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RESUMO  
A Colômbia permaneceu por mais de cinco décadas dividida entre uma 
imagem externa positiva e um conflito interno violento. Após a 
assinatura do Acordo de Paz que pôs fim ao conflito foram criados 
mecanismo político-eleitorais com o objetivo de compensar as vítimas 
da ação dos grupos paramilitares. A mais notável dessas ações foi a 
criação de circunscrições especiais transitórias de paz, distritos eleitorais 
que elegeram 16 parlamentares dentre as vítimas do conflito que 
habitavam a zona rural do país. Tal medida representou uma 
excepcionalização de regras gerais de participação política com 
finalidade compensatória. A ação mereceu respaldo social e atingiu, por 
enquanto, uma de suas finalidades ofertar voz e voto para as vítimas do 
conflito. 

 
Palavras-chave: Colômbia; compensação político-eleitoral; infortúnios 

sociais. 

 

ABSTRACT 
Colombia remained for more than five decades torn between a positive 
external image and a violent internal conflict. After the signing of the 
Peace Agreement that ended the conflict political-electoral mechanisms 
were created with the aim of compensating the victims of the actions of 
paramilitary groups. The most notable of these actions was the creation 
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of special transitory circumscription of peace, electoral districts that 
elected 16 parliamentarians from among the victims of the conflict who 
lived in rural areas of the country. This measure represented an 
exceptionalization of general rules of political participation with a 
compensatory purpose. The action received social support and 
achieved, for the time being, one of its purposes to offer a voice and 
vote to the victims of the conflict. 

 
Keywords: Colombia; political-electoral compensation; social 

misfortunes. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Sob diferentes aspectos a Colômbia é um dos países mais importantes da América do 

Sul. Não é trivial, portanto, que tenha vivido, por mais de meio século, um conflito interno entre 

o governo e guerrilhas paramilitares que resultou na morte de muitas pessoas e na formação 

de um verdadeiro estado de anomia em uma parcela importante do território colombiano.  

O presente trabalho busca analisar, no ambiente posterior à assinatura do acordo de 

paz que pôs fim ao conflito armado no país, a criação de compensações político-eleitorais 

decorrentes dos infortúnios sociais causados pela ação das guerrilhas paramilitares, 

notadamente as circunscrições transitórias especiais de paz.  

Para tanto será utilizado o método de interpretação de sentidos, articulando a 

hermenêutica (cunho interpretativo) e a dialética (caráter crítico) para estabelecer um 

confronto entre a legislação colombiana referente à criação das circunscrições especiais de paz 

e a sua natureza de medida reparatória aos cidadãos atingidos pelo conflito armado. 

 

2 COLÔMBIA, DA VISÃO IDÍLICA EXTERNA AO GOVERNO PARALELO DOS GRUPOS 

PARAMILITARES 

 

A Colômbia é o quarto maior país em extensão territorial da América do Sul2, o segundo 

mais populoso, concentrando pouco mais de 50 milhões de habitantes e possui o terceiro maior 

PIB do continente3. Estruturalmente, o país se divide em 32 departamentos e no Distrito Capital 

e possui 1.102 municípios. Essa descrição da Colômbia baseada unicamente em dados frios que 

 
2 Os países mais extensos do Continente Sul-Americano, pela ordem, são: Brasil, Argentina, Peru e Colômbia. 
3 Dados da CEPAL apontam que, em 2020, os países com maior PIB nominal na América do Sul foram Brasil, 

Argentina e Colômbia. 
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apresentam suas características, conduz à formação de uma visão idílica do país. Essa realidade 

soçobra diante de uma análise mais cuidadosa do ambiente social colombiano.  

Durante a primeira metade do século XX a política colombiana foi marcada pela disputa 

de poder entre o Partido Conservador e o Partido Liberal, ambos representativos de uma elite 

agrária com forte base rural. Os dissensos não impediam, entretanto, a formação de governos. 

Contudo, em 1948 foi assassinado um candidato presidencial que defendia bandeiras populistas 

e diante de manifestações populares o governo conservador reagiu fortemente, e afastou todas 

as outras forças políticas do governo (POLLACHI, 2017). 

