem a esferas distintas, as duas cartas são bem similares, em grande medida porque 

vêm para atender a dispositivos constitucionais. A grande diferença em relação à Lei de 

Participação Popular de 1994 está na definição de atores que compõem os espaços 

institucionalizados. Antes, como vimos, a participação era organizada a partir do território. 

Agora os atores se ampliaram. A Ley Autonómica Municipal de Participación y Control Social, 

por exemplo, define a representação em três segmentos: territorial, setorial e funcional. 

Segundo o Artigo 7, a participação, tal como determina a Constituição, será exercida por 

“representantes expresamente elegidos, mediante los mecanismos electivos propios de: a) la 

sociedad civil organizada [...]; b) las organizaciones sociales e instituciones representativas 

urbanas y rurales” (La Paz, 2012, p. 11). E completa afirmando que estão aptas as 

“organizaciones sociales e instituciones representativas urbanas y rurales y las comunidades 

de los distritos municipales rurales, que tienen carácter territorial, sectorial o funcional, que 

demuestren legalidad y legitimidad en su composición, organización y funcionamiento” (Ibid.). 

Já a lei nacional institui, no Artigo 16, que, nos espaços permanentes de participação e controle 

social, os “actores sociales colectivos reconocidos legalmente a nivel nacional, departamental, 
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regional, municipal e indígena originário campesino e intercultural, según corresponda, 

delegarán a sus representantes”.  

Como explica o representante do município de Laz Paz, 

 

En esta nueva ley, nosotros imponemos un fin al Comité de Vigilancia. 

Creamos una nueva estructura. Ahora es Organismo de Participación y 

Control Social. Muchos nos criticaban… bueno, es la misma cosa con otro 

nombre. Puede ser, digamos. Cualquier espacio institucionalizado puede ser 

más de lo mismo si se lo trabaja de la misma forma. Sin embargo, ese cambio 

cualitativo ¿cuál era, no?: incluir a nuevos actores. Obviamente los actores 

territoriales ya tenían un know how de saber hacer ¿no? Entonces la inclusión 

de otros grupos, de cierta manera ha causado cierta conflictividad en estos 

espacios de participación ciudadana. Sin embargo, había una 

retroalimentación muy importante cuanto a quien les controlan a quienes ¿no? 

Un poco que hay una especie de auto control entre las organizaciones. Es 

justamente esto lo que buscábamos. Lo interesante de esta nueva ley es que… 

nosotros sacamos nuestra ley primero, y el nivel nacional sacó su ley después. 

Porque no podríamos esperar el gobierno; para nosotros era fundamental 

establecer mecanismos de participación ciudadana. Nosotros conseguimos 

una tipología de actores de participación, que son los territoriales, que ya 

habían consolidados; funcionales, organizaciones relacionadas con las 

características de sus miembros ¿no?: mujeres, jóvenes, adultos mayores, 

diversidades sexuales; y sectoriales ¿no?, organizaciones relacionadas con 

alguna actividad estratégica, transporte, todo eso ¿no? La ley nacional tiene 

otra tipología ¿no?: organizaciones comunitarias, orgánicas y 

circunstanciales. Nosotros hemos trabajado también con otros municipios, 

municipios rurales… y ellos utilizan nuestra tipología ¿no? (Representante 

institucional 1) 

 

 

 

 O representante da ONG PCCS também nos explica o sentido e os objetivos dessas leis, 

municipal e nacional: 

 

Antes nosotros teníamos una figura que se llamaba el “Comité de Vigilancia”. 

Ese comité de vigilancia era compuesto por juntas vecinales, que controlaban 

al municipio. Hace dos años sale esa ley… Esa ley agarra y dice que ya no 

sean solamente los vecinos que hacen control social al municipio. Sino que 

tiene que ser la sociedad en su conjunto la que hace el control al municipio. 

Entonces les pedía que no sean solamente los vecinos que controlen, sino que 

sean también otros sectores: que hayan comerciantes, que hayan 

transportistas, que hay el sector empresarial que hay en la zona. Los tres 

actores que están reconocidos en esa ley son los sectoriales, los funcionales y 

los orgánicos. La ley dice que la sociedad civil se organiza y conforma la 

estructura del municipio.  

É evidente que há uma preocupação em incluir os mais diferentes setores e organizações 

da sociedade civil, sem qualquer tipo de discriminação. Tais organizações devem ser 

legitimamente reconhecidas, o que é totalmente razoável. Contudo, a primeira pergunta que 
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levantamos foi: quem reconhece tal legitimidade? Como diz o mesmo representante da ONG 

PCCS, “la ley te dice: la sociedad civil se organiza. Pero no te dice cómo se organiza, ni quien 

reconoce a esa organización. Ese es el gran problema”. 

Perguntamos ao representante da prefeitura de onde partiu a motivação para a 

construção dessa lei. Ele relatou que  

 

nosotros hicimos una encuesta para hacer esta ley, en 2012 nosotros hicimos 

una encuesta, en 2012, de percepción ciudadana con una amuestra de 3000 

ciudadanos, que para La Paz es mucho. Y uno de los datos mostraba que 

más… nos impactó para cambiar esta estructura participativa. En el momento 

nosotros preguntamos ¿conoce usted a su dirigente vecinal? Y 90% no lo 

conoce. ¿Ya ha participado de algún espacio de participación ciudadana, 

control social, asamblea vecinal? 90% dijo ‘no’. Entonces, es una cifra 

contundente… después de tanto tiempo de participación ciudadana, es una 

cifra contundente. […] Dos años después que hemos encaminado esta ley, 

hicimos esta misma encuesta y ha cambiado el porcentaje entre 87 y 90%. Es 

poco… es un trabajo de mediano a largo plazo ¿no? a la medida que se va 

integrando y, sobretodo, desburocratizando esta percepción de la gestión 

pública (Representante institucional 1).  

 

 

Chama atenção nesse relato o quanto parece haver um significativo desgaste das 

organizações de bairro, confirmando o que dizem as pesquisas de confiabilidade institucional 

que apresentamos. Essa é uma visão compartilhada por outros entrevistados. O representante 

da ONG PCCS, logo no início de sua fala, quando expunha em que consiste o trabalho da ONG, 

afirmou que “en el área urbana trabajamos con las juntas vecinales, que en el pasado tuvieron 

bastante fuerza. En El Alto… Con la Ley de Participación Popular recobraron fuerza, pero 

ahora están totalmente… no están desestructuradas, siguen existiendo las juntas vecinales, 

pero nosotros impulsamos el proceso de participación ciudadana que tiene que ver con control 

social a la gestión municipal”.  

Embora haja uma interrupção do pensamento nessa fala, o fundamental é que já no 

início, o entrevistado demonstrou sua compreensão sobre as juntas vecinais, qual seja, apesar 

de continuarem existindo como instâncias reconhecidas, estão consideravelmente desgastadas, 

quase “desestruturadas”. A interrupção dessa linha de raciocínio se deveu à preocupação em 

passar uma ideia muito negativa da participação social e ir em sentido contrário à propaganda 

que justifica a própria existência dessa ONG. Relatando pesquisas com cidadãos de diversas 

cidades da Bolívia sobre participação nas juntas vecinais, ele afirmou que  
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es dramático estos números para participación. No tienes espacio para trabajar 

estos temas ¿no? Es una encuesta que yo la escondería de mi financiera. Mi 

financiera va llegar y va decir: “¿Cómo está tu trabajo?” “Sí, impulsando la 

participación”. Pero si se da cuenta de estas encuestas, va decir: “No, deja ese 

trabajo que ya no tiene sentido, dedícate a otra cosa”.  

 

 

 

  Outra questão que fragiliza as diferentes formas de exercício independente do controle 

social é a persistência da ausência de uma estrutura racional-legal no Estado boliviano. Como 

mencionamos anteriormente, tal situação, na qual não há um sistema de funcionalismo 

autônomo e estável, constituído via concursos públicos meritocráticos, gera uma sensação de 

fragilidade do sistema republicano e de corrupção como um mal nacional. Isso aparece em 

várias falas: 

 

En Bolivia, deshonestidad es un valor. Si tu entras en un cargo público, tu 

familia, culturalmente en Bolivia va decir: aprovecha el momento, aprovecha 

el momento porque mañana no va a tener (xxx), entonces robas lo más que 

puedas (Representante ONG).  

 

Aquí hay familias que son de función de gobierno, que las 10 personas 

trabajan, y está empezando una bonanza grande para esa familia. No sé si es 

lógico que un revolucionario, un hombre que practica el marxismo, esté en 

eso. Mientras alrededor, las casas no tienen trabajo (Presidente 3). 

 

Uno de los problemas más grandes de Bolivia es la corrupción. Y la 

corrupción está institucionalizada. La corrupción es vista en Bolivia cómo 

algo normal. Las personas la reconocen cómo parte de nuestra realidad. El 

político mal no es lo que roba, pero lo que roba pero nada hace. Las 

organizaciones sociales manejan sus intereses dentro de esta lógica. No 

quieren cambiar nada, sino pedir favores y más al gobierno (Conselheiro 2). 

 

Aquí las cosas son muy difíciles. No hay empleo, no hay. Yo tengo buenas 

relaciones con los de la alcaldía y fui invitada a trabajar con ellos. Porque es 

así aquí. Debería haber una selección pública para los cargos públicos, pero 

en la realidad, no hay. Nadie sabe… Ellos a mi me gustan, es verdad, pero el 

sueldo era muy bajo, muy bajo. La persona que me ha invitado me dijo: “me 

causa vergüenza ofrecerte un sueldo tan bajo, pero es lo que podemos pagar”. 

