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RESUMO

Na primeira década do século XXI, países como a Bolívia (2009) e o Equador (2007) figuraram como lugares de efervescência política e social no 
cenário internacional. Isso se deu pela força de atuação dos movimentos indígenas, pelo acirramento das lutas por reconhecimento autonômico, 
vislumbrando na política eleitoral e nos instrumentos legislativos uma nova frente de atuação, buscando a garantia de suas reivindicações étnicas 
por meio do estabelecimento de novos direitos, elegendo lideranças indígenas para postos estatais, com organizações indígenas como 
protagonistas de grandes mobilizações e movimentos que pretendiam refundar o Estado, num processo que culminou na elaboração de novas 
constituições, movendo as estruturas do tradicionalismo jurídico e inaugurando o que ficou conhecido como “Novo Constitucionalismo latino-
americano”. Diante deste panorama, a presente pesquisa tem como objetivo traçar as características deste constitucionalismo vindo do sul, 
analisando especificamente a Constituição boliviana de 2009 que estabeleceu princípios da cultura indígenas como fundamentos da nação, 
reconheceu a natureza como sujeito de direitos, os recursos naturais como pertencentes à população, além de garantir o direito à autonomia 
política, jurídica e cultural dos povos indígenas, prevendo a formação de tribunais indígenas e pluralismo jurídico, sem qualquer hierarquia em 
relação aos demais tribunais estatais, propondo a refundação o Estado, por meio da configuração de um Estado plurinacional, formado por 
autonomias. Como resultado da análise foi possível constatar a originalidade da Constituição boliviana para o campo jurídico, apresentando 
elementos de ruptura em relação à teoria clássica das fontes jurídicas, pois esta última, ao  caracterizar o poder constituinte, o estabelece como 
elemento que se coloca acima das fontes do Direito, trazendo a percepção de um poder que inova, originário, autônomo, rompendo 
drasticamente os pilares do sistema jurídico preexistente e fundando um novo pacto social. Nesta visão, o poder constituinte se coloca como 
possibilidade de existência para uma classe ou para um grupo social definido de maneira coerente, como afirmação de uma visão de mundo 
hegemônica. Porém, os movimentos sociais das últimas décadas do séc. XX, em especial o movimento indígena boliviano, atuando para a reflexão 
e fragmentação de conceitos um tanto estanques como o de classe trabalhadora, questionou formulações que não incluíam as camadas sociais 
que se encontravam fora das organizações obreiras, buscando redimensionar o objetivo do poder constituinte, indo além da necessidade de 
derrotar um inimigo, de significar a vitória de um grupo, de contrapor o sistema jurídico preexistente, destacando a importância da luta por uma 
nova organização do trabalho e da vida, indo além da conquista do poder, buscando redirecionar relações humanas basilares, nas quais as ideias 
de liberdade e igualdade como estabelecidas pelo constitucionalismo moderno já não poderiam  dar conta das demandas por consideração das 
subjetividades e singularidades. A presente pesquisa possibilitou a análise do movimento constitucional boliviano como um marco para o Direito 
latino-americano, refundando as bases da atuação política e jurídica, devido ao protagonismo indígena, desde a elaboração da propostas de lei 
para a convocação da Assembleia Constituinte feita por organizações étnicas, passando pela representatividade dos grupos indígenas na 
assembleia, e se perpetuando durante a ação combativa de indígenas para garantir a realização dos trabalhos constituintes e sua conclusão.
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