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De que Bicentenario de Colombia estamos hablando? 
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si van doscientos años de sueños truncos 
de que bicentenario me están hablando 
si el látigo tan solo cambio de mano 
 
Los que nos conquistaron, nunca se fueron 
si hasta en algunas plazas de nuestros pueblos 
les hicieron estatuas, bustos y templos 
que para nada cuentan sus atropellos 
 
La historia no ha cambiado, en doscientos años 
en nuestra propia tierra, somos extraños 
se robaron el oro y nuestras riquezas 
y a cambio nos dejaron solo pobreza 
 
Luego llegaron otros…lobos hambrientos 
le inventaron colores al pensamiento 
le enseñaron al pueblo, que había que odiarnos 
y entre rojos y azules, fuimos muriendo 
 
La patria ha estado herida, desde el comienzo 
la fe nos la impusieron, con  miedos nuevos 
con credos y con cruces, nos doblegaron 
los otros a la fuerza, nos desplazaron 
 
Los que nos conquistaron, que no se fueron 
nos siguen conquistando, por otros medios 
hoy ya no usan: coraza, petos ni yelmos 
han refinado el modo de someternos 
 
Los otros solo miran con complacencia 
como el pueblo se ahoga entre la miseria 
esos conquistadores, que hoy son modernos 
no olvidan la avaricia de sus ancestros 
 
Y con una consigna, en su pensamiento 
parece que dijeran: vamos po‟el resto 
…los otros con nuestro propio consentimiento 
hace doscientos años que están mintiendo 
 
Ya no importan colores, ni sentimientos 
se ha vuelto un arco iris, nuestro azul cielo 
ser honesto…no cuenta, pa‟ ser sincero 
solo importa la forma de hacer dinero 
 
Entre conquistadores y lobos hambrientos 
los unos del pasado, otros modernos 
poco a poco a la patria, se van llevando 
por eso es que hoy pregunto, con tono extraño 
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ANCIZAR CASTRILLON SANTA 
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RESUMO 

 

            “Partidos Políticos e Participação em Colômbia, estudo de caso do Partido 

Conservador Colombiano” é uma pesquisa que tem início no conhecimento da 

história da Colômbia, na formação dos partidos tradicionais, no surgimento e de-

saparecimento das alternativas políticas, na Constituição de 1991 e no sistema 

político atual, que pretende compreender como se configura, expressando a parti-

cipação na vida política na Colômbia. Observando os partidos políticos, dado o 

seu relevante papel na democracia, nesta perspectiva, logra-se descrever e inter-

pretar a organização política (o partido), começando pelas suas próprias defini-

ções ideológicas e programáticas, permitir a compreensão no meio dos discursos 

e práticas, do significado atribuído à participação para discernir entre a sua efeti-

vação (real) e os discursos ilusórios; consequentemente, entender as dificuldades 

e os conflitos dentro dos partidos políticos, enquanto arenas de participação. Um 

exercício que permite arriscar, na construção de alternativas, à organização do 

partido para contribuir á participação, enquanto cenários, na vida política. 

Palavras Chaves: Partidos Políticos, Participação, Organização, De-

mocracia.     

  



 

RESUMEN 

Partidos Políticos y Participación en Colombia, estudio de caso del Partido 

Conservador Colombiano, constituye un esfuerzo por comprender a partir de la 

historia colombiana, en la formación de los partidos tradicionales, la emergencia y 

desaparición de alternativas políticas, la constitución de 1991 y el sistema político 

actual, como se configura y expresa la participación en la vida política en Colom-

bia. Mirando el partido político, ante su papel relevante en la democracia, en esta 

perspectiva describir e interpretar la organización política desde sus propias defi-

niciones ideológicas y programáticas permite entender entre discursos y prácticas, 

el sentido atribuido a la participación, para discernir entre su efectuación –real- e 

los discursos ilusorios; consecuentemente entender las dificultades y conflictos 

presentes en los partidos políticos como escenarios de participación. Un ejercicio 

que posibilite arriesgar en la construcción de alternativas en la organización parti-

daria que contribuyan a la participación, en cuanto escenario, en la vida política. 

Palabras Claves: Partidos Políticos, Organización, Participación, Democracia.     



 

ABSTRACT 

Political Parties and Colombian Participation, case study of the Colombian 

Conservative Party, is an effort to understand from Colombian history, at the be-

ginning of the traditional parties, the emergence and disappearance of political 

alternatives, the 1991´s constitution and the system current policy is shaped and 

expressed as participation in political life in Colombia. Looking at the political par-

ty, given its role in democracy, in this perspective to describe and perform the po-

litical organization from its own ideological and programmatic definitions allows 

understanding between discourses and practices, the meaning attributed to partic-

ipation, to discern its real-actualization - and the speeches illusory, and conse-

quently understand the difficulties and conflicts within political parties as arenas of 

participation. An exercise that allow the risk in the construction of alternatives in 

the party organization to contribute to participation in political life.  Key Words: 

Political Parties, Organization, Participation, Democratic. 
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INTRODUÇÃO 

        Situada ao noroeste da América do Sul e de clima tropical, a Colôm-

bia faz fronteiras nos dois mares (Pacífico e Atlântico), além daquelas com a Ve-

nezuela, Brasil, Peru e Equador, localização geográfica que lhe confere posição 

de um país estratégico na região; explicitando, em parte, o forte intervencionismo 

americano e o fortalecimento de elites políticas tradicionais.  

A Colômbia, rica em biodiversidade, de economia fundamentalmente a-

grícola, é uma República unitária, detentora de um regime presidencialista, orga-

nizado, segundo a constituição, como um Estado Social de Direito, Democrático, 

Participativo e Pluralista, será? Com uma população estimada em 45 milhões de 

habitantes, é o segundo país mais populoso da região; contudo, o poder econô-

mico concentra-se apenas em 11 mil pessoas, que detêm (65%) sessenta e cinco 

por cento das terras produtivas do país. 

 Tal situação constitui-se a causa fundamental da violência histórica na 

Colômbia, que resulta em pobreza, injustiça social, migração interna massiva. Em 

síntese, mais violência que as organizações políticas tradicionais (partido liberal e 

conservador), ao longo da história, não têm conseguido conciliar e, contrariamen-

te, debate-se entre conflitos e acordos, „dificultando‟ a existência de outras forças 

políticas, ou cenários alternativos de construção de acordos, ao mesmo tempo em 

que denigrem os seus vínculos com a população. 

Assim, paira na Colômbia um clima de desconfiança e descontentamento 

frente às instituições políticas nacionais, em que os partidos políticos aparecem 

entre as mais desprestigiadas instituições, rotulados como corruptos pela opinião 

publica1, cuja existência encontra-se permanentemente ameaçada pelos meios de 

                                                           
1
- Segundo dados do informe latinobarometro 2008, só 20% da opinião pesquisada, na Colômbia, 

expressa ter muita ou alguma confiança nos partidos políticos; enquanto que 69% da opinião 
pesquisada afirmam que se governa focando o interesse dos poderosos. Também, na última 
pesquisa do barômetro global de corrupção 2009, realizada pela organização Transparência 
Internacional, 41% dos pesquisados avaliam os partidos políticos como a instituição mais corrupta. 
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massa, que se erguem como principal fonte de informação política (Mainwaring e 

Torcal, 2005), privilegiando os personalismos em detrimento das organizações 

partidárias que, paulatinamente, deixam de ser aceitas como representação dos 

cidadãos.      