Y yo dice: “no, no puedo aceptar. No es justo una persona que sea ya doctora 

gane un sueldo tan bajo”. Antes de irme al doctorado, yo trabajaba en un cargo 

público. Aquí, para ser de la carrera, hay que pasar 5 años o hacer la selección 

pública. Pero luego entró una jefa de otro grupo y no quería mantenerme y por 

eso me he decidido por hacer el doctorado. Decían que abrirían una selección 

para mi, pero fue para otra persona (Especialista 2).  

 

 

Nesse último caso, perguntamos de que maneira o cargo era para outra pessoa. A 

entrevistada respondeu que “las llamadas son hechas para que solo aquella persona pueda 

adecuarse a las características”. Esse relato é interessante porque é feito a partir da ótica de 
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quem reconheceu a lógica, tentou inserir-se enquanto trabalhadora por meio daquelas “regras” 

instituídas, entretanto frustrou-se ao não lograr êxito. Refletindo retrospectivamente, essa 

pessoa lamenta a ausência de meritocracia e de concursos públicos honestos, o que seria a única 

alternativa possível, uma vez não conseguindo empregar-se no sistema vigente. 

Voltando às juntas vencinais, muitos acusam o problema de haver pouca renovação nos 

cargos de presidentes de juntas. Entre os presidentes que entrevistamos, dois estão há muito 

tempo à frente da junta de vizinhos e os outros dois assumiram o cargo recentemente. Os dois 

presidentes que estão há vários mandatos, quando perguntados há quanto tempo seguem nessa 

função, não responderam objetivamente. O Presidente 1, de maneira destoante à pergunta, 

referiu-se ao tempo de mandato e não ao seu próprio tempo:  

 

es de tres, de dos años… depende de sus estatutos y sus reglamentos. Cada 

junta tiene sus estatutos y sus reglamentos. Es de dos, es de dos, pero en dos 

años no se puede hacer mucho. Esto debería ser de tres o cuatro, pero hay 

presidentes que desaparecen. Como no ganan plata, no hacen nada. Los 

vecinos lo agarran y lo cambian.  

 

 

 

Repetimos a indagação ao longo da entrevista, porém sem sucesso. Em uma passagem, 

indicando que é um presidente longevo, ele afirmou: “yo tengo mucha experiencia y ya sé cómo 

tratarlos [os vizinhos]”, e, em outro momento revelou que “el caso de mi barrio, en todos estos 

años, yo he hecho todo y ahora ya no tengo muchas cosas que hacer. Por eso es que tengo el 

corazón, mi alma y mi espirito de que he trabajado”.  

 O Presidente 2, por sua vez, ante o mesmo questionamento, deu a seguinte resposta: 

 

Bueno, generalmente, por estatuto tenemos que cambiarnos a cada dos años, 

si puede reelegir porque generalmente la gente no toma interés a estos cargos, 

porque es un servicio gratuito, voluntario, altruista que a nosotros nos llena de 

orgullo porque presentamos mejora del barrio a los vecinos cada año, que es 

el único beneficio. Generalmente nadie quiere ocupar ese cargo, es un acto de 

servicio muy valiente, cuando llamamos a elecciones, los vecino muy poco se 

hacen presente. Porque dicen “ah no, que siga usted”. Estoy hace 14 años, que 

desde el 2004 he presentado cada año obras en mi sector y se ha mejorado 

bastante (Presidente 2). 

 

 

Na verdade, de 2004 até 2015 configuram onze anos e não quatorze. Contudo, esse é 

um detalhe acessório. O fundamental é que ele está há pelo menos seis mandatos à frente da 

presidência de sua junta.  



286 

Mesmo aqueles que estão há pouco tempo disseram que a renovação não é um processo 

comum. É o caso do presidente de junta na cidade de El Alto, que foi mais além e atribuiu a 

crise por que passam as juntas à ausência de renovação de seus cargos diretivos. Nas suas 

palavras, 

 

lo evidente es que esto hecho de que hayan personajes perpetuados en los 

cargos lamentablemente han generado, pues, esa crisis. Porque normalmente 

si se dan casos de renovación, son en algunos lugares… son pocos. Y permite 

que estos dirigentes también actúen en función del gobierno, se constituyen 

en un otro lado. Muchas veces ellos justifican esto diciendo que es la forma 

para garantizar la ejecución de obras, traer desarrollo… aunque hay una 

dinámica ya establecida (Presidente 3). 

 

 Pelo cenário que nos foi apresentado, a baixa renovação se deve ao baixo envolvimento 

dos vizinhos, de forma que as juntas carecem daqueles efetivamente comprometidos que 

possam promover uma substituição de quadros. A Presidente 4, no início de sua fala, nos relatou 

que sua principal motivação para se candidatar ao cargo mais alto de sua junta foi a constatação 

de que “las cosas iban mal con la anterior presidente. Aquí había una presidenta que nos ha 

hecho un daño grande, grande”. Perguntamos, então, se a eleição da qual havia participado e 

ganho foi disputada, já que havia pelo menos duas concepções distintas em relação a como se 

deve atuar na presidência de uma junta. Ela, um pouco surpresa com a indagação, respondeu 

que “no; no. Solo yo fui candidata”. Em seguida, perguntamos se é fácil conseguir a ajuda dos 

vizinhos para realizar tarefas e atividades no dia a dia da junta. Ela afirmou que 

 

no es fácil. Uno, porque a veces se convoca, por decirte, a la noche, que se 

supone que todos deberían estar ahí. Llegan cansados de trabajo y de más… y 

no, no, a veces no les interesa. Pero cuando ya les aprieta el zapato, sí. Cuando 

sale alguna cosa, por decirte, que les está afectando su vivienda 

específicamente, entonces recién ellos dicen “¿dónde está la presidenta?” 

(Presidente 4). 

 

 

 

 O Presidente 1, quando questionado sobre como funciona o processo eleitoral para 

presidente de sua junta, afirmou que “para la junta vecinal se constituye un vecino que se 

preocupa por el barrio y pone una plancha, hay otro que tiene otra plancha, ponen diferentes 

ideas y diferentes equipos de trabajo, pone en un papel su nombre y van a la votación”. Essa 

fala, eminentemente formal, se repete com os demais presidentes, como veremos adiante. É 

formal visto que se refere ao ideal, mas não ao que ocorre na realidade. Isso porque, logo em 

seguida, ele revela: “pero en otros barrios es más simple, como en el mío, por ejemplo, es por 
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aclamación y saben quién va trabajar y quien no va trabajar, y levantan la mano” (Presidente 

1).  

 Seguindo a mesma linha, o Presidente 3 afirmou que, “normalmente hay dos cosas. La 

primera es, se conforma un comité electoral que en un tiempo perentorio convoca a una 

elección vecinal. Aparece la presencia de frentes [mais de um candidato]. Y cuando hay 

presencia de frentes siempre se enriquece la alternativa, porque hay planes de trabajo, hay 

propuestas que pueden valorar y tener el vecino”. Entretanto, diferente dos demais, reconhece 

que esse cenário diverge, em muitos casos, do real. Nas suas palavras, 

 

casi, casi, a veces el hecho que debería ser el ideal se deja de lado y empieza 

a surgir que es la que conocemos nosotros sindicalistas, que es la democracia 

abierta, donde ahí de frente se eligen y ahí empieza la aclamación y 

normalmente esto es el proceso. Pero el ideal y lo que insta el instituto, la 

FEJUVE y varias instituciones más es que se haga a través de un comité 

electoral y la presentación de frentes. El tema nuestro surgió como una 

aclamación de los vecinos y en esto se podría ver algo, que es interesante, es 

la primera vez que un hijo de un propietario está a la cabeza (Presidente 3). 

 

 

 A resposta mais direta foi do Presidente 2, em passagem já citada em páginas anteriores, 

mas que vale se enfatizada: “generalmente nadie quiere ocupar ese cargo, es un acto de 

servicio muy valiente, cuando llamamos a elecciones, los vecinos muy poco se hacen presentes. 

Porque dicen “ah no, que siga usted””. Ele quis dizer, como explica em outra fala que segue 

abaixo, que principalmente nas assembleias eleitorais os vizinhos não comparecem porque 

sentem que correm o risco de terem que assumir alguma responsabilidade. Afinal, já sabem que 

são poucos os que se fazem presentes.  

Em outro momento, perguntamos ao mesmo Presidente 2 qual é a periodicidade das 

reuniões. Ele respondeu que  

 

a cada dos años, no hay otras asambleas, hay cuándo hay elecciones generales, 

algún imprevisto dentro de la alcaldía o gobierno, a veces suspenden las 

elecciones como un año y medio hasta que pasen los problemas. La ciudad y 

el país tiene q estar en alguna tranquilidad... Pero los vecinos no dejan, exigen, 

entonces cuando se visita parece cambio no de los vecinos, dicen tal vez van 

a nombrar a mí para que no me llamen… hace con que los vecinos no 

participen para no tener riesgo de que sean nombrados, nadie quiere participar 

porque saben que es un servicio gratuito.  
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Há algumas incoerências nessa fala. Ele admite que há situações especiais em que nem 

sequer a cada dois anos acontece reunião. Em seguida, tentando negar o que havia confessado, 

diz que, na verdade, os vizinhos exigem que as reuniões/eleições ocorram dentro do prazo. Ao 

final, acaba admitindo que a maioria dos vizinhos sequer vai às reuniões/eleições porque tem 

medo de, por estar presente, acabar tendo que assumir algum cargo/função.  