Essa medida fez com que surgissem milícias armadas com influência de diferentes ramos 

ideológicos (de latifundiários conservadores aos religiosos comunistas) que se espalharam pelo 

interior do país. O fracasso na formação de governos capazes de pacificar o país nas décadas 

seguintes e a instauração de um regime ditatorial, serviram de fermento para o fortalecimento 

dos grupos paramilitares no interior do país. Era o início de mais de cinco décadas de conflito 

entre grupos armado e o governo eleito. 

Os diferentes grupos armados progressivamente foram se organizando de modo mais 

profissional, e nas décadas seguintes havia verdadeiros exercícios privados difundidos pelo 

interior do país. Esse nível de organização autoriza que sejam cognominados como grupos 

paramilitares.  

Nos anos 1960, após o sucesso da Revolução Cubana de 1959, o Presidente da República 

passou a concentrar energias no combate aos grupos de matriz comunista por compreender 

que representavam uma ameaça iminente à estabilidade do país. Esse movimento gerou 

consequências nos anos seguintes. 

 

Diversas guerrilhas surgiram ao longo da década, as mais importantes sendo o Exército 
de Libertação Nacional (ELN), criado em 1964 buscando emular a experiência cubana 
na Colômbia; o maoísta Exército Popular de Libertação (EPL), de 1967; as Forças 
Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) em 1966, com discurso mais socialista 
e, posteriormente, bolivarianista; e o Movimento 19 de Abril (M-19), surgido em 1972 
com uma roupagem mais urbana. (ANTUNES, 2018, p. 56). 
 

Os grupos paramilitares mais organizados e mais duradouros nasceram, supostamente, 

sob o signo da ideologia comunista, utilizando o discurso igualitário como fundamento para a 

luta armada no interior do país. Essa postura foi mantida até a assinatura dos acordos de paz e 

a deposição das armas pelos guerrilheiros. 
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A partir da década de 1980, os grupos paramilitares fortaleceram-se em decorrência da 

entrada de recursos financeiros oriundas do tráfico internacional de cocaína, maconha e outros 

entorpecentes que se destinavam a abastecer mercados consumidores de todo o mundo.  

A partir desse momento histórico, a atuação dos grupos paramilitares passou a reduzir 

progressivamente a sua carga ideológica e passa a investir na defesa de interesses pecuniários 

mais imediatos, especialmente, buscando a conservação de um lucrativo ramo econômico que 

possui como pilar principal a ilegalidade. A ideologia passou a ser mais um discurso legitimador 

da ação do que uma prática efetiva, o que resulta, por exemplo, em um aumento das 

hostilidades com a população subjugada, especialmente, impedindo ou dificultando o acesso a 

serviços públicos básicos. 

Na prática, essa força representava a ocupação de grandes parcelas do território 

nacional e o desenvolvimento de verdadeiros governos paralelos, subjugando a população local 

sob rigorosas normas e cerceando os seus direitos fundamentais de forma autoritária e 

violenta. A distribuição espacial dos grupos paramilitares no território colombiano pode ser 

observada no Mapa 01 que compara a divisão política do país e as áreas sob influência de 

grupos paramilitares no momento de assinatura do Tratado de Paz.  

 

MAPA 1.  Mapa político da Colômbia e mapa das áreas sob influência de grupos paramilitares no território 

colombiano 

 
Fonte: InSight Crime (2017) 
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A representação externa a presença de grupos armados em 22 dos 32 departamentos 

colombianos, não são exatamente os mesmos grupos que se difundem pelo país, mas o modus 

operandi é o mesmo, razão pela qual a realidade social só será compreendida se a apresentação 

considerar os grupos paramilitares como todo coeso, ainda que o faça por meio de uma ficção. 

O governo colombiano durante quase todo o período do conflito armado reagiu 

violentamente contra a atuação dos grupos paramilitares, o que resultou em um número 

incalculável de vítimas e no recrudescimento das hostilidades. Apenas em 2016, durante o 

governo do presidente Juan Manuel Santos, foi firmado um acordo de paz exitoso que levou os 

grupos paramilitares à deposição das armas e progressiva reinserção na sociedade colombiana 

(OVIEDO, 2020). 