Mesmo com uma opinião pública desfavorável, os partidos continuam a 

ser vistos como uma importante instituição, fundamental à democracia, cuja perti-

nência do estudo torna-se inevitável, aceitando-se a visão dele enquanto organi-

zação para conhecer-lhes as estruturas internas, os órgãos, as regras, as formas 

como são tomadas as decisões.  

Tais aspectos são considerados importantes para entender e explicar a 

democracia. Porém, existem, hoje, poucas pesquisas na ciência política que a-

vancem na compreensão dos partidos, no que concerne a sua organização e ao 

seu funcionamento interno, haja vista a uma grande ausência de estudos descriti-

vos que forneçam dados concretos sobre o fenômeno partidário. Particularmente, 

na literatura colombiana, é possível considerar a discussão sobre partidos políti-

cos, como um acontecimento recente, o que explica, em parte, um hiato no co-

nhecimento que dificulta a apropriação da compreensão do fenômeno, pensar nas 

dificuldades atuais e gerar alternativas que contribuam com a organização parti-

dária, favorecendo seu papel na democracia.   

Considerando que o supracitado e conhecido sistema de governo precisa 

da existência de partidos, que assumem a função de elo entre a cidadania e o 

governo, embora hodiernamente os partidos ocupem uma posição de evidente 

desprestígio continuam desempenhando a função de vivificar governos, promover 

debates políticos e apresentar todo tipo de iniciativas que têm a capacidade de 

mudar tanto positiva quanto negativamente à vida dos cidadãos.  

“... Embora, em princípio, pareça que não há incentivos para 
que os partidos desenvolvam estratégias organizativas para urdir laços 
fortes com o eleitorado, nem tampouco estruturas que dêem sustenta-

                                                                                                                                                                                
Latinobarómetro 2008.  (http://www.latinobarometro.org/) acesso quinta-feira, quatro de junho de 
2009, 11h30min. 

http://www.latinobarometro.org/
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ção aos dirigentes partidários, existem razões suficientes que ajudam a 
sustentar que os partidos continuam sendo instrumentos básicos do jo-
go político e estruturas de intermediação necessárias para o funciona-
mento do sistema [...] os eleitores os reconhecem ainda como referen-
tes, apesar dos sentimentos antipartidários das elites, da abertura de 
muitos regimes políticos para a participação de setores independentes 
e da desconfiança manifesta de muitos cidadãos.” (Alcantara Saenz. 
Fredenberg. 2002. p.137-157) 

 

Portanto, faz-se mister ressaltar a importância de uma maior aproximação 

e compreensão tanto das lógicas organizativas do partido, quanto dos seus dis-

cursos e prática, das coerências e inconsequências nos sentidos que impõem às 

suas atuações; reconhecendo, então,  algumas proposições às dificuldades pre-

sentes e, consequentemente, alternativas às dificuldades; que possibilitem repen-

sar o partido, gerando opções nesse ou naquele no que se refere a eles enquanto 

cenários de participação.  

A postura, acima mencionada, originou a iniciativa de indagar sobre as 

organizações político partidária na Colômbia, a saber, o Pólo Democrático Alter-

nativo e o Partido Conservador Colombiano. Os critérios de escolha iniciais que 

levam a escolha dos partidos mencionados são: Personalidade Jurídica, vigentes 

no ano 2007 e uma representação no Senado maior ou igual a 9%, dois critérios 

base, aprovados por cinco partidos, a saber: o Conservador Colombiano, o Libe-

ral, o Social de Unidade Nacional, o Cambio Radical e o Pólo Democrático Alter-

nativo. Certamente é um número considerável de partidos a serem analisados, 

contudo, por ser uma pesquisa, em nível de mestrado, o tempo é bastante exíguo 

para coleta e análise das informações, razão que obriga a reduzir a mostra a ape-

nas dois casos. 

 Assim, a segunda escolha amparou-se na abordagem de antagônicos, ou 

seja, um partido novo, cujo ano de fundação é posterior ao de 2000, frente a um 

partido de trajetória, com mais de 50 anos de existência que, concomitantemente, 

expressaram posturas entre eles opostas ao governo de turno.  Esse ato de tei-

mosia que é a intenção de mergulhar entre oposto, justifica-se na riqueza dos 
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sentidos que eles podem anunciar. Emergem para o segundo nível de escolhas 

duas duplas: Partido Liberal vs. Partido Social de Unidade Nacional; e Pólo De-

mocrático Alternativo vs. Partido Conservador Colombiano. 

 Finalmente, a determinação de trabalhar com a segunda dupla, acima 

mencionada, fundamenta-se tanto no fato da expressiva presença do Partido 

Conservador no governo, durante os últimos doze anos2, no período de 1998-

2002,  com o governo do presidente conservador Andrés Pastrana Arango3 e, nos 

períodos 2002-2006 e 2006-2010, na coalizão do governo de Álvaro Uribe Velez; 

quanto na determinação de trabalhar com a dupla Pólo-Conservadores, reforça-se 

na identificação do Pólo Democrático Alternativo como oposição explicita ao go-

verno de turno.  

No entanto, a iniciativa de colocar em debate duas perspectivas de orga-

nização políticas possivelmente díspares, singulares, produto das suas próprias 

histórias, que motivou o processo de escolha acima descrito, culminou em frustra-

ção, em razão do momento político eleitoral4 da Colômbia, que dificultou a apro-

ximação aos partidos, prejudicando a coleta de informações e diálogos que possi-

bilitariam promover uma aproximação com aorganização, a exemplo do POLO, 

visto que devido às dinâmicas próprias do período pré-eleitoral, não houve a inte-

ratividade para realização de um encontro claro.  

                                                           
2
- O Partido Conservador geralmente faz-se presente em todos os governos, como indica a 

história. No entanto, nestes últimos doze anos, sua presença tem sido fortemente significativa, 
pois, no âmbito das instituições do Estado, contou com um relevante poder de decisão. Em nível 
interno do próprio partido, tem representado a expressão de um processo que aponta ao 
fortalecimento interno da organização que, contudo, estará em discussão nas próximas eleições 
presidenciais.     

3
- É importante destacar que Andrés Pastrana, mesmo conservador, para o período em que foi 

eleito Presidente da República, apresentou-se à contenda eleitoral mediante uma organização 
política diferente do partido conservador, conhecida como movimento Aliança para o Cambio, no 
entanto governou com o Partido Conservador.  

4
- 2010 é ano eleitoral, na Colômbia, onde se desenvolvem varias jornadas eleitorais, sendo a 

primeira realizada no dia 14 de março, quando se elege o Congresso (Câmara e Senado) e, de 
maneira especial, nesta oportunidade, se elegem o Parlamento Andino, e, realizado-se também as 
consultas internas do Partido Conservador Colombiano e do Partido Verde. Na segunda jornada 
eleitoral, quando se efetua o primeiro turno para eleger a Presidência da Republica, no dia 30 de 
maio e caso não se resolva a disputa pela presidência neste dia, uma terceira jornada eleitoral se 
efetuara no dia 20 de junho, entre os dois candidatos detentores da maior votação.      
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Portanto, a presente dissertação é produto de uma aproximação somente 

com o Partido Conservador Colombiano, no intuito de descrever e interpretar a 

organização política partidária a partir das suas próprias definições ideológicas e 

programáticas, expressas nos documentos do partido, identificando, nos seus dis-

cursos e práticas, o significado ou os significados por ele atribuídos à participa-

ção; usando, para esta finalidade, principalmente, a literatura do próprio partido, o 

que não exclui abordar outras produções a seu respeito.  