Voltando à questão referente ao grau de mobilização dos vizinhos, quando indagado se 

é fácil conseguir a ajuda dos vizinhos, o Presidente 1, de maneira evasiva, responde que  

 

En los barrios hay buenos vecinos, hay ovejas negras, hay de todo. Es 

preferible cuando uno es presidente, es preferible hacerles a un lado a los 

malos vecinos, que se preocupan de criticar y criticar, y criticar y nada más 

que eso… obstaculizar el trabajo del presidente. Entonces es mejor hacerles a 

un lado. Yo tengo mucha experiencia y ya sé cómo tratarlos. Cuando me piden 

una reunión, les dijo que no tengo tiempo, que volva en la próxima semana, 

que no puedo hablar (risos) y por cansancio ellos no me hablan más. Pero es 

que, sabes, que son apáticos, se oponen de todo y de nada. Y hay vecinos que 

lógicamente… que son muy positivos, no, son muy positivistas, por la 

experiencia de que nunca han llegado a nada, ahora vienen que ha llegado 

esto, ha llegado otro, que se ponen felices (Presidente 1). 

 

 

 Embora seja uma resposta transversal, seu conteúdo é expressivo. Se é fácil mobilizar 

os vizinhos, não se sabe exatamente. Contudo, de acordo com essa visão, é arriscado mobilizá-

los. Afinal, ao fazê-lo, pode-se atrair os maus vizinhos, as “ovelhas negras”. Essa concepção é 

reiterada em outras passagens dessa mesma entrevista. A pergunta seguinte referiu-se às 

reuniões: como são feitas, quais os temas que mais aparecem e qual a periodicidade. Ele 

retrucou, declarando que  

 

las asambleas son buenas y son malas. Cuando hay muchas asambleas en tu 

barrio, se desgasta, la gente ya no va, porque no sabe de qué van hablar. A 

ver… cuando tú eres un burócrata, un presidente burócrata, que les pinta y 

nunca haces, les cansas. Los vecinos ya no creen en ti e ya no van a las 

reuniones. Por eso es que cuando un presidente va a una reunión, habla lo que 

tiene que hablar y se… en la acta se anota lo punto que a tocar y nada más. 

Pero las reuniones no faltan pues algunos vecinos que comienzan a entrar con 

todo y de nada; con tonterías, tecnicismos, que el presidente se está robando 

la plata. Yo no sé por dónde se está robando la plata, y no puedo controlar el 

alcalde tampoco. 

 

 

 Em outro momento, retornamos à pergunta sobre as assembleias, com a intenção de 

saber se elas efetivamente acontecem e qual é a periodicidade. Ele reiterou sua afirmação:  
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Esto le quería decir. Resulta que las reuniones cuando son muy seguidas, no 

son buenas, porque se desgastan las reuniones, que es un desgaste natural. La 

gente ya no va por sus múltiples ocupaciones, por sus problemas y todo más, 

problemas familiares. Bueno, hay que hacer, no sé, una vez a cada dos meses, 

no sé. Depende, depende de la urgencia, de la necesidad del barrio (Presidente 

1). 

 

 

 Já no início da entrevista, quando pedimos para que esse entrevistado nos dissesse como 

é o trabalho de um presidente de junta, ele respondeu que  

 

algunas veces hay que ser el presidente dictador, como soy yo. En el sentido 

de que yo pongo en una balanza que es lo que necesita el barrio e yo lo hago 

lo que es más importante. Siempre el presidente tiene que poner en una 

balanza, priorizar sobre todas las cosas, las cosas de mucha urgencia, ¿no es 

cierto? (Presidente 1). 

 

 

 

 O Presidente 2, a respeito do grau de mobilização dos vizinhos, respondeu que “en esta 

época los vecinos no ponen nada de su parte, son totalmente apáticos, no les interesa hacer 

nada más que su vida, su hogar, trabajo, hay una apatía total que es incomprensible, ¿no?”. 

Em outra parte da entrevista, ele, mais uma vez, afirmou que “los vecinos no se interesan tanto 

por participar ¿no? entonces eso se queda cada vez más común ¿no?”. No entanto, quando 

indagamos quantas pessoas, em média frequentam as reuniões, ele declarou que “generalmente 

hasta 500/600 personas, nada, en cada zona debe tener como 4000/5000 ciudadanos”. Depois 

de ter dito duas vezes que os vizinhos são apáticos e quase não frequentam as reuniões, aparece 

um número significativo de participantes: 500/600, seguido de uma relativização, 

possivelmente devido à nossa reação de espanto. Ou seja, ele achou conveniente sinalizar que 

esse número é pouco expressivo se consideramos que significa em média 10% do total de 

vizinhos. 

 O Presidente 3, ao ser questionado se as pessoas comparecem às reuniões e às atividades 

a que são convocadas, afirma que “normalmente hay una participación que casi, casi llega a 

la mitad de las adjudicatarias. Justamente estamos en este proceso, queremos que haya una 

participación generalizada en esta última asamblea, donde obviamente van a poder valorar 

las cosas que se están haciendo a través de las obras”. Por outro lado, em outras passagens, 

em tom de lamento, revela que há cada vez menos envolvimento por parte dos vizinhos. Por 

exemplo, quando diz que “a veces el tradicionalismo ha apagado cualquier fuerza de 
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involucramiento, de participación vecinal”; ou quando declara “¿qué es lo que pasa? Si bien 

este fue un proceso altamente revolucionario, de valoración, de involucramiento, pero a 

medida que los temas van cambiando y las necesidades van surgiendo, empieza una dejadez 

vecinal”. Imediatamente após essa declaração, indagamos se esse é um processo pelo qual passa 

seu bairro. A resposta foi categórica: “Sí, “que ya lo hagan””. 

 A Presidente 4, por seu turno, relatou como faz as convocatórias para as reuniões e 

assembleias de sua junta e, ao final, lamentou o absenteísmo:  

 

Nosotros convocamos así: [apresenta um papel] un poquito más grandecitos, 

porque estos muy chiquititos han salido. Mediante eso, uno tiene que tomar 

tiempo de ir a dejar casa por casa para convocarla. Dejamos debajo a la puerta. 

Tocamos el timbre, si sale alguien, dejamos. O entonces dejamos al señor que 

cuida el edificio, preguntamos cuantos pisos hay. O hacemos un más grande 

y se pone en un tablero de noticias. También hay momentos en que, si hay 

menos gente en la reunión, se agarra alguien que tenga una movilidad y con 

un megáfono se da vueltas por todo el sector para que tengan conocimiento. 

Pero, como te digo, hay mucha gente que no le interesa… es difícil (Presidente 

4).  

 

 

 Em seguida, afirmou que, como uma forma de minimizar a ausencia dos vizinhos, “sería 

interesante que sus inquietudes lo hagan llegar escritas, así por un papel, una nota, una carta 

como este, así, haciéndome llegar. Sería bien, ¿no?”. Ou seja, já que nenhum esforço é 

suficiente para mobilizá-los, que pelo menos possam participar à distância. 

 Essa percepção de falta de interesse dos vizinhos foi reiterada no final da entrevista, 

quando pedimos para que a entrevistada nos desse uma avaliação geral sobre os mecanismos 

de participação na Bolívia. Sua resposta foi simples e direta: “yo creo que es bueno todo eso. 

Lo que pasa es que a muchos vecinos no les interesa participar. Solo les interesa su vida, estar 

en su casa y nada más” (Presidente 4).  

 Perguntamos aos presidentes quando seria a próxima reunião de suas juntas. A despeito 

de alguns mencionarem, ao longo de suas falas, reuniões periódicas, quando indagados sobre a 

data da próxima, não souberam responder. O Presidente 1 afirmou que não havia reunião 

próxima. O Presidente 2 foi quem mencionou uma reunião entre presidentes de juntas de seu 

distrito que ocorreria no dia seguinte ao da entrevista. Como relatamos anteriormente, essa 

reunião, ao final, não aconteceu. 

 O entrevistado 3 nos informou que as reuniões de sua junta são mensais. Nas suas 

palavras, “nosotros nos reunimos a cada primer sábado del mes, ordinaria, como junta, el 

directorio. Y, de acuerdo a necesidad, un grado de extraordinaria”. Perguntamos se é comum 
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essa periodicidade nas Juntas Vecinais da cidade de El Alto. Ele asseverou que é “común y 

establecido en el reglamento. Algunos son más líberos, quieren seguir solos, sin conectarse a 

la base, pero son excepciones”. Constatamos que o primeiro sábado do mês estava próximo e 

pedimos para presenciar a reunião. Ele concordou, mas, em seguida, explicitamente 

constrangido, disse que aquela, em específico, não ocorreria porque seria próxima ao dia da 

independência da Bolívia e os vizinhos estariam mobilizados com a tradicional festa popular.  