A assinatura do Acordo de Paz, além da consequência natural de promover o início do 

processo de pacificação da nação, resultou em um progressivo processo de reinserção social 

das pessoas que viveram por décadas sob o jugo dos grupos paramilitares, à margem de 

qualquer atividade do Estado, gozando de um status de não cidadania.  

Esse cenário novo exigiu a tomada de uma série de medidas de caráter inclusivo, dentre 

as quais chama a atenção, pela especificidade, a implementação de medidas de caráter político-

eleitoral que objetivam a compensação dos infortúnios sociais sofridos por essas pessoas. 

 

3 O DIREITO DE PARTICIPAÇÃO POLÍTICA 

 

Os direitos políticos representam uma das facetas dos direitos fundamentais, logo, 

trazem em seu material genético o desejo de funcionar como mecanismo de controle do poder 

estatal, verdadeiro espaço para o exercício das liberdades individuais dos cidadãos. 

Concretamente, o reconhecimento da existência de direitos políticos implica na divisão do 

poder decisório, entregando para os particulares parte deste poder, o que confirma a existência 

de um espação mínimo de liberdade onde não é possível ao Estado ingressar na forma como 

imaginada por Isaiah Berlin (1981).  

A participação política é, portanto, o "[...] direito de participar no exercício do poder 

político, como um membro de um organismo investido da autoridade política ou como um 
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eleitor dos membros de tal organismo" (MARSHALL, 1967, p. 63). Essa atuação apresenta-se 

tanto pelo direito de votar como no direito de apresentar-se como candidato. 

3.1 O DESENHO LEGAL DE MEDIDAS PROTETIVAS PARA O DIREITO DE PARTICIPAÇÃO POLÍTICA 

 

O direito de participação política foi sendo consolidado ao longo dos séculos, essa 

evolução histórica acabou desenhando um modelo interessante de regras gerais necessárias 

para que os direitos políticos alcancem sua efetividade e impedindo tentativas estatais de 

desnaturação desses institutos.  

Nesse sentido, há um núcleo universal de normas constitucionais que espelha um 

modelo democrático de alto desempenho, com regras repetidas pela maioria dos países livres, 

independentemente do sistema político que adotam. Constituem esse bloco de normas:  

a) restrição ao exercício dos direitos políticos por estrangeiros; 

b) exigência de idade mínima para eleitores e candidatos; 

c) exigência de vínculo com a circunscrição para o alistamento eleitoral e a elegibilidade; 

d) impossibilidade de criação indevidas ao alistamento de eleitores; 

e) necessidade de que os distritos eleitorais sejam clara e previamente definidos; 

f) cada eleitor possuir apenas um voto; 

g) todos os votos possuírem o mesmo valor; 

h) Estado não influirá na escolha dos candidatos.  

Essas regras, com pequenas adaptações locais, funcionam como verdadeira espinha 

dorsal de modelos democráticos e anteparo à ação autoritária do Estado, concretizando o 

ideário de Isaiah Berlin (1981) que reconhece a existência de um núcleo mínimo de liberdade 

política de que gozam os cidadãos nas sociedades livres. 

 

3.2 DIREITO DE PARTICIPAÇÃO POLÍTICA NA COLÔMBIA 

 

No caso colombiano a Constituição assegura a participação política quando finca entre 

os princípios fundamentais do Estado "[...] facilitar la participación de todos en las decisiones 

que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación"4 

 
4 “[...] facilitar a participação de todos nas decisões que os afetam e na vida econômica, política, administrativa e 
cultural da Nação” (Tradução do autor). 
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(COLOMBIA, 1991, on line). O legislador constituinte alocou o direito de participação em 

posição privilegiada como um dos pilares orientadores de toda a atuação do Estado, indo além 

da sua função típica de direito fundamental. 