  Logo, considerando que o tipo de estudo, enquanto estratégia que per-

mita coletar informações para interpretar, explicar, predizer ou inferir a respeito de 

uma realidade específica, é preciso, de acordo com a expectativa e propósitos da 

pesquisa, que, no caso, se trate da indagação das concepções e práticas da par-

ticipação na organização do Partido Conservador da Colômbia. Tal objetivo impli-

ca em uma aproximação qualitativa que permita compreender, mediante os dis-

cursos do partido, (por meio de uma busca bibliográfica documental), o significado 

que ele imprime à participação, como também delinear as práticas por eles de-

senvolvidas, de forma que identifique laços de coerência ou inconsequência em 

um exercício descritivo interpretativo do achado.  

Assim, o estudo descritivo interpretativo, baseado em uma indagação bi-

bliográfica e documental, é uma estratégia que permite observar e refletir, de for-

ma sistemática, sobre o problema, identificando, na organização partidária, os 

órgãos, funções e vínculos que existem, como eles são concebidos e se expres-

sam; são elementos que permitem obter informações concretas do fenômeno par-

tidário que busca acrescentar ao nosso conhecimento considerações sobre a or-

ganização.  

  Tal trabalho constitui-se um exercício em que o estudo descritivo e inter-

pretativo se apresenta também como tentativa de uma abordagem sobre o fenô-

meno partidário que permite articular a aproximação qualitativa à procura dos sig-

nificados construídos pelo partido a respeito da participação, com o exercício re-

flexivo que comporta o debate, questionar e propor, frente a algumas das concep-

ções que reconhecemos do partido, possibilitando encontrar semelhanças e dife-



P á g i n a  | 16 

 

renças, tanto entre discursos e práticas do partido, que permitam apontar não só 

as coerências e inconsequências, mas alguns elementos para pensar, que contri-

buam na organização partidária.  

            A pesquisa Partidos Políticos e Participação, estudo de caso a 

respeito do Partido Conservador Colombiano, é importante, porque possibilitou 

somar conhecimento na matéria, como tentativa de avanço no estudo da demo-

cracia, fundamentado na participação, sobre a base de estudos partidários.  Por 

isso, a pesquisa é significativa para continuar a despertar a discussão, gerar in-

quietações sobre o fenômeno partidário e atrair interesse para este tipo de orga-

nização, em que pese a sua desgastada reputação, continua sendo importante 

para a democracia.   

 “Criticam-se os partidos, promovem-se modos de representa-
ção alternativos, mas até o momento não se propuseram outras formas 
de democracia que possam funcionar sem o concurso dos partidos. Por 
isso, eles continuam sendo os articuladores da competição eleitoral cri-
am um universo conceitual que orienta os cidadãos e as elites no que 
diz respeito à compreensão da realidade política, ajudam a fazer acor-
dos em torno de políticas governamentais (muitas vezes de maneira 
conjuntural, como alianças fantasmas, e até por políticas específicas, 
contudo fazem esses acordos), estabelecem ações para a produção 
legislativa; provêem de pessoal as instituições e tornam operativo o sis-
tema político.” (Alcantara e Freidenberg, 2001) 

Daí, identificar o significado da participação nos discursos e práticas do 

Partido Conservador Colombiano constitui-se um primeiro empenho por analisar o 

fenômeno partidário e entender as dificuldades e conflitos presentes que, neste 

terreno, existem para a democracia. Conhecimento este que permita dinamizar a 

construção de alternativas que contribuam para com a organização partidária e 

beneficiem a criação de cenários de participação. 

Assim, este informe pretende satisfazer, primeiramente, uma necessidade 

de conhecimento (presente) respeito da abordagem dos partidos políticos, en-

quanto cenários de construção social e política, capazes de orientar o curso da 

sociedade, desde as práticas no exercício do governo, tendo em vista que, há 

mais de 150 anos, na história colombiana, o governo é personificado pelos parti-
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dos, fato que não é novidade nenhuma, pelo contrário, faz parte da concepção do 

partido ou, no mínimo, das suas funções enquanto ponte entre a sociedade e o 

Estado.  

Contudo, na prática, os partidos políticos apresentam grandes dificulda-

des e conflitos para personificarem ditos cenários de construção social, de forma 

democrática e participativa. Produto primeiro das dificuldades e conflitos internos 

das organizações político-partidárias, que não conseguem elaborar um projeto 

político comum em seu âmago, debatendo-se entre divisões que, em muitas oca-

siões, superam a intimidade do partido. 

 Em segundo lugar, produto de antigas práticas clientelistas e corruptas 

que não desaparecem do cenário, mesmo antigas, mas, paradoxalmente, encon-

tram-se presentes na política hoje, produzindo uma visão negativa, generalizada, 

que a sociedade expressa5, uma visão norteada por concepções que emergem na 

experiência, de práticas viciosas e ilegais, em que os “profissionais” da política 

não são mais do que membros de elites econômicas e sociais que pugnam por 

interesses particulares em detrimento da construção de propostas programáticas 

que se remetem à preocupação com os interesses gerais. Em síntese, é uma vi-

são da política como “mal necessário” (Chaui:2002). Nesses termos, o partido não 

desempenha seu real papel de cenário na construção social, mas configura-se 

como um mal necessário sobre o qual pesa o desprestígio.      

Atendendo, então, à necessidade de observar o partido como organiza-

ção, adverte-se que a procura foi pelo conceito que permitira uma aproximação ao 

conhecimento do partido que, sem ignorar a existência de estruturas6, possibilita-

ra avançar sobre diferentes dimensões das relações/vínculos, no cerne do parti-

do, e identificar assim, entre discursos e práticas, o significado da participação. 

Neste caso, é o conceito chave na leitura e interpretação da organização partidá-

                                                           
5
- Percepções sobre a política e o governo do último barômetro (2009) e do Índice de 

transparência Nacional 2007. 

6
- Relevantes como foram, nos estudos clássicos da organização partidária, tais como as 

abordagens de Weber na sua obra “Economia e sociedade”, no capítulo intitulado “Tipos de 
Dominação”; ou a abordagem de Michel na sua obra “Os Partidos Políticos”. 
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ria, fazendo-se necessário esclarecer que se abordará este conceito como possi-

bilidade de configuração de espaços sociais, nos quais se expressem e debatem 

propostas e reivindicações.  

Quanto à concepção de Partido Político, no contexto desta pesquisa, foi 

preciso indagar, em diferentes aproximações, que permitiram reconhecer dificul-

dades e potencialidades dos diferentes olhares. Assim, por exemplo, com Sartori, 

pôde-se entender o começo desta concepção, em que a semântica do termo par-

tido aparece no vocabulário da política só até o século XVII, gradualmente, substi-

tui o vocábulo derrogatório de facção, à proporção que vai sendo aceita a noção 

de que um partido não é forçosamente um mal, como, também não perturba o 

bem comum. O partido é uma facção, um interesse ou uma força que se conside-

ra oposta a outra; mas nem toda facção é um partido.  

A palavra “partido”, mesmo derivada etimológica e semanticamente da 

palavra latina partier que significava dividir, expressava unicamente a noção de 

parte como imagem analítica. Embora se encontrasse presa entre duas noções 

semânticas opostas, além de dividir, também estava associada a participar, em 

consequência, partilhar. Nesse debate, entre partido e facção, encontra-se a afir-

mação de Bolingbroke “O governo de um partido deve sempre terminar no gover-

no de uma facção... os partidos são um mau político e as facções são os piores 

de todos os partidos” (citado por Sartori 2000. p.21). A assertiva expressa uma 

diferença semântica entre partido e facção, a saber, enquanto os partidos dividem 

o povo pelos seus princípios que abrangem o interesse nacional; nas facções, o 

interesse nacional fica subordinado ao interesse pessoal de quem faz parte; va-

lendo, neste sentido, reivindicar a noção de partido, descontruindo o conceito an-

tigo para construir um conceito mais claro.      