 A presidente 4 respondeu que ocorrera uma reunião quatro dias antes da entrevista. Por 

isso, não teríamos a possibilidade de assistir. Pedimos detalhes dessa reunião. Ela afirmou que 

tiveram “una reunión el sábado a la noche todos los presidentes de los distritos para organizar, 

porque en septiembre es aniversario del barrio, de todo el distrito, para organizar algún evento 

que podamos hacer”. Indagamos se ela estava se referindo a uma comemoração. Positivamente 

ela respondeu: “exacto. Para eso hemos tenido una reunión todos los presidentes”. 

 Essa referência à festa, que seria a parte lúdica das associações de vizinhos e de qualquer 

organização, apareceu em diversas falas. Quando perguntamos aos demais entrevistados se 

participavam das juntas de seus bairros, alguns deles responderam que, a despeito de não 

estarem engajados, sabem que acontecem assembleias quando se aproximam datas 

comemorativas. Por exemplo, o representante da prefeitura nos contou que na zona onde vive 

“solo hay una vez al año para organizar la fiesta y nada más. Es por la fiesta de San Juan y 

para la elección de sus representantes. Ah, y obviamente por el tema del POA ¿no? los 

recursos. Entonces, varía mucho” (Representante institucional 1).  

 Da parte dos entrevistados que não são presidentes de juntas, mesmo aqueles que estão 

envolvidos diretamente com o tema da participação, revelaram grande desmobilização quando 

perguntamos se participam de alguma organização. A representante da prefeitura respondeu 

que  

 

yo ya no, de hecho participaba de organizaciones juveniles en el colegio y 

después en el consejo municipal de la juventud de La Paz y a través de eso me 

volví voluntaria para las agencias de cooperación. Yo estaba de voluntaria y 

trabajábamos el tema de sexualidad y del embarazo adolescente, de 

prevención al embarazo. Sí, he participado bastante pero después empiezas a 

trabajar y por el tiempo se queda difícil (Representante institucional 2).  

  

 

Sobre a Junta de vizinhos de seu bairro, ela afirmou que não está envolvida e procurou 

ainda explicar porque há um processo de desmobilização. Nas suas palavras,  
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yo en realidad no estoy muy involucrada con la junta, mi papa si, que todavía 

vivo con ellos, es un poco eso el tema de los tiempos, yo veo que es un poco 

eso, los ciudadanos están trabajando todo el tiempo para mantenerse, y otros 

estamos como que no me importa lo que pasa con tanto que mi calle este bien. 

Creo que mis limitaciones son por falta de tiempo, con el trabajo y estudio se 

queda complicado, pero si me gustaría de participar. 

   

 

 A Especialista 3, quando indagada se participa de alguma organização ou da junta de 

seu bairro, respondeu negativamente alegando que vive em bairro de classe média e “lá as juntas 

vecinales não são mobilizadas. Você encontra juntas mais ativas e que a gente participa nas 

zonas pobres, porque falta quase tudo. Lá elas tem um papel importante. Nos bairros de classe 

média acaba que elas não têm muita função”.  

A Especialista 2, por seu turno, disse que “es una verguenza, pero yo ya no participo de 

mi junta. Mi mamá participaba, pero fue quedando molestada porque no la escuchaban y ahora 

ya no va más”.  

O responsável pela criação da LPP de 1994 respondeu categóricamente que “no 

participo yo, nunca he ido, no conozco al presidente. Vas a ver que en las zonas urbanas la 

participación baja mucho e en las rurales aumenta, por las necesidades, necesito participar si 

no no voy a tener nada. En zona urbana tenemos agua, luz, internet… ¿qué más voy a pedir?” 

O representante da prefeitura, quando falava das dificuldades das pessoas em geral para 

participar desses espaços, revelou: “yo mismo nunca he participado de una junta vecinal y con 

mucha dificultad reconozco a mi dirigente” (Representante institucional 1).  

 

 

5.5 Balanço 

 

 A Bolívia possui algumas diferenças em relação aos demais casos analisados neste 

trabalho. O processo de descentralização que promoveu a abertura da democracia participativa 

ocorreu pelas mãos de um governo comprometido com o projeto neoliberal. Não foi nem 

consequência da reivindicação de organizações da sociedade civil no bojo da redemocratização, 

nem consequência da crise do modelo ultraliberal. Essa reforma, representada pela LPP, 

procurava aproveitar e canalizar a dinâmica organizativa já existente no país (as associações de 

moradores, que se formaram autonomamente). Foi, sem dúvida, um processo importante, visto 

que permitiu aos setores sociais mais fragilizados um canal de atuação e expressão de suas 

demandas. No entanto, como se revelou na fala de um dos idealizadores da LPP, essa lei não 

era ingênua quanto aos seus fins. Havia a intenção de retirar o caráter classista dos movimentos 
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sociais, dado que os sindicatos não são reconhecidos como atores políticos empoderados, mas 

apenas as organizações territoriais. Portanto, esse processo não apenas foi feito de cima para 

baixo, como buscou moldar a participação, de forma a minimizar seu potencial. Foi tipicamente 

uma revolução passiva, na acepção de Gramsci. 

 Essa lei marcou a participação institucionalizada nesse país. A despeito das evoluções 

e das mudanças promovidas a partir do governo do MAS para atualizá-la e superar o caráter 

meramente territorial da democracia participativa, as juntas vecinais continuam sendo a 

principal referência de organização e atuação direta da sociedade. No cotidiano, o que 

predomina na atuação da sociedade organizada é o caráter eminentemente “obrista”, voltado 

para realização e fiscalização de obras públicas. Este é um ponto de destaque nas nossas 

observações empíricas. 

 De outro modo, não podemos deixar de resgatar a importância dos movimentos 

sociais na história recente desse país. Houve, de fato, um processo de profunda mobilização 

social, que questionou as bases do sistema tradicional de uma maneira muito mais orgânica e 

organizada do que as massas que tomaram as ruas da Venezuela e do Equador. Os percursos 

dos movimentos sociais do qual o MAS-IPSP é parte, revelam esse grau superior de 

organização. Portanto, a chegada de Evo Morales ao posto maior do Executivo nacional é a 

expressão de movimentos sociais que vinham, ainda que no plano temporal recente, construindo 

um projeto político alternativo.  

 No entanto, quando analisamos esse fenômeno nos seus meandros, percebemos que 

esses próprios movimentos são marcados por grandes contradições, que se revelam na sua 

atuação política antes da chegada ao poder e, principalmente, pelos seus resultados enquanto 

governo. Foi o que verificamos nas políticas públicas, nas opções econômicas, nas relações 

com os movimentos sociais e com as classes dominantes. Essas contradições se manifestam 

também no processo de abertura democrática, pela dificuldade em permitir o desenvolvimento 

do protagonismo real da população, sem tutela e sem manipulação. Essa dificuldade parece ter 

virado um problema nacional, compartilhado por todas as esferas de poder, sejam elas ligadas 

ao MAS ou não. A discrepância entre níveis de confiança mais altos em relação aos entes 

governamentais e os mais baixos em relação às representações dos movimentos sociais, 

revelados pelas pesquisas de opinião, atestam uma profunda contradição. Mostram o quanto os 

grupos que compõem as esferas estatais se distanciaram de suas bases políticas, mais 

precisamente, dos movimentos sociais, sindicatos e partidos que os originaram, de tal maneira 

que a população não estabelece uma correlação entre estas instâncias, como se os atores que 

conduzem o Estado e os que estão à frente dos partidos políticos, sindicatos e movimentos 
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sociais não fossem frentes distintas de um mesmo projeto. É isso que nos permite chegar à 

constatação de que o Estado assumiu o protagonismo, relegando ao segundo plano suas bases 

sociais. 

 No final das contas, o que se verifca na Bolívia, a despeito de sua história um tanto 

quanto diferenciada, são problemas similares. Da parte do Estado, a negação ou resistência à 

concessão de autonomia. Da parte da sociedade civil, a desmobilização. 

No mesmo sentido de vários entrevistados, alguns autores identificam um processo de 

“domesticação” dos movimentos sociais, que se manifesta sobretudo no fato de que as 

organizações que ocupam os espaços instituídos são “amigas” do grupo no poder. Para Zuazo 

(2010), já no processo de articulação para construção da nova Constituição, em 2009, o MAS 

no poder mostrou como compreendia sua relação com os movimentos sociais. Segundo a 

autora, no momento em que o governo costurava base de apoio para a aprovação da 

Constituição, ele criou o Mecanismo Nacional de Participação e Controle Social, instância 

governamental subordinada ao Ministério de Transparência e Luta contra a Corrupção e 

encarregada de levar adiante a participação da sociedade organizada. Dessa forma, o Estado 

passava a credenciar as organizações para que estivessem aptas a participar das instâncias 

formais. Assim, “el derecho a la participación se restringe a los sectores organizados, que 

para ser tales deben estar reconocidos por el Estado” (ZUAZO, 2010, p. 134). Esse controle 

se estende à forma de funcionamento dos fóruns participativos, dado que “cada ministerio o 

repartición estatal convoca a las organizaciones sociales que considera pertinentes a una 

reunión con agenda establecida” (Ibid.). Como resultado, “lo que tenemos hoy es una 

participación organizada, dosificada, en la que el gobierno define la agenda. […] las 

organizaciones sociales son convocadas a iniciativa estatal y, cuando participan, lo hacen de 

forma fragmentada” (ZUAZO, 2010, p. 134). A autora completa seu diagnóstico afirmando 

que “lo que observamos es una domesticación de las organizaciones sociales a partir de una 

estrategia de fragmentación y apropiación de la iniciativa política y organizativa” (Ibid.). 