Para uma melhor compreensão dos padrões hermenêuticos empregados na Colômbia 

para a definição do conceito de participação política é necessário analisar a legislação de 

Bogotá, que é uma referência no tema para todo o país. Essa medida revela-se adequada 

quando se tem em mente a impossibilidade formal de grande parte dos órgãos legislativos do 

país poderem debruçar-se sobre o tema, pois permaneciam acossados pelo poderio paramilitar.  

 
Artículo 2º. Definición de Participación Ciudadana. Entiéndase la participación 
ciudadana como el derecho al ejercicio pleno del poder de las personas que en 
condición de sujetos sociales y políticos, y de manera individual o colectiva transforman 
e inciden en la esfera pública en función del bien general y el cumplimiento de los 
derechos civiles. políticos, sociales, económicos, ambientales y culturales, mediante 
procesos de diálogo, deliberación y concertación entre actores sociales e 
institucionales, para materializar las políticas públicas, bajo los principios de dignidad 
humana, equidad, diversidad, incidencia. La participación se realizará sin 
discriminación por situación de discapacidad, ciclo vital, sexual, política. económica, 
étnica, cultural, o de cualquier otra índole. 
La connotación ciudadana significa hacer efectivo el derecho a la participación para 
desarrollar y ejercer la capacidad de gestión, movilización, incidencia, control social en 
los procesos de planeación, implementación, evaluación de las políticas públicas y en 
la resolución de los problemas sociales, contribuyendo con eIlo a afianzar lazos de 
identidad y sentido de pertenencia, para avanzar en el logro de una cultura 
democrática y la consolidación de una sociedad más justa basada en la construcción 

colectiva de lo público.5 

 

Nesse contexto, fica muito clara a importância atribuída pela sociedade colombiana ao 

direito de participação política, à possibilidade de usufruto efetivo dos direitos políticos como 

modo de intervir concretamente em temas importantes para a vida coletiva. 

 
5 Artigo 2º. Definição de Participação Cidadã. Entende-se a participação cidadã como o direito ao pleno exercício 
do poder pelas pessoas que, na condição de sujeitos sociais e políticos, e de maneira individual ou coletiva, 
transforam e influenciam a esfera pública em função do bem geral e o cumprimento dos direitos civis, políticos, 
sociais, econômicos, ambientais e culturais, mediante processos de diálogo, deliberação e pactuação entre atores 
sociais e institucionais para materializar as políticas públicas, sob os princípios da dignidade humana, equidade, 
diversidade, incidência. A participação se realizará sem discriminação por deficiência, idade, sexual, política, 
econômica, étnica, cultural ou de qualquer outra índole. A conotação cidadã significa fazer efetivo o direito à 
participação para desenvolver e exercer a capacidade de gestão, mobilização, influência, controle social dos 
processos de planejamento, implementação, avaliação das políticas públicas e na resolução dos problemas sociais, 
contribuindo assim para consolidar laços de identidade e sentido de pertencimento, para avançar no alcance de 
uma cultura democrática e na consolidação de uma sociedade mais justa baseada na construção coletiva do 
público. (Tradução do autor)  
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A legislação de Bogotá, ainda que municipal, externaliza um norte interpretativo 

importante para a compreensão do alcance dos direitos políticos na sociedade colombiana 

como um todo. Nessa tarefa, é importante o zelo para atentar no plano do legislador que deixa 

claro a necessidade de compreender o direito de participação política como uma oportunidade 

para "consolidar laços de identidade e sentido de pertencimento".  

A parcela da população colombiana que foi mantida sob o jugo dos grupos paramilitares 

acabou, dentro do seu contexto social, verdadeiramente excluída da sociedade e, 

consequentemente, com uma sensação de não pertencer àquela realidade. O sentimento de 

pertencimento é uma das pilastras do sistema democrático, a sua ausência é equivalente ao 

desprezo social e à não-existência, como narra Platão (1972, p. 131), ao descrever o debate 

entre Sócrates e seu discípulo Críton: 

 

Efectivamente, nós que te demos a vida, que te criámos e educámos, que te fizemos 
participar, a ti e a todos os outros cidadãos, de todos os bens em nosso poder, 
declaramos, no entanto, que qualquer ateniense, uma vez que entra na posse dos seus 
direitos cívicos e nos conhece a nós, as Leis, e à vida da sua cidade, pode, caso lhe não 
agradarmos, pegar nas suas coisas e partir pra onde quiser. (PLATÃO, 1972, p. 131). 