 

Hume, para definir o termo partido, estabelece uma tipologia que distin-

gue entre grupos, a saber: primeiramente pessoais, típico das pequenas repúbli-

cas; em segundo lugar, reais características do mundo moderno e fundamentadas 

em uma “verdadeira diferença de sentimentos e interesse” (citado por Sartori 

2000. p.25), subdivide esse último em três classes: de interesse, de princípios e 
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de afetos. Posteriormente, Burke afirmará que elas não se expressam puras na 

realidade, misturam-se e complementam-se de tal maneira que, para falar em par-

tido, é preciso que aqueles conjuntos de pessoas, que se autodenominam parti-

dos, reúnam, em seu encontro, interesse, princípios e afeto; fundamentalmente 

princípios comuns, elemento característico nas sociedades modernas e principal 

distinção entre as antigas facções e os partidos. 

 

 Deste modo, partido, segundo Burke, correspondente a “um corpo de 

homens unidos para promover, mediante o labor conjunto, o interesse nacional 

sobre a base de algum princípio particular acerca do qual, todos estão de acor-

do”... ”os partidos são os meios adequados para que os homens ponham em exe-

cução seus planos comuns, com todo o poder e toda a autoridade do Estado” (ci-

tado por Sartori, 2000. p.27).  

 

Uma noção que amplia as concepções supracidas e consegue congregar 

elementos para se repensar partido enquanto cenário e veículo da população vol-

tado para o Estado, por meio do qual se possa efetivar uma proposta comum. No 

entanto, a concepção de Burke, não consegue ser o suficientemente específica 

para que se pense estritamente no partido. Assim, por exemplo, as ações de inú-

meras ONG‟s, preocupadas com os direitos humanos, na reparação das vítimas, 

também poderiam ser definidas do mesmo jeito que Burke define partido.  

 

Reconhecendo os aportes das concepções acima e as suas debilidades, 

continuou-se à procura de uma concepção clara, específica e abrangente de par-

tido, que reivindique a existência de princípios comuns que superem o simples 

interesse singular dos membros e construa particularidade, o lugar do partido co-

mo conduto de expressão, interagindo os segmentos sociedade – Estado. Aspec-

tos tais que Sartori aponta para a compreensão da existência dos partidos, que, 

nesta pesquisa, compartilha-se com ele.  

 

Cotarelo define o partido político como “toda associação voluntária perdu-

rável no tempo dotada de um programa de governo da sociedade em seu conjun-
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to, que canalize determinados interesses e que aspire a exercer o poder político 

ou a participar nele mediante sua apresentação reiterada aos processos eleito-

rais” (Citado por Alcantara, 1997. p.43). Esta concepção, um pouco mais particu-

lar, pressupõe funções específicas do dever do partido em relação ao seu entorno 

social. De sorte que, para Cortarelo, o partido político é responsável pela sociali-

zação política, a mobilização da opinião pública, da representatividade de interes-

ses e da legitimação do sistema político; já no entorno da organização, o partido é 

responsável pela seleção de elites, a organização de eleições e a composição do 

governo.  

 

Na Colômbia, o Conselho Nacional Eleitoral7, amparado em três premis-

sas, define partido político: “(1) instituições permanentes, (2) constituídas para 

chegar ao poder, a cargos de eleição popular e influir nas decisões políticas e 

democráticas da nação, (3) refletem desde o ponto de vista funcional, o pluralismo 

político, promovem e alcançam a participação dos cidadãos e contribuem na for-

mação e manifestação da vontade popular” (CNE).          

 

Finalmente, reconhecendo que os elementos anteriores se aproximam de 

uma visão ampla de partido, que possibilita pensa-lo como organização, enquanto 

cenário de construção coletiva, em que  a participação cobra sentido, o marco 

conceitual da pesquisa será o exposto pelo constitucionalista brasileiro, José A-

fonso da Silva, que expressa que o partido é “... uma forma de agremiação de um 

grupo social que se propõe organizar, coordenar e instrumentalizar a vontade po-

pular com o fim de assumir o poder para realizar seu programa de governo” 

(1995. p.375), reconhecendo-se, nesta concepção, as potencialidades que as 

concepções anteriores sinalizavam.  

 

Uma noção assim, que orientará o debate, em que o conceito de agremi-

ação reconhece a idéia de uma coletividade organizada, que permite justamente a 

aproximação e o entendimento de partido político no seu cerne, ou seja, não ape-

                                                           
7
- É a autoridade suprema da Organização Eleitoral, quem regula e vigia o cumprimento das 

disposições constitucionais e a lei em matéria eleitoral e de participação democrática. Tomado do 
site do CNE (http://www.cne.gov.co/).   



P á g i n a  | 21 

 

nas nas suas estruturas, mas nas dinâmicas internas, permitindo compreender a 

forma como constroem ou não cenários de participação que organizem coorde-

nem e instrumentem, segundo Silva, a vontade popular, em que o exercício de 

expressar e agregar vontade popular é o que legitima o partido.   

 

Contudo, situar-se nesta perspectiva não impede de reconhecer que exis-

tem, na teoria, abordagens diversas sobre o partido que, desde perspectivas so-

ciológicas, institucionais ou competitivas, apresentam outras formas de aborda-

gens do debate contemporâneo a respeito dele; mas, que para esta pesquisa, são 

pontos de chegada e não de partida.       
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Parte 1:  

Escorço da vida política na Colômbia 

Esta primeira parte, referente à vida política na Colômbia, constitui-se um 

rápido percurso pela organização do sistema de partidos, desde a sua emergên-

cia até o presente, tomando como referente os diferentes governos; observando, 

nestes, quem ostentava o poder, as posturas frente ao contrário, indagando 

quando os partidos são realmente oposição e quando negociam ou dividem o po-

der. Assim também as crises, conflitos e enfrentamentos, ora de caráter social ou 

político, ora de caráter econômico que, no tempo, aportam tanto na construção, 

quanto na desconstrução dos partidos tradicionais até a forma como eles se en-

contram hoje, e a emergência de forças políticas, algumas já extintas, outras „no-

vas‟ e hoje vigentes. Esta primeira parte se encerra com uma apresentação curta 

e geral sobre os elementos legais e regulamentares que enquadram a participa-

ção na vida política no país.             
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1.1 Breve histórico da política Colombiana: da emergência dos partidos, 

1849, ao sistema de partidos hoje 

Os partidos políticos tradicionais emergem formalmente na Colômbia, no 

período compreendido entre 1848 e 1861. O General José Hilario López, (1849-

1852), encontra-se no poder, ele promoveu o avanço, no processo de democrati-

zação do país, pondo fim à escravidão e a pena de morte, para crimes políticos, 

assim como a vergonha pública para crimes comuns, e emitiu a Lei para liberdade 

de expressão que incluiu a imprensa. 

Tem-se um contexto de guerras civis e golpe de Estado, cuja procura por 

mudanças, na situação social, econômica e política, é imperativa para indígenas, 

escravos, antigos militares e comerciantes, para os quais tais mudanças significa-

vam o passo das relações coloniais a um Estado, com leis gerais para todos, on-

de se eliminaram as hierarquias e monopólio do conhecimento pela igreja; funda-

mentando-se as primeiras idéias liberais.  