 Portanto, o quadro encontrado na Bolívia nos leva a concluir que, apesar de todas as 

diferenças culturais, políticas, sociais e históricas, o que se configura é um fenômeno tal qual o 

que ocorre em outros países, que não pode ser compreendido pelas explicações culturalistas. 
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CONCLUSÕES 

 

A democracia representativa, forma que sobreviveu do conceito de que o poder emana 

do povo, tem ao longo de pelo menos dois séculos se submetido a uma variada gama de críticas, 

seja dos que a querem mais próxima da promessa democrática, seja por parte dos que a veem 

como inclinada ao excesso. Ao final, predominou a ideia de que, antes de ser muito concessiva, 

o que se pode observar é que a democracia representativa foi frustrando expectativas e, nos dias 

de hoje, não é raro observar crescente descrédito em suas possibilidades. As representações 

parecem perder o contato com os representados ou pior, apropriarem-se dos mandatos recebidos 

para atenderem aos interesses pessoais, que aos interesses populares, dos eleitores enfim. A 

democracia baseada na representação, isto é, a democracia liberal, ao revelar que os 

mandatários eleitos pelo voto popular efetivamente não cumprem o papel de representar os 

interesses de seus eleitores, perdeu a capacidade de adquirir consenso e, consequentemente, de 

manter a hegemonia. Dito de uma forma mais usual, o sistema representativo perdeu 

legitimidade.  

Essas críticas também seguiram vieses distintos, que foram desde a afirmação de que a 

democracia direta deveria ser recuperada, porque ninguém representa ou é representado, 

passando por um posicionamento conformista, como os de Mill e de Schumpeter – para quem 

o regime é limitado e tem defeitos, porém pouco pode ser diferente; até a tentativa de combinar 

mecanismos de democracia direta com a democracia representativa, ainda que mantido o modo 

de produção capitalista – projeto que tem sido acalentado desde o segundo pós-guerra. Essa 

última vertente, se desdobra em duas: de esquerda, que visa humanizar o capitalismo, seguindo 

uma tradição que remete a Rousseau; e de direita, representada pelo projeto neoliberal, ambos 

curiosamente contemporâneos um do outro, em algumas experiências da própria América 

Latina. 

Esse é um primeiro elemento que o esforço analítico empreendido neste trabalho nos 

mostrou: a democratização, que passa pela complementação da representação tradicional com 

mecanismos participativos, faz parte dos projetos tanto dos setores críticos à lógica capitalista 

quanto daqueles que buscam manter essa forma de dominação. Serve, portanto, a lados opostos, 

com interesses distintos e até contraditórios. 

 Uma vez estando clara a diversidade de perspectivas sobre um mesmo tema, nosso 

esforço nessa tese foi aprofundar o debate sobre o avanço real da democracia. A partir daí surge, 

para nós, duas questões de grande importância. Primeiro, há um processo em marcha de 

mudanças na organização do Estado e da administração pública que questionam as relações 
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sociais e os pressupostos estruturantes do Estado capitalista. O que se verifica nos países latino-

americanos, analisados nesta tese – excetuando o Brasil, cuja Constituição antecede o ascenso 

neoliberal – é a emergência de vozes até então não ouvidas, setores altamente penalizados com 

os arranjos anteriores implantados na região (ditaduras e neoliberalismo), que chegaram aos 

governos nacionais com a proposta de construir algo novo, centrado na democracia 

participativa, “protagônica”. Guardando as distinções contextuais e conjunturais do Brasil e sua 

importância histórica, Bolívia, Equador e Venezuela representam um ponto de inflexão, que 

como vimos, mobilizou estudiosos de diversas áreas a buscar compreender o que se passa 

nesses países. Essa inflexão se verifica, não apenas pela chegada ao poder daqueles grupos 

provenientes das classes subalternas, ou, como no caso do Equador, expressão delas, mas 

também pelas transformações institucionais promovidas como uma de suas primeiras medidas 

à frente do Executivo e do Legislativo, o que se comprova pela criação de Assembleias 

Constituintes e a elaboração de novas Constituições. Daí, desses projetos “refundadores” do 

Estado, surgiu o chamado Novo Constitucionalismo Latino-Americano. Esse movimento foi de 

tal modo ‘inovador’ que logo adquiriu a antipatia dos setores conservadores em âmbito nacional 

e internacional e a simpatia, por vezes bastante entusiasmada, dos chamados progressistas. 

Embora o conteúdo dos discursos – críticos ao neoliberalismo, aos valores do capitalismo, como 

o consumismo, a dependência dos países centrais, etc – não tenham se desdobrado exatamente 

em práticas e políticas radicais, fato é que houve a introdução de um movimento contra 

hegemônico, que, para muitos, significou esperanças de avanços concretos para as classes 

subalternas. O mais simbólico desses avanços, além de políticas públicas destinadas a 

minimizar as desigualdades sociais, foi a construção de espaços institucionalizados para a 

gestão descentralizada e ampla de políticas públicas. Encontramos, nos quatro países, vários 

aparatos administrativos, materiais e humanos, que demandam dentre outras coisas, 

significativa gama de recursos financeiros, voltados para a efetivação da democracia 

participativa e do controle social. 

 Essas experiências, no entanto, retomam uma questão central no debate que vem 

ocupando as atenções dos movimentos e dos intelectuais de esquerda. Isso porque as mudanças 

empreendidas, ainda que se sustentem em discursos com alto grau de profundidade, não 

propõem a superação do sistema capitalista. Como podemos observar nos discursos dos 

respectivos presidentes, embora se fale em construir um modelo socialista, as bases são 

distintas: distanciam-se do marxismo e da visão classista, e buscam construir algo novo sem a 

necessidade de destruir o existente. Este é o socialismo do século XXI. Ao mesmo tempo que 

parece ser um recuo em termos de radicalidade, no conceito de radicalismo como ir às raízes, 
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trata-se de uma ousadia política admirável, porque se pretende realizar uma revolução, a 

revolução cidadã, uma revolução não-jacobina, para usar a imagem de Gramsci.  

 Por isso nos colocamos como objetivo central verificar o quanto as mudanças 

constitucionais e institucionais voltadas para introdução e ampliação da democracia 

direta/participativa dentro dos marcos do sistema capitalista são capazes de promover 

mudanças reais na relação Sociedade – Estado.  

Essa questão, além da polêmica secular gerada no âmbito da esquerda (reforma ou 

revolução?), traz consigo, no momento atual, uma série de conceitos nebulosos, carregados de 

conteúdo ideológico. É o caso do par conceitual Sociedade civil – Estado. Por isso, a persecução 

do objetivo nos exigiu analisar experiências concretas tendo, antes, muita clareza das diferentes 

dimensões desses conceitos para, fundamentalmente, sabermos qual o conteúdo político-

ideológico presente nessas experiências. 

Como explicitamos no início, esse trabalho não foi comparativo. O estudo de um mesmo 

fenômeno em distintos casos traz comumente a expectativa de uma análise comparada, 

sobretudo porque é uma metodologia bastante utilizada e valorizada na academia nos dias 

atuais. No entanto, não fez parte de nosso objetivo central tecer comparações sobre como um 

fenômeno se desenvolveu em distintos contextos. Ao contrário, nosso objetivo foi analisar um 

fenômeno que só nos permite tirar conclusões a partir de uma perspectiva mais ampla, que 

transcenda a esfera local. As eventuais e raras comparações, nesse sentido, serviram como 

meios para se chegar ao objetivo e não um fim em si mesmo. 

Portanto, a partir do objetivo traçado, ficou claro que não era possível olhar apenas para 

um país. Também se colocou para nós a inviabilidade de executar um estudo empírico em todos 

os países escolhidos. O Brasil foi nosso ponto de partida, cujos estudos tiveram início em anos 

passados. Julgamos que necessitávamos ir onde os avanços, segundo a literatura, aparentemente 

foram mais consistentes e as transformações mais autênticas, sempre descritas como ocorridas 

de baixo para cima e integrante de uma especial tradição participativa: a Bolívia. No Brasil, 

partimos de um acúmulo anterior e ampliamos nossas análises; quanto à Venezuela e ao 

Equador, seguindo essa ordem pela cronologia das mudanças constitucionais, procuramos, a 

partir do estudo bibliográfico, compreender a realidade atual, não apenas a partir dos 

diagnósticos trazidos pela literatura, mas levando em consideração a história desses países, as 

relações de classes e as formas de atuação do Estado até os dias atuais. Finalmente, na Bolívia, 

como dissemos, país visto como o mais promissor na alteração do padrão de relações Sociedade 

– Estado, realizamos um estudo minucioso, a fim de apreender a totalidade do fenômeno no 

ambiente em que se apresenta. Isso nos exigiu, antes de tudo, conhecer factualmente um país 
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geograficamente tão próximo, mas cuja realidade nos é tão distante. Para entender o que se 

passa na Bolívia, tivemos que percorrer um longo trajeto de análise histórica, que envolveu 

estudo da realidade social, política e econômica desse país. Isso foi necessário também porque 

os arranjos institucionais são fortemente conectados com esses elementos históricos, com a 

forma como a sociedade se organiza, com as disputas entre as tradições indígenas e 

“ocidentais”.  