 

Os direitos de participação, também, incluem sendo atribuição de importância maior 

naquele contexto social, a possibilidade de influir em todo o arcabouço das políticas públicas, 

partindo desde a sua concepção até a fiscalização da sua execução. As pessoas atingidas pela 

atuação dos grupos paramilitares não gozaram desta possibilidade uma vez que o Estado não 

conseguia penetrar nas áreas ocupadas. 

Essa realidade social quando confrontada com a interpretação do desenho normativo 

em diferentes entes da federação colombiana, expõem graves problema decorrentes dos 

infortúnios sociais a que foram submetidos os moradores das regiões ocupadas pela guerrilha. 

A evisceração dessa realidade exige uma atuação compensatória, que dote de eficácia social 

mínima os dispositivos legais.  

Diante disso, o Acordo final para a terminação do conflito e a construção de uma paz 

estável e duradora assinado pelo Governo Colombiano e o Estado Maior das FARC em 24 de 

novembro de 2016, estabeleceu como item 2 normas agrupadas sobre a temática "participação 

política: abertura para construir a paz". Posteriormente, uma parte do tema foi regulamentada 

com a edição do Ato Legislativo nº 02/21.  
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4 COMPENSAÇÕES POLÍTICO-ELEITORAIS POR INFORTÚNIOS SOCIAIS: O CASO COLOMBIANO 

 

Embora haja um desenho claro do ambiente em que o direito de participação política 

estará assegurado e a limitação da possibilidade de intervenções indevidas do Estado nesta 

seara, em algumas situações o próprio ente estatal é demandado a atuar de modo interventivo, 

desenvolvendo políticas públicas que afastam às regras gerais para favorecer grupos sociais que 

foram atingidas por infortúnios sociais. 

A excepcionalização das regras político-eleitorais justifica-se apenas pela necessidade 

de criação de medidas compensatórias que visem igualar as condições de exercício dos direitos 

fundamentais por certa parcela da sociedade que se acha em situação diversa da grande 

maioria dos demais membros do corpo social. Esse é o único caminha para que a norma alcance 

a eficácia social.  

Na Colômbia, o Ato Legislativo nº 02/21 (COLOMBIA, 2021) modificou a Constituição, 

redesenhando as regras eleitorais a fim de garantir a inclusão política de milhões de pessoas 

que habitam as áreas dominadas pelos grupos paramilitares nas últimas décadas e que, em sua 

grande maioria, nunca haviam exercido o direito de participação política, nem como eleitores 

e nem como candidatos, permanecendo à margem de qualquer espécie de processo político.  

Indubitavelmente, a medida mais notável desse pacote foi a criação de 16 circunscrições 

transitórias especiais de paz, englobando 167 municípios, responsáveis pela eleição de 16 

deputados para compor a Câmara dos Representantes (Câmara baixa do legislativo 

colombiano) nas legislaturas de 2022-2026 e 2026-2030.  

A medida decorre da necessidade, identificada pelos legisladores, de criação de 

mecanismos que funcionem efetivamente para garantir o direito de participação política das 

pessoas que viveram no cotidiano a dura realidade do conflito. Para tanto, a forma escolhida 

conjuga o direito de fala, o poder de influir na formulação da legislação e a fiscalização do 

cumprimento dos compromissos assumidos pelo governo. 

Para isso, tais circunscrições foram desenhadas especialmente para este fim e não 

espelham os distritos eleitorais tradicionais. Nesse sentido, as circunscrições eleitorais reunindo 

cidades de diferentes departamentos ou apenas algumas cidades de um mesmo departamento, 
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como é possível observar no Mapa 02 que apresenta a distribuição das circunscrições especiais 

de paz por todo o país, registrando numericamente cada uma delas e destacando-as com uma 

cor diversa. 