Mas existia outro setor da sociedade, constituído por escravistas, burocra-

tas, latifundiários, militares de alto cargo e clero, para eles a situação é ideal e 

precisa ser mantida. Emergem dessas clivagens, duas grandes forças políticas da 

história colombiana, o Partido Liberal e o Partido Conservador que, durante o go-

verno de López, consolidam e expõem publicamente os seus programas ideológi-

cos, no jornal “La America‟‟ No.19 de julho 23 de 1849, o Partido Liberal proclama 

o seu ideário expresso em onze pontos a seguir: 

„‟1. Separação de poderes para impedir que concorram ao 
Congresso os agentes do executivo, e para que o Congresso se abste-
nha de nomear os empregados judiciais. 2. Democracia real no país, 
supressão do veto suspensivo que limita a liberdade do legislador. 3. 
Governo como emanação do povo, cuja missão seja proteger e gover-
nar ao povo. O direito de eleger deve se fazer extensivo a todos os 
grandinos de mais de 21 anos que saibam ler e escrever. Igualdade ci-
vil baseada na uniformidade de direitos políticos pero não comunismo, 
que é uma igualdade desacertada e irrealizável. 4. Eleições direitas pa-
ra os altos executivos, representantes do povo e governadores de pro-
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víncia. 5. Tolerância religiosa. 6. Liberdade para as ciências e as artes. 
7. Supressão do exército permanente e fortalecimento da Guarda Na-
cional, para que os próprios cidadãos não só sejam legisladores, mas 
executores da sua vontade. 8. Proteção à agricultura, eliminação dos 
dízimos, circulação para os capitais improdutivos, livre cultivo e comér-
cio do tabaco e facilidades para a exploração das minas. 9. Reforma à 
justiça, formação do código civil e reforma ao código penal. 10. Liber-
dade de impressão. 11. Liberdade para sair da ignorância e o desen-
freio dos costumes, e para aquilo extinção da sociedade dos jesuítas 
como corporação. ‟‟ (Martinez, 1991. p.377)  

Enquanto os Conservadores declaram através de „‟La Civilización‟‟ No. 9 

de outubro de 1849 que: 

„‟O Partido Conservador não é o partido bolivariano da Colôm-
bia, nem nenhum dos velhos partidos do país. Nós não reconhecemos 
como Partido Liberal vermelho ao partido liberal de Colômbia, nem ao 
que restabeleceu na Nova Granada a ordem constitucional‟‟... „‟O Parti-
do Conservador é o que reconhece e sustém o programa seguinte: a 
ordem constitucional contra a ditadura, a Lei contra as formas de fato, a 
moral do cristianismo e as suas doutrinas civilizatórias contra a imorali-
dade e as doutrinas corruptoras do materialismo e do ateísmo, a liber-
dade racional, em todas suas diferentes aplicações, contra a opressão 
e o despotismo monárquico, militar, demagógico, literário, etc.; a igual-
dade legal contra o privilégio aristocrático, olocrático, universitário ou 
qualquer outro; a tolerância real e efetiva contra o exclusivismo e a 
persecução, seja do católico contra o protestante e o deísta, ou do de-
ísta e o ateísta contra o jesuíta e o frade, etc.; a propriedade privada 
contra o roubo e usurpação, exercida pelos comunistas, os socialistas, 
os supremos ou qualquer outro; a segurança contra a arbitrariedade de 
qualquer gênero que seja; a civilização, enfim, contra a barbárie. Em 
consequência, quem não aceite algum destes artículos não é conser-
vador. O conservador condena todo ato contra a ordem constitucional, 
contra a legalidade, contra a moral, contra a liberdade, contra a igual-
dade, contra a tolerância, contra a propriedade, contra a segurança e 
contra a civilização, seja quem for o quem o tenha perpetrado. E con-
sente todos os atos em favor destes grandes objetivos, seja quem for o 
quem o tenha executado. ‟‟ (Idem)                          

O governo de Lopez é um período de grande agitação política, perpassa-

do pela guerra civil de 1851, promovida pelos conservadores sob o pretexto da 

determinação do Presidente em expulsar aos jesuítas. Nesse clima de conturba-

ção nacional e com o acordo de todos os representantes à Câmara no país da 

necessidade de uma reforma constitucional cede espaço às eleições populares à 
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presidência da Republica e, assim, ao governo do General José María Obando 

(1853-1854) e a Constituição política de 1853.        

O liberalismo se encontra dividido entre “Golgotas”, conhecidos como ra-

dicais e “Draconianos”, representativos do velho liberalismo. Nessa pugna, o Ge-

neral Jose Maria Obando, candidato liberal pelos draconianos, é eleito presidente 

pelo período de 1853-1854 em que sanciona a nova constituição no dia 21 de 

maio de 1853. A carta Constitucional é “... fundamentalmente descentralista, per-

mitia a eleição direta dos governadores, proclamava o sufrágio universal e secre-

to, enunciava as bases de municípios livres e autônomos, separava igreja e Esta-

do, e provia a eleição de clérigos e bispos pelos conselhos e o governo central, 

respectivamente.” (Martinez, 1991. p.379) 

As fortes lutas sociais do momento, somadas à debilidade do governo, 

propicia o cenário perfeito para a aliança militar-artesanal que toma o poder no dia 

17 de abril de 1854, com o mando do General Jose Maria Melo, sob a consigna 

de um “... governo Republicano sobre a base de princípios democráticos; Repú-

blica popular, governo nacional e municipal distintos, mas não antagônicos; direito 

ao sufrágio para quem esteja alfabetizado; liberdade regulada pela ordem, e or-

dem garantida pela liberdade, segurança, defesa e estímulo à propriedade, ao 

trabalho e à indústria, reconhecimento à religião dos granadinos; segurança e de-

fesa das famílias; direitos cidadãos plenos aos sacerdotes; proibição ao retorno 

dos jesuítas; exército regular com serviço voluntário e guarda nacional cívica; 

pensão a militares e empregados públicos; pena de morte em tanto se organiza o 

sistema corretor penitenciário; liberdade de ensino e obrigação de instrução pri-

mária, e, por fim, imposto proporcional e equitativo a riqueza dos granadinos” 

(Martinez, 1991. p.384-385)  

Contudo, este projeto que permitiu, pela primeira vez, na história política 

do país, uma classe social distinta das elites tradicionais assumir o poder político, 

não consegue permanecer por mais do que oito meses nele. Torna-se evidente 

que foram despertos os ânimos dos seus contraditores que, ante a retirada militar 

do General Melo, ganham força para “restabelecer-se no governo”; e, desta for-
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ma, no dia 4 de dezembro de 1854, em meio a uma batalha nas ruas de Bogotá, o 

General Melo é exilado e mais de duzentos artesãos são obrigados a trabalhos 

forçados, encerrando, dessa maneira,  o ciclo conhecido pelos historiadores como 

o da Revolução Liberal de 1849-1853, representado pelo governo de Lopez e a 

ditadura Democrático-Artesanal. 

A esse processo de “restabelecimento do governo” é que o historiador co-

lombiano Vargas Martinez denomina de parênteses conservador, em que Manuel 

Maria Mallarino é eleito presidente e permanece no cargo desde o dia 1 de abril 

de 1855 até o dia 31 de março de 1857. Desta eleição não participam nem liberais 

lopiztas, obandistas, nem melistas8; e Obando, evidentemente, não retornaria ao 

poder mediante um pretencioso apoio implícito entre ele e Melo. Mallarino, por 

sua vez, dissolve as sociedades de artesãos e diminui o exército. Assim, salvo os 

já conhecidos conflitos sociais e econômicos, tem início as primeiras tensões com 

os Estados Unidos pelo Panamá, embora o mandato de Mallarino tenha-se de-

senvolvedo com relativa calma e sem oposição política de qualquer que seja o 

partido.   