No Brasil, encontramos um cenário que não difere daquele identificado por nós em 

estudos passados. A despeito da variedade e capilaridade de espaços participativos, presentes 

nas três esferas de poder – os Conselhos Gestores de Políticas Públicas e os Orçamentos 

Participativos – a realidade é bastante desanimadora. São inúmeros os estudos desses espaços 

e todos, com exceção da versão oficial, mostram a baixa adesão da sociedade, a falta de 

autonomia, a alta ingerência do poder público e a baixa efetividade decisória. É sempre 

necessário investigar esses espaços no Brasil a partir da comparação entre o período no qual o 

ideário da democracia direta entrou na arena política e tornou-se uma realidade na Constituição, 

com a introdução do neoliberalismo imediatamente subsequente. Definitivamente, tornou-se 

hegemônica a concepção de participação neoliberal, individualista, avessa ao coletivismo e 

voltada a resolver questões pontuais, em parceria com o Estado ou em substituição a este. As 

publicações do governo se referem aos Conselhos Gestores e Conferências como propiciadores 

de milhões de participantes do processo decisório das políticas públicas. A revista Desafios do 

Desenvolvimento, publicada pelo IPEA, em 2011, estampava em sua primeira página a legenda 

da matéria central “Democracia Participativa”, tendo como subtexto a espantosa informação de 

que “Mais de 5 milhões de pessoas ajudaram a formular políticas públicas no Brasil”. No 

interior da revista, lê-se uma matéria ufanista no mesmo tom 59 . Mas, em realidade, os 

testemunhos que tivemos presencialmente e a que tivemos acesso indiretamente não 

corroboram esse noticiário. Antes, o contrário. O que mais chama atenção no caso brasileiro é 

a apropriação desses espaços pelos governos, nos diferentes níveis, fazendo com que algo que 

foi símbolo da luta dos trabalhadores e dos movimentos sociais, nos anos 1980, sirva, em última 

instância, para legitimar o Estado, ao contrário de distribuir o poder e atender às necessidades 

das parcelas desprivilegiadas da sociedade.  

A Venezuela, por sua vez, inaugura um movimento similar ao que ocorreu no Brasil dos 

anos 1980 e que foi bem representado pela Constituição de 1988, mas em momento histórico 

distinto. Vimos, com a Formação dos Estados latino-americanos, que os principais fenômenos 

                                                 
59 Revista Desafios do Desenvolvimento, v. 8, n. 65. 2011. 
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históricos ocorreram nos diferentes países da região com considerável grau de equivalência. 

Isso se deve, em grande parte, à capacidade homogeneizadora do capitalismo. Contudo, nesses 

três países andinos foram necessárias as consequências das reformas neoliberais para mobilizar 

as massas a lutarem por mudanças. A profunda crise econômica e social logo se desdobrou em 

crise política colocando em xeque um sistema bipartidário que há décadas conseguia manter o 

equilíbrio entre as classes. Como consequência, as revoltas se multiplicaram pelo país, tornando 

insustentável aquela conformação política à frente do poder há muito. A saída da crise precisava 

caminhar na direção do “novo”, que não tivesse qualquer vinculação com o sistema em ruínas. 

O grupo liderado por Hugo Chávez representava, não apenas essa inovação, mas era a própria 

expressão das massas nas ruas. Frente ao sistema em falência, era necessário reconstituir, 

refundar aquele Estado, com bases inovadoras, embora não fossem propriamente novas. Pela 

primeira vez, o sistema jurídico reconheceu e existência e os direitos das chamadas minorias; o 

Estado voltou a ter um papel ativo na economia e na promoção de direitos sociais, como 

educação, saúde, seguridade, etc. Principalmente, introduziu-se a concepção de que democracia 

é sinônimo de representação mais participação direta e cotidiana da sociedade. Não se pode 

desconsiderar a importância dessas mudanças, que significaram efetivamente um avanço na 

concepção de administração pública e de Estado. A relevância foi tamanha que serviu de 

inspiração para o Equador e a Bolívia. No entanto, vimos que esses avanços encontraram 

limites. O governo, por todos esses anos, vivencia as contradições de seu projeto. A ampliação 

da democracia, por diversos momentos, pareceu uma porta de acesso aos setores oposicionistas, 

já que os expedientes de golpe de Estado e de disputa eleitoral não haviam sido eficazes. Dessa 

forma, ao mesmo tempo em que princípios como descentralização e democracia participativa 

eram defendidos como eixos centrais na construção do socialismo do século XXI, deslocaram-

se os espaços participativos das esferas locais para uma conexão direta com o governo central. 

Em outras circunstâncias, mecanismos participativos já consolidados eram sobrepostos por 

outros, o que indicou aos críticos uma tentativa de esvaziamento daqueles espaços que 

contavam com mobilização mais autônoma. Chama atenção, na Venezuela, o grau de 

protagonismo do Estado nesse processo. Longe de cairmos no senso comum, que vê esse 

protagonismo como prova de que há um governo ditatorial, percebemos como mais um caso de 

revolução passiva. Se antes o grupo que chegou ao poder expressava e atendia anseios das 

massas que estavam nas ruas, ao longo do processo, esses anseios foram cooptados pelo Estado, 

e as massas consentiram a tal ponto que já não mais se mobilizam para ocupar os espaços que 

conquistaram. Há organizações sociais ainda bastante comprometidas em fazer desses espaços 
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o locus de expressão das demandas sociais. No entanto, estas representam a minoria, incapaz 

de fazer-se a regra. 

O Equador carrega diversas semelhanças com o que ocorreu na Venezuela, sobretudo 

no que concerne à insustentabilidade do sistema político vigente revelado pelo neoliberalismo. 

Também ali se buscou refundar o Estado, recuperando seu papel nas esferas econômica e social. 

As diversidades/nacionalidades existentes no país foram reconhecidas também pela primeira 

vez na sua história. A legitimação do sistema político foi encontrada na ampliação da 

democracia, com a criação de diversos mecanismos de participação, que constituem o chamado 

“quinto poder” (Conselho de Participação Cidadã e Controle Social). No entanto, há distinções 

importantes aqui. Primeiramente, o grupo que ascendeu ao poder não era exatamente 

proveniente dos movimentos sociais, embora suas lideranças tivessem histórico de algum tipo 

de militância política. O discurso foi muito mais moderado, pois ao mesmo tempo em que 

elegeu o neoliberalismo como principal inimigo, também concentrou esforços em dialogar com 

o senso comum e com os setores médios da população, com um discurso “apolítico” e 

“apartidário”. As falas de Rafael Correa, desde o início de seu primeiro mandato, revelam essa 

preferência. Suas falas e posições altamente críticas aos “esquerdistas”, “indigenistas” e 

“ecologistas”, fecha as portas para um diálogo com a esquerda organizada, os movimentos 

indígenas, os sindicalistas, etc e, consequentemente, joga essas bases para o campo da oposição. 

Do ponto de vista das mudanças institucionais, foram muitas as inovações trazidas pela 

Constituição da República e por leis específicas. No entanto, alguns estudiosos afirmam que, 

diferentemente dos demais países, não foram criadas aqui instituições nas quais a sociedade 

seja tão agente da gestão das políticas públicas quanto o poder público. Ou seja, no Equador 

não há órgãos tais como os Conselhos Gestores, os Conselhos Comunais ou Comitês de 

Participação. 

A Bolívia, de fato, representa um caso sui generis, não pelos processos históricos, pois 

estes seguem o padrão regional, mas pela dinâmica de suas relações sociais. Lá encontramos 

um nível de engajamento consideravelmente maior do que nos demais países. Mais do que nos 

outros três, aqui o grupo no poder possui profunda vinculação com os movimentos sociais 

organizados, ainda que haja também setores médios e até alguns setores empresariais. Mas a 

construção do MAS, sempre negando ser um partido, expressa a presença dos movimentos 

sindicais e indígenas. É certo que os movimentos sociais da Bolívia pré-Morales, embora 

muitos deles guardem um grau de organização e organicidade que não se viu na Venezuela e 

no Equador, não são do mesmo tipo dos movimentos sociais do Brasil dos anos 1980. Aqueles 

se inserem em uma nova conjuntura e têm fortes características pós-modernas, que se 
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manifestam principalmente na questão indígena. Também não é certo dizer que o governo do 

MAS significa “os movimentos sociais no poder”, pois tivemos ocasião de constatar a grande 

tensão entre os dois lados. Ademais, vimos, por um lado, como o governo não conseguiu 

escapar da lógica de desenvolvimento, que penaliza os setores sociais mais vulneráveis, e por 

outro, que a Bolívia segue com sérios problemas socioeconômicos, para os quais o governo de 

Morales até o momento não ofereceu solução. Os bolivianos entrevistados, em quase sua 

totalidade, fizeram questão de associar o processo atual com a “tradição participativa” do país. 