 

IMAGEM 2. Circunscrições Transitórias Especiais de Paz 

 
Fonte: Registraduría Nacional del Estado Civil, 2022. 

 

As circunscrições transitórias especiais de paz englobam 167 municípios. Além disso, os 

eleitores dessas regiões possuem o direito ao exercício duplicado do direito de voto, apondo 

um primeiro voto nas listas regulares de candidatos à Câmara dos Representantes e um 

segundo apenas nos candidatos às curules especiales de paz6.  

Ademais, apenas os moradores da zona rural podem participar da escolha desses 

parlamentares. A última especificidade diz respeito à obrigatoriedade de listas eleitorais 

paritárias com o mesmo número de mulheres e homens dentre os candidatos registrados e 

todos deveriam comprovar haver sido vítimas do conflito armado ou parentes próximos de 

 
6 Assentos criados na Câmara do Representantes por dois mandatos e que serão ocupados apenas pelos eleitos na 
forma prevista pelo Ato Legislativo nº 02/21. 
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vítimas. Os candidatos não poderão ser registrados por partidos políticos cabendo às 

organizações da vítimas, campesinas ou sociais fazê-lo (COLOMBIA, 2021).  

Esse quadro, representa claramente uma série de concessões às regras eleitorais 

previamente estabelecidas, afastando parte dos pilares do modelo democrático de participação 

política. Nas circunscrições especiais de paz os distritos eleitorais foram criados 

especificamente para aquele pleito, há exclusão de parte do eleitorado e os remanescentes 

possuem voto duplo e, por fim, o Estado influi muito fortemente na determinação dos 

candidatos.  

O desrespeito às regras previamente estabelecidas, entretanto, foi a forma eleita para 

realizar a compensação social para aquela parcela da comunidade que foi vítima de infortúnios 

sociais. A medida, aparentemente, pretende materializar a necessidade de respeito ao 

sentimento de pertencimento, ao incluir vítimas do conflito armado dentre os legisladores que 

seguirão na análise do tema e que atuarão para o desenvolvimento de novas políticas públicas 

de inclusão e reparação destas comunidades. Contudo, é importante notar que a ação se dá 

por tempo certo, não podendo perpetuar-se.  

O resultado final das eleições de março de 2022, demonstrou o êxito do modelo que 

recebeu respaldo social e resultou, segundo dados oficiais da Registraduría Nacional del Estado 

Civil, na vitória de 4 mulheres. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os acordos de paz firmados em 2016 puseram fim a mais de 50 anos de guerra civil na 

Colômbia. Parte dos compromissos firmados com a assinatura do acordo se referia à 

necessidade de reparação de danos pelo Estado como medida compensatória em decorrência 

dos danos sofridos pela sociedade. 

Uma parte importante desse compromisso dizia respeito à inserção política dessa 

parcela da população o que foi realizado a partir do desenvolvimento de políticas públicas de 

natureza políticos-eleitoral para a compensação de infortúnios sociais. A medida materializou-

se com a definição de circunscrições eleitorais transitórias de paz que poderiam eleger 16 

cadeiras do parlamento, a serem ocupadas por vítimas do conflito, moradoras da zona rural e 

desvinculadas de partidos políticos. 
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As regras criadas, representaram um desrespeito às regras estruturais de regimes 

democráticos, mas representaram a possibilidade de concretizar efetivamente o direito de 

participação política dessas pessoas, mas acima de tudo, funcionam como mecanismo de 

construção do sentimento de pertencimento nestas comunidades. 

Há uma aderência entre o plano normativo (objeto da análise hermenêutica) e o 

problema social identificado (objeto da análise crítica) na solução ofertada como medida 

compensatória. Contudo, muitas questões permaneceram em aberto, sendo impossível colher 

respostas a partir da simples realização do pleito. É preciso saber, acima de tudo, se dois 

mandatos é prazo suficiente para concretizar o ambicioso plano inclusivo, mas quanto a isso é 

necessário esperar para melhor avaliar. 
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