Nas eleições seguintes, Mariano Ospina Rodriguez (1857-1861) assume 

o poder com um espírito conservador, estabelece “... as bases de um Estado pa-

triarcal e provinciano...” (Martinez, 1991. p.387). Então, irrompe, neste governo, o 

levante do General Toma Cipriano de Mosquera, em maio de 1860, rejeitando as 

medidas que pretendiam limitar a autonomia dos Estados; a este levante somam-

se os liberais radicais. Mosquera toma, então, o poder em junho de 1861, embora 

a guerra ainda se prolongue até 1863, culminando com a derrota dos conservado-
                                                           
8
- Sobrenomes das famílias políticas do partido Conservador que, desde a emergência do partido 

e sua presença nele, representam diversas tendências dentro da coletividade, que ora se 
aproximam, ora se distanciam, o que é uma característica muito marcante, nos partidos 
tradicionais colombianos. No caso do Partido Conservador, as Gráficas Famílias Políticas o 
Políticas Familiares e, Facciones partidistas PCC do livro “Rojo Difuso y Azul Pálido” (2002. 
p.245 e p.246) que se disponibilizam, no Anexo A, ilustrando melhor a situação do partido a este 
respeito.  
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res e a promulgação de uma nova constituição. Um fato fundamental, com a volta 

do liberalismo no poder, resulta no “decreto de democratização de bens a mãos 

mortas”, de setembro de 1861, assinado pelo General Mosquera e, segundo o 

preconizado por ele, as terras e os bens não produtivos passam ao domínio da 

Nação; na época, o decreto atinge, de forma mais ampla e direta, a Igreja. 

A constituição de 1863 abraça as premissas do liberalismo radical em que  

se aprovara: “princípios de soberania absoluta dos Estados [...] livre comércio de 

armas e munições, direito de insurreição, período presidencial de dois anos,  pre-

sidência do Estado em matéria religiosa,  ausência de um exército profissional e 

permanente na Colômbia e, além do mais, a cautela de que a constituição só po-

deria ser reformada pelo acordo unânime de todos os Estados componentes da 

federação.” (Cely, 1991. p.389). Contudo, durante a vigência desta constituição se 

perpetraram “mais de vinte guerras civis, levantamentos, revoltas e golpes de es-

tado de caráter regional, mais três guerras civis de caráter nacional, além da in-

tensificação do enfrentamento igreja-Estado, sem que fosse possível a reforma da 

constituição para eliminar os aspetos mais problemáticos” (Cely, 1991. p.390).  

A convenção de Rio Negro que deu vida à constituição de 1863 determina 

a permanência de Mosquera no poder, de 1863 até 1864. Durante esse período, 

os conservadores conseguem uma vitória no Estado de Antioquia, fato que Mos-

quera não assume positivamente, mas o seu mandato chega ao fim antes que 

pudesse tomar medidas. 

 Assume o poder Manuel Murillo Toro (1864-1866), que, amparado nas 

bases da constituição federativa, reconhece a autonomia do Estado de Antioquia, 

bem como o seu governo, ao mesmo tempo em que assiste a uma nova vitória do 

conservadorismo, agora em Tolima. Isto representa a aceitação e “... convivência 

pacífica pelo momento, entre o conservadorismo e o liberalismo radical e, signifi-

cou que o conservadorismo avaliaria, também pelo momento, o singular federa-

lismo estabelecido pela constituição de Rio Negro” (Cely, 1991. p.390). 



P á g i n a  | 28 

 

Concluído o período de Murrillo Toro, Mosquera é novamente eleito presi-

dente (1866-1868) e retorna ao poder com uma concepção intervencionista, tanto 

no plano político quanto no econômico, que se reverteu na rejeição do congresso 

e numa coalizão entre liberais radicais e conservadores para tirá-lo do poder. As-

sim, com a ajuda de oficiais da guarda, Mosquera é derrubado no dia 28 de maio 

de 1867, configurando-se o triunfo dos radicais e o começo do radicalismo.  

O radicalismo é o período da história colombiana em que se realizam as 

mais contundentes reformas liberais, como o projeto do civilismo, sistema federa-

tivo e liberdades absolutas, defesas da educação laica e oficial, segregação igre-

ja-Estado, assim como descentralização do Estado principal e fortalecimento dos 

Estados Soberanos e o liberalismo econômico. Tal hegemonia política do libera-

lismo radical se prolonga até 1878.  

Entretanto, os conservadores, detentores de perspectiva oposta, de cará-

ter centralista e tradicional, amparados na relação Igreja/Estado, após a derrota 

na guerra civil de 1860-1863, encontram-se dispersos entre matizes regionais, 

incapazes de definir um “programa claro de ação política” (Cely, 1991. p.390). 

Eles não possuíam uma imagem coletiva clara, tanto que, em 1869, um setor do 

conservadorismo faz aliança com o mosquerismo, de reconhecida tendência libe-

ral e considerado anteriormente como inimigos dos conservadores e da Igreja. Os 

principais acordos provenientes desta aliança são de origem liberal, escritos pelo 

próprio Mosquera, desde o exílio e, no geral, aceitos pelos conservadores, com 

exceção dos antioquenhos9, que não oferecem o seu apoio. 

Seguem-se anos de enfrentamentos com o Estado, de busca por manter 

a primazia da religiosa na educação, no matrimônio e em outros assuntos civis. O 

partido conservador concentra o seu esforço para recuperar o poder político, to-

cando as fibras sensíveis do povo. Tornando-se a religião e a educação as novas 

bandeiras do conservadorismo e do partido, com todo o apoio da Igreja, empe-

nham-se em que os fiéis estabeleçam um vínculo com o Catolicismo e o Partido 

                                                           
9
- Expressão para referir-se as pessoas oriundas do departamento de Antioquia 
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Conservador. Tal tendência é conhecida, segundo Cely, pelo nome de Partido 

Católico que, assim denominado, o jornal El Tradicionista faz o relançamento ofi-

cial do partido, em que se apresenta o chefe máximo da Igreja também o chefe do 

partido.  

Seguidamente os conservadores iniciam a campanha contra as escolas e 

a educação pública estabelecida pelo governo, apoiados pela igreja e as publica-

ções do jornal El Tradicionista, que juntos incitam o povo para não assistir nem 

aceitar uma educação que não promulgue os princípios religiosos e morais do 

catolicismo.  

Os conservadores conseguem gerar uma reação da opinião pública, me-

diante a qual o governo de Cundinamarca10, na intenção de acalmar os ânimos, 

tentou impulsionar um regulamento que contemplasse uma educação de moral 

laica. Mas, ao contrário de conter a opinião pública, exaspera a postura da Igreja, 

que afirma que atacará frontalmente a educação oferecida pelo governo, caso 

não abandone o que eles consideram um projeto deísta.  

Diante de tal situação, Murillo Toro, o então Presidente da união, resolveu 

desconhecer aquele regulamento de educação moral, com base na violação do 

princípio constitucional que estabelece que o Estado não pode intervir  na religião; 

tal medida satisfaz momentaneamente  a Igreja, embora continue aliada aos con-

servadores, incitando a necessidade de uma instrução religiosa católica. Entretan-

to, tendências conservadoras, liberais nuñistas e liberais católicos, se aproximam 

e começam a formular-se as bases do que seria a plataforma bipartidista da rege-

neração. 

No seguinte e até o fim do radicalismo travou-se uma batalha entre o po-

der político e o moral, representados pela classe dirigente do liberalismo radical e 

o clero ultramontano e seus aliados respectivamente, enfrentamento que foi forta-

                                                           
10

- O Departamento de Cundinamarca situa-se na parte central do país, que constitui-se   primeiro 
Estado e depois Departamento em 1886, conseqüente com os temos da constituição deste ano. A 
capital é o Distrito de Bogotá, também capital do País.   
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lecido pela falta de legitimidade do projeto laico, impulsionado pelo governo, que 

tem no povo de maioria religiosa católica, mais respeito e temor ao púlpito do que 

a Lei; situação que conservadorismo e ultramontanismo aproveitam para continu-

ar sua batalha contra a escola pública e a educação laica, até desencadear a 

guerra civil de 1876 contra o governo central sob pretexto da rejeição das medi-

das liberais. A guerra terminou, em 1877, com o triunfo do governo liberal que, 

além de tudo, consegue a ocupação vitoriosa de Antioquia.  

Contudo, o fim da guerra continua questionando o modo de tratamento 

com a Igreja – Estado, questão que fissura o próprio liberalismo, na idéia de que é 

preciso uma reconciliação com o clero e o respeito pela moral católica. No entanto 

o projeto laico não tinha legitimidade junto ao povo, de outro jeito o país assistira 

a uma guerra permanente. A reconciliação é, então, o esforço de Julian Trujillo, 

presidente eleito para o período de 1878-1880, que se apresenta como candidato 

único do liberalismo e oportuniza o cenário para a aliança entre conservadores,  o 

clero e parte do liberalismo (independentes), constituindo-se o início da regenera-

ção.  

A regeneração, em contestação ao radicalismo, é uma fase de domínio 

conservador e o seu auge significa “1. A legalização, por meio da concordata, do 

critério segundo o qual a igreja é o elemento de coesão da sociedade. 2. A cons-

trução de uma nova ordem política, com o fechamento dos espaços políticos para 

o liberalismo, e a definição dos limites e sentido da prática política, com o conceito 

de que o cidadão devia ser o católico virtuoso. 3. O funcionamento de novos me-

canismo de controle da população, o estabelecimento de um regime da verdade 

e, além do mais, a moralização da economia.” (Urrego, 1992. p.29).   

Para o período de 1880-1882, é eleito presidente Rafael Niñez, ele inicia 

as principais reformas políticas e econômicas da regeneração, entre as quais se 

encontram a nulidade da autonomia das instituições educativas e a criação do 

Banco Nacional. Nos dois anos seguintes, consolida-se a coligação conservadora, 

enquanto o liberalismo radical entra em crise. Tem-se, ainda, neste período o re-
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torno de Nuñez ao poder, que deverá enfrentar a guerra civil de 1885, lançada 

pelos liberais radicais, objetivando frear os avanços do projeto regenerador. 

 Mas o governo resulta vitorioso e vê a oportunidade perfeita para decla-

rar morta a constituição de 1863, chamando, então, ao Conselho Constitucional, 

com dois representantes de cada Estado. A nova constituição, aprovada em 1886, 

teve como principais reformas: “... religião católica como elemento essencial da 

coesão social. [...] declaração da nação como República unitária. [..] fortalecimen-

to do poder executivo e, extensão do período presidencial (seis anos). [...] voto 

universal para varões em eleições municipais e, eleitores eleitos pelos cidadãos 

para as eleições de senado e presidente. [...] restabelecimento da pena de morte. 

[...] criação do exército nacional.” (Urrego, 1992. p.429). O conselho, além de a-

provar a constituição, institui Rafael Nuñez como presidente para o primeiro perí-

odo por seis anos. Todavia quem finalmente assume o cargo foi o conservador 

Carlos Holguin, quem consolida a aliança entre conservadorismo e independen-

tismo, assim como as principais reforma. 

Para o período seguinte, tem-se novamente a eleição de Nuñez , contudo, 

mais uma vez não exerce o seu cargo, assumido, então, por Miguel Antonio Caro, 

que enfrenta a crise do projeto regenerador, a divisão dos conservadores entre 

históricos e nacionalistas. Os primeiros com fortes críticas sobre a forma de con-

dução do país e os excessos do governo nacional, abusos expressos na „‟Lei de 

cavalos‟‟11, controle da imprensa, restrições à liberdade do sufrágio para liberais, 

entre outros atropelamentos.  

O Presidente Caro enfrenta também a detonação da guerra civil de 1895, 

que tem início em janeiro e culmina em março do mesmo ano, sendo conhecida 

como Guerra dos Setenta Dias, configurou-se como um levante liberal contra o 

governo, que  resulta vitorioso; apesar disso, os liberais não declinam na sua luta, 

                                                           
11

- Lei por meio da qual o presidente tinha a faculdade de enviar à prisão, deportar e privar dos 
direitos políticos qualquer pessoa que, segundo o governo e o Estado, afetassem com suas criti-
cas a ordem publico.   
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de tal forma que o fim desta guerra não é mais do que o preâmbulo da Guerra dos 

Mil Dias.  

 

Fig.1: Pessoas na Praça de Bolívar, observando as filas de recrutamento. Fig.2: Crianças do 
Exercito Liberal em Panamá. Fotografia publicada em L’Ilistration Paris. 19 de Julho de 1902 

 

Para as eleições de 1898, Manuel Marroquin, conservador de tendência 

nacionalista é eleito presidente; embora nacionalista, Marroquin mantém distância 

das medidas estabelecidas por Caro, e acatando às reclamações dos conserva-

dores-históricos e dos liberais, apóia a derrogatória da Lei que restringe o direito 

de reunião, assim como a reforma da Lei de imprensa entre outras medidas. Es-

tas medidas incomodam a Caro e a linha-nacionalista dos conservadores, que 

resolvem retomar o poder na pessoa de Manuel Sanclemente, o então vice-

presidente.  

Sanclemente, quando assume, desfaz todas as medidas de Marroquim, 

questão que aprofunda as diferenças entre os conservadores que, enquanto par-

tido, resolvem desconhecer os nacionalistas e reforça os laços com o liberalismo. 

Isto, somado aos efeitos do projeto regenerador que desconhece a diversidade 

sociocultural e política do país, na pretensão centralizadora e da unidade nacio-

nal, termina conduzindo ao autoritarismo em detrimento de autonomia dos Esta-

dos à exclusão do liberalismo, ante a manipulação da estrutura legal por parte do 

nacionalismo, a oposição de banqueiros pelo ingresso do papel moeda e a perda 

do seu monopólio, assim como a oposição de importadores e exportadores pelo 
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novo sistema tarifário (arancelario), e a deterioração da qualidade de vida de 

grande parte da população pela queda do preço do café no mercado internacio-

nal, são algumas das motivações que precipitam o início, do que se tem chamado 

de Guerra dos Mil Dias. 

Este período foi caracterizado pelas Batalhas de Magdalena, em outubro 

de 1899, com uma inicial vitória liberal que depois é derrubada pelos nacionalis-

tas; a Batalha de Peralonso, nesse mesmo ano, também com vitória liberal e a 

Batalha de Palonegro em 1990, quando o exército liberal é derrotado e, a partir de 

então, a guerra transforma-se em enfrentamentos irregulares entre ambos ospar-

tidos (liberais e conservadores), em inúmeras incursões bélicas que historiadores 

conhecem como guerras de guerrilhas.  

Nesse mesmo ano de 1990, entre o clima de desgoverno em que se vive 

devido à guerra, os conservadores históricos retomam o poder com Manuel Mar-

roquin, em meio a um golpe de Estado, facilitado pelos próprios nacionalistas no 

momento em que entregam importantes cargos militares a conservadores históri-

cos, devido à necessidade de robustecer as forças armadas, já um pouco debili-

tadas pela guerra. Com Marroquin no poder, os liberais pacifistas tentam acordar 

a paz, mas o novo Presidente resolve continuar a guerra. 

Assim, em meio ao enfraquecimento de ambos os lados, a guerra se pro-

longa até 1902, quando os liberais, em seu ultimo esforço, invadem o Panamá, 

encontrando-se com tropas dos Estados Unidos e sem a possibilidade de vitória, 

os líderes liberais buscam a paz. Então, nesse mesmo ano, são assinados os A-

cordo da Fazenda Neerlandia, em outubro, e, finalmente, o Tratado de Wisconsi, 

em novembro. Embora não se estabelecesse um triunfo definitivo para algum dos 

envolvidos, os conservadores permanecem no poder até 1930, período que será 

conhecido como a Hegemonia Conservadora, entre 1886 e 1930.    

O final da guerra facilita a já esperada separação do Panamá que, em ou-

tras oportunidades, já se declarara independente, e os liberais panamenhos não 

aceitam plenamente o tratado de Wisconsi, nem concordam com o governo con-



P á g i n a  | 34 

 

servador, o que motiva a formação do exército independentista: de imediato, tem 

o apoio dos Estados Unidos, presente, há anos, na zona produto do seu interesse 

no Canal Interroceânico. Assim, diante da debilidade da Colômbia para reagir à 

iniciativa separatista do dia 3 de novembro de 1903, o Panamá proclama sua in-

dependência12. 

Ao respeito da hegemonia conservadora, autores como Ivan Marin Tabor-

da referem três etapas, a primeira alude ao já comentado projeto de regeneração; 

a segunda, a partir de 1900 quando o projeto nacionalista e ultramontano chega a 

seu fim com a Guerra dos Mil Dias, a secessão do Departamento do Panamá e a 

reforma constitucional de 1910; e a terceira etapa de 1910 até 1930, quando os 

governos conservadores tentam impulsionar a modernização econômica e social 

do país, embora estejam enfrentando a crise, que é produto da I Guerra Mundial, 

a perda da legitimidade dos governos conservadores e a emergência de uma no-

va classe social, acompanhada das novas idéias socialistas que chegam ao país. 

Nas eleições seguintes, ao final da guerra (1904), o partido conservador 

apresenta dois candidatos às eleições presidenciais: Joaquin Velez, que repre-

senta desde os nacionalistas, a continuidade do projeto regenerador; e Rafael 

Reyes, representante do espírito reformista do conservadorismo, que vence ao 

primeiro. Reyes procura, em seu governo, a estabilidade política e econômica do 

país abatido, então, pelos desastres da guerra  

Assim, esta administração se caracteriza pela atitude reconciliadora com 

os liberais e os esforços de construção de um Estado forte e centralizado. Res-

paldado por este propósito, recolhe as armas do povo, profissionaliza o exército e 

enclausura o Congresso face às suas reiteradas negativa de aprovar as medidas 

propostas para superar a crise. Medidas essas que são efetivas e aceitáveis no 

                                                           
12

- Este é um capitulo da história colombiana sumamente polêmico, que divide historiadores frente 
à compreensão do que foi a secessão do Istmo, processo que  começa a ser escrito já em 1821, 
marcada por várias iniciativas independentistas, e a defensa dos panamenhos por ser um Estado 
autônomo, mesmo no âmago do corpo nacional, como também e, de maneira fundamental, pelo 
interesse que despertava o Istmo para a construção do canal interroceânico.  
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início, tornam-se exageradas e autoritárias, consequentemente, agitam seus opo-

sitores que se aproximam entre si, por meio das juntas Republicanas que dão ori-

gem ao partido da União Republicana, constituído por líderes bipartidistas (con-

servadores históricos e liberais distantes da administração de Reyes).  

Devido ao clima de agitação e protesto contra ao Governo, Reyes renun-

cia a seu cargo, que é assumido por Ramon González Valencia, que inicia um 

governo transitório por um ano, cujo norte principal é a reforma constitucional de 

1910, que contempla a proibição à reeleição imediata, período presidencial de 

quatro anos, eleição direta, supressão do conselho de Estado e vice-presidência 

da República, abolição da pena de morte.  

Por determinação da Assembléia Nacional Constituinte e Legislativa, Car-

los E. Restrepo é o primeiro Presidente pós-reforma, por um período de quatro 

anos. Na condição de líder da União Republicana, tem como propósito a concilia-

ção bipartidarista e o liberalismo econômico, mas enfrenta a oposição do conser-

vadorismo hegemônico. Pode-se citar, também, a ocorrência de um fato relevan-

te, durante esta administração, que é a confirmação do Tratado Urrutia-Thomson, 

por meio do qual os Estados Unidos se comprometiam a reparar moral e econo-

micamente o país pela secessão do Istmo do Panamá.  

Jose Vicente Concha ganha a presidência da República para o período 

seguinte (1914), e enfrenta, enquanto produto da Primeira Guerra Mundial, fortes 

problemas econômicos que obrigam-no a reduzir a construção de obras de infra-

estrutura, cessação de créditos e redução de salários. Neste governo, reaparece 

a exclusão dos liberais que se perpetuarão até o fim da hegemonia conservadora 

e os liberais começam a cultivar discursos de esquerda.  

Os problemas econômicos, consequência da Primeira Guerra, se apro-

fundam; os protestos dos trabalhadores pela diminuição dos salários passam a 

fazer parte da realidade/do dia a dia dos trabalhadores, bem como o aumento da 

jornada laboral e as péssimas condições trabalhistas. Enfim, é um período de for-

tes greves, cuja resposta do governo é a legislação sobre os problemas dos tra-
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balhadores, como acidentes de trabalho e melhores condições. Também, por 

causa da agitação do momento, o Governo legislaria sobre o direito à greve e à 

regulamentação deste. É, em meio a este clima, que transcorre o governo de 

Marco Fidel Suarez (1918-1921), que renuncia a seu cargo antes do término de-

vido às fortes polêmicas a respeito das concessões petrolíferas que se negociam 

além da final aprovação do tratado Urrutia-Thomson; assume o poder político do 

Estado pelos oito meses restantes Jorge Holguim. 

Em 1922, Pedro Nel Ospina é eleito presidente; ocorre que, durante este 

período, o país recebe dos Estados Unidos, 25 milhões de dólares como indeni-

zação pela secessão do Istmo de Panamá. Tal montante é destinada para a reali-

zação de obras públicas e vias férreas e Ospina, também contempla o país com 

comissões técnicas estrangeiras que contribuem ao reordenamento administrativo 

do país.  

Neste período, como resultado do aumento do setor manufatureiro e os 

processos de modernização, especialmente, nos transportes e nos enclaves de 

produção estrangeiros emergem, no país, uma nova classe social, os obreiros, 

sujeitos a salários e contratos de trabalho. Esta classe começa a expressar-se 

nas reivindicações trabalhistas e, em consonância a tais reivindicações, ingres-

sam, no país, idéias da corte socialista e revolucionária, é o começo do sindica-

lismo. Neste contexto, obreiros e intelectuais, inspirados na revolução soviética, 

fundam o Partido Socialista Revolucionário que apoia e dinamiza as lutas da clas-

se emergente. Em 1928, em consequência da agitação social, o governo exige a 