De fato, a famosa LPP, considerada o maior marco de institucionalização da participação 

popular no país, foi muito anterior à chegada de Morales ao executivo. Aliás, muitos analistas 

atribuem a essa lei uma parcela substantiva de contribuição para a organização das massas que 

emergiram nos anos 2000. Portanto, a democracia participativa não foi introduzida pelo 

processo de refundação do Estado boliviano, como ocorreu nos outros países. O que a nova 

Constituição fez foi reiterar sua importância e ampliar os espaços participativos. Dessa forma, 

encontramos uma enorme gama de instituições voltadas para o exercício da democracia direta 

e semi-direta nas três esferas governamentais. Apesar de tudo isso, o funcionamento desses 

espaços não foge à regra: essas instituições são vulneráveis à interferência do poder público, 

contam com muito pouca autonomia e o conteúdo da participação é eminentemente voltada 

para obras públicas e localistas. As Juntas de Vizinhos, que é teoricamente o mais autônomo 

mecanismo de participação, com exceção daquelas que impõem sanções aos vizinhos ausentes, 

contam com pouca mobilização social.  

A experiência boliviana faz jus às referências que a valorizam como algo cujas raízes 

estão fincadas na história parcipacionista das comunas agrárias. Percebe-se a autenticidade dos 

movimentos representativos e os rasgos de esperança que ainda embalam a ação de algumas 

lideranças. Mas certas demonstrações de inefetividade, como aquela que se observa nas 

tentativas de criar um sistema de saúde que faça frente a uma necessidade tão básica da 

sociedade, são testemunhos muito fortes da pouca capacidade que esse legado histórico 

participacionista revela no enfrentamento das questões sociais mais graves. Indicam, no que diz 

respeito a nossa questão central, que a relação entre a sociedade e o Estado continua marcada 

pela pequena permeabilidade do poder político à pressão popular. 

A partir dessa rápida recuperação do que vimos nos quatro países, algumas questões 

gerais devem ser levantadas. 

Encontramos ambientes políticos favoráveis, a justificar expressões como “revolução 

cidadã”, “socialismo do século XXI”, que facultavam aparentemente condições para o 

progresso da democracia e a efetivação de melhorias irreversíveis. Entretanto, ao longo do 
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processo, às vezes pouco além do seu início, como no caso equatoriano, demonstraram-se 

dificuldades para fazer conviver a democracia direta e semi-direta, sob título de participação ou 

cidadania, com o modo de produção capitalista e suas condições econômicas, sociais e políticas 

de existência e reprodução.  

Grande parte dos conflitos dos governos e lideranças com suas bases indígenas, 

inclusive na Bolívia, se verificam em face da contradição entre os interesses do 

desenvolvimento econômico de viés capitalista e global e os interesses nativos, frequentemente 

relacionados com promessas do projeto participacionista, dentre elas o projeto do buen vivir. 

Todas essas experiências visitadas vivem hoje situações de instabilidade, em dois casos, 

Brasil e Venezuela, de virtual insustentabilidade, decerto impulsionadas por forças diversas, 

nacionais e internacionais. Mas certamente também pela insatisfação popular com irrealizações 

e frustrações que não deveriam acontecer na perspectiva de sociedades em que, pela primeira 

vez, portas se abriram para a audiência e, mais que isso, para a intervenção do público, aquele 

público que habitualmente tem déficits de direitos e de acesso aos direitos existentes.  

Tanto o movimento social no Brasil dos anos 1980, quanto os movimentos na 

Venezuela, na Bolívia e no Equador acreditaram na possibilidade de reforma. É possível dizer 

que no Brasil esse movimento foi mais radical, era mais conectado com os pressupostos 

marxistas. No entanto, o contexto de saída da ditadura e derrota do socialismo real levaram a 

militância a acreditar que a luta pelo socialismo estaria viva, abandonando a experiência russa, 

isto é, negando o leninismo e enfatizando a ideia de democracia como valor universal. Esse 

revisionismo levou a esquerda brasileira a acreditar na reforma e no ferramental 

participacionista como meio viável de superação do Estado capitalista. No caso dos países 

andinos, esse revisionismo foi mais acentuado, dado que partiu da negação do marxismo como 

método de análise da realidade. Nesse sentido, esses movimentos se propunham a reformas para 

a construção de um socialismo de novo tipo, um socialismo sem a necessidade de rupturas, de 

radicalismos, o socialismo do século XXI, assim anunciado por Chávez.  

Não podemos deixar de tecer alguns comentários sobre a guinada à direita por que passa 

a América Latina, que, aliás, não se restringe de modo algum ao nosso continente60, e cujos 

efeitos incidem diretamente sobre a concepção de democracia participativa. Um exemplo disso 

foi a repercussão do Decreto de Participação Social no Brasil, mencionado por nós na 

Introdução desta tese, recebido pela direita sob acusações de autoritarismo, de golpe contra a 

                                                 
60 Sobre o caso europeu, ver artigo de Musto, intitulado O ameaçador avanço da extrema direita na Europa, 

publicado no periódico eletrônico Carta Maior. Disponível em 

http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Internacional/O-ameacador-avanco-da-extrema-direita-na-Europa/6/34965 . 

http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Internacional/O-ameacador-avanco-da-extrema-direita-na-Europa/6/34965
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democracia, etc, até ser finalmente derrubado pelo Congresso, em evidente demonstração de 

força dos setores mais conservadores e avessos a qualquer forma de ampliação da democracia, 

ainda que seus pressupostos já estejam consolidados legal e concretamente.  

Os governos neoliberais que retornam, recém chegados ao poder, mediante apoio de 

diversos setores, vêm implementando uma série de retrocessos em termos de políticas sociais, 

direitos trabalhistas e previdenciários, anunciando uma nova conformação hegemônica, que até 

o presente momento conta com, de um lado, a fragilidade e fragmentação da esquerda 

organizada e, de outro mas correlacionado, o consentimento de diversos setores das classes 

subalternas. É importante assinalar que muitas dessas reformas já estavam sendo promovidas 

antes da chegada desses grupos ao poder, como no caso do Brasil, com Dilma Rousseff. No 

entanto, há uma diferença simbólica crucial. O retorno neoliberal ao poder na América Latina 

é consequência do ascenso político e também ideológico, permitido pela grande debilidade dos 

movimentos contra hegemônicos em fazer frente a esse avanço, mas também das expectativas 

não atendidas de setores populares, como dissemos acima. No Brasil, o Congresso foi, pela via 

eleitoral, amplamente ocupado pelos representantes dos interesses conservadores, que 

conseguiram, por essa força política e numérica, empreender um processo de impeachment 

contra a presidente eleita. Isso é o que se configura na Venezuela, com a expressiva derrota do 

PSUV nas eleições parlamentares. No Equador e na Bolívia, o grupo no poder assiste a uma 

sistemática reorganização de setores conservadores, até então fragilizados que, embora não 

tenham chegado ao grau de articulação que em outros países citados, indicam um quadro 

progressivamente desfavorável para os governos populares. A derrota de Evo Morales no 

referendo que consultava a população sobre reforma constitucional – para permitir que 

presidente e vice-presidente da república pudessem reeleger-se duas vezes de maneira 

consecutiva, reproduzindo um tanto do que já havia acontecido a Chávez, na Venezuela, o que 

permitiria a Morales e García Linera candidatarem-se mais uma vez nas eleições presidenciais 

de 2019 – foi identificada como a medida da crescente força da oposição no país61.  

 Esse processo em curso é de extrema importância, à medida que não se trata 

simplesmente de resultados eleitorais favoráveis a grupos cujos posicionamentos político-

ideológicos são mais conservadores. Tal leitura recairia em uma lógica de “alternância de 

                                                 
61 Esse referendo possui dois efeitos importantes: a oposição não teria capacidade de articular uma condidatura 

capaz de derrotar Evo Morales nas próximas eleições. Portanto, se o “sim” ganhasse, a vitória do MAS seria 

praticamente certa. Com a vitória do “não”, Evo Morales ainda que não saia de cena, não terá condições de 

construir um sucessor com a mesma popularidade que ele próprio. Ademais, esse resultado significa uma derrota 

política para Evo e, por consequência, o enfraquecimento de sua popularidade. 
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poder”, que é defendida por pensadores liberais como saudável para a democracia. Não é o caso 

desses resultados descritos. Estamos vivenciando um processo longo de “guinada à direita”, 

com denúncias de apoio internacional62 e orquestrado por poderosos setores nacionais, onde se 

inclui a mídia. No caso brasileiro, foi simbólica a denúncia, feita pelo site wikileaks, de que o 

presidente interino Michel Temer atuou como informante da CIA63. 

Como vimos em páginas passadas, hegemonia depende de condições objetivas. Estas, 

isto é, as condições objetivas de existência das classes dominadas, estão sendo fortemente 

agravadas, dado que a solução encontrada pelas classes dominantes para superar a crise, algo 

que não nos é estranho, está sendo o ajuste fiscal e outros recursos que se traduzem em restrições 

de direitos e cortes nos orçamentos de políticas sociais, desemprego, desregulamentação e 

aumento da pauperização.  

O que este quadro de frustrações no plano funcional e desdobramentos negativos no 

plano do desenvolvimento econômico-social e político nos indicam, em face da questão central 

que nos colocamos, nesta pesquisa? 

A luz da teoria que nos embasou até agora, seja no debate sobre a democracia, a 

democracia representativa e a democracia participativa no âmbito do modo de produção 

capitalista, seja no que tange ao Estado e à sociedade civil, o que devemos concluir em face de 

nosso objetivo? 

                                                 
62 Jakobsen (2015) se refere aos “think tanks conservadores dos Estados Unidos, que apoiam financeiramente o 

Movimento Brasil Livre (MBL) e outros do mesmo naipe no nosso país, e há os mais escancarados como 

o National Endowment for Democracy (NED), que distribui recursos fartamente à oposição na Venezuela, por 

meio da embaixada americana naquele país. Há ainda os recursos da Fundação Hanns R. Neumann, ligada ao 

Partido Liberal da Alemanha, presente no Brasil desde 2007 e também apoiadora do MBL, a Fundação 

Iberoamérica Europa, vinculada ao ex-chefe de Governo da Espanha, José Maria Aznar, profundamente envolvida 

na tentativa de secessão da província de Santa Cruz na Bolívia em 2008, entre outras”. Disponível em 

http://www.teoriaedebate.org.br/index.php?q=colunas/mundo/direita-retoma-espaco-na-america-do-

sul#sthash.sj0qN24g.dpuf . 

Stella Caloni, já em 2011, acusava essa articulação ultradireitista na América Latina orquestrada principalmente 

pelos EUA. Segundo ela, nos “anos 90, são conformadas a NED (National Endowment for Democracy, fundação 

para a democracia; porém, teríamos que perguntar-nos que tipo de democracia), a Usaid (a agência internacional 

para o desenvolvimento, que nunca teve esse papel). Mas, sabemos que onde se instala esse organismo, há uma 

interferência direta dos Estados Unidos e a CIA está por trás. Com isso, conseguiram a invasão silenciosa na 

América Latina. Pude verificar isso diretamente no próprio terreno, por exemplo, na Bolívia, e observei como 

essas fundações trabalham, criando ONGs, que cumprem um papel chave na guerra de baixa intensidade; isto é, 

desestabilização de governos; intromissão em lugares; trabalho com grupos indígenas, como é o caso boliviano, 

no qual buscaram um líder indígena para fazê-lo aparecer, com o propósito de substituir Evo Morales. [...] De fato, 

no golpe de Estado na Venezuela [em 2002], estavam a NED, a Usaid e outras fundações, inclusive 

socialdemocratas da Europa, que ficaram metidas no esquema internacional da CIA”. Disponível em 

http://cebrapaz.org.br/site/todas-as-noticias/684-direita-se-articula-na-al-para-frear-governos-progressistas.html . 
63 Essa denúncia foi repercutida por diversos meios de comunicação no dia 13 de maio de 2016 e os detalhes 

podem ser encontrados em https://wikileaks.org/plusd/cables/06SAOPAULO30_a.html#efmAJZAKWAKfAK-

ARrASHAS1ATbCf0Cf9CgLCgZDOLDOVDWDDX7EGjEHl.  

http://www.teoriaedebate.org.br/index.php?q=colunas/mundo/direita-retoma-espaco-na-america-do-sul#sthash.sj0qN24g.dpuf
http://www.teoriaedebate.org.br/index.php?q=colunas/mundo/direita-retoma-espaco-na-america-do-sul#sthash.sj0qN24g.dpuf
http://cebrapaz.org.br/site/todas-as-noticias/684-direita-se-articula-na-al-para-frear-governos-progressistas.html
https://wikileaks.org/plusd/cables/06SAOPAULO30_a.html#efmAJZAKWAKfAK-ARrASHAS1ATbCf0Cf9CgLCgZDOLDOVDWDDX7EGjEHl
https://wikileaks.org/plusd/cables/06SAOPAULO30_a.html#efmAJZAKWAKfAK-ARrASHAS1ATbCf0Cf9CgLCgZDOLDOVDWDDX7EGjEHl
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Todas as reflexões teóricas sobre os conceitos de Estado e sociedade civil, estrutura e 

superestrutura, ideologia e produção/regulação/distribuição das ideias nos fazem compreender 

que 

a) Estado e Sociedade compõem uma totalidade 

b) Nessa totalidade se encontram as instituições que operam a produção, a força e 

a ideologização necessárias ao alcance da hegemonia,  

c) São essas instituições que constituem os aparelhos econômicos, repressivos e 

ideológicos, para usar as expressões de Althusser na esteira das leituras de Marx e mais 

diretamente de Gramsci,  

d) O modo de produção, as estrutura e superestrutura que fazem sua totalidade ou 

bloco histórico, produzem instituições jurídicas e políticas que, embora envolvidas em conflitos 

e contradições, fazem parte do próprio modo de produção, a cada etapa histórica do seu 

desenvolvimento e a ele servem. 

É nesse sentido que podemos dizer que os meios instituídos pelo Estado, para operar na 

sociedade civil como espaços participativos e de cidadania, se configuram como instituições do 

bloco histórico e nesse sentido são igualmente aparelhos ideológicos desse Estado ampliado. 

Os conselhos gestores, as comissões, os orçamentos participativos, os observatórios, as 

organizações representativas da sociedade civil são novos aparelhos ideológicos do Estado que 

se devem somar às referências de Gramsci sobre as instituições privadas da hegemonia de classe 

e à lista didaticamente organizada por Althusser em seu histórico texto. 

Esses espaços existem mediante a separação entre o econômico e o político, visto que 

partem do pressuposto de que a alteração do ordenamento do aparato político não precisa 

necessariamente passar pela transformação das relações sociais de produção, da economia 

política. Essa separação, característica do pensamento liberal, embora esteja ideologicamente 

assimilada, não condiz com a realidade. Essa separação, isto é, a separação entre a estrutura e 

a superestrutura, não existe para além dessa nossa limitada capacidade de apreensão do todo. 

Essas esferas representam a “unidade na diversidade”. 

 Nesse sentido, podemos dizer que os problemas encontrados nas instituições 

participativas dos países latino-americanos, que em última instância revelam a pouca 

capacidade de alterar o padrão de relação Sociedade-Estado, devem-se ao fato de que são 

mudanças que não visam incidir na “unidade”, mas apenas no fragmento da realidade. É assim 

que, enquanto se busca superar a lógica capitalista liberal de relação Sociedade-Estado no 

âmbito institucional, essa lógica paralelamente tem sido aprofundada na esfera econômica. É 

necessário ter em mente que esses movimentos são contraditórios para as classes subalternas, 
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mas perfeitamente compatíveis para as classes dominantes, visto que um movimento 

superestrutural, desde que não altere significativamente a ordem das coisas, pode servir à 

manutenção de sua hegemonia. 

A integração individual ou de coletivos representativos nesses espaços são capturas 

realizadas pelo Estado de forças potencialmente hostis a ele. Enquanto têm origem na sociedade 

civil e se encontram questionando o Estado na exterioridade da sociedade política, sua ação é 

marginal e seus meios igualmente podem sê-lo. Mas, embora tenham origem na sociedade civil, 

ao se integrarem ao aparelho ideológico da participação e da cidadania, assumem a plenitude 

do bloco histórico e passam a operar na ordenação jurídica e política do Estado.  

Sua esfera de ação se comprime e seus meios passam a ser os meios institucionais do 

Estado – que, em última instância, continua a ser um instrumento de reprodução do sistema.  

A redução da política ao conflito Estado x Sociedade Civil, animada pelos setores 

reformistas com a entusiástica adesão dos setores conservadores, neoliberais, fenômeno que 

pudemos observar na América Latina ao longo dos últimos 40 anos, tem diálogo com essa 

avaliação. Foi no seu seio que se alimentou a fragilização ou secundarização dos partidos 

políticos contra-ordem. E se reconceituou o exercício da política por meios que não confrontam 

diretamente o Estado nem elegem como principal a luta de classe política, priorizando-se as 

chamadas lutas das minorias e as humanidades.  

A nossa tese é de que, nestas circunstâncias, as mudanças constitucionais e institucionais 

voltadas para introdução e ampliação da democracia direta/participativa dentro dos marcos do 

sistema capitalista não são capazes de promover mudanças reais na relação Sociedade – Estado.  

Desta tese, duas questões devem ser ressalvadas, dialeticamente, quais sejam: 

a) Não cabe negar a existência de contradição e tensão política nesses novos 

aparelhos. Elas existem. Não fossem elas, certamente nenhum tipo de escapatória ao seu 

funcionamento plenamente democrático seria usado. Os problemas diagnosticados nas 

experiências de todos os países estudados decorrem do conforto político – margem de poder - 

com que operam os agentes do Estado e da classe dominante, mas também são fruto da tentativa 

de evitar os choques e os riscos políticos que se podem correr se o exercício da transparência, 

publicidade, representações autênticas, liberdade de ação e respeito à democracia 

acontecessem.  

b) Não cabe ignorar a importância desses espaços, seja porque eles estão colocados 

como novos recursos do poder, como também porque eles representam espaços as vezes 

exclusivos da contestação e do exercício da ação direta das classes subalternas.  
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Entretanto, nem é possível atribuir a esses espaços participativos e de cidadania a 

principalidade que passaram a ter, nem é possível supor que eventuais avanços que nele se 

derem, se darão e muito menos sobreviverão sem que os embates centrais antissistema ocorram, 

pela ação de atores e ferramentas políticos não aprisionados pelo Estado.  

Portanto, devemos reconhecer que esses espaços institucionalizados de participação são, 

primeiro, produto da luta de classes e, segundo, meios que podem ser usados para fazer essa 

luta avançar. Sua relevância existe enquanto há a disputa de classe e servem como meio para ir 

além. A realidade concreta, mais uma vez, nos mostra que, para as classes subalternas, esses 

espaços, como um fim em si mesmo, não são capazes de atender aos seus anseios, nem 

tampouco superar a lógica que as penaliza.  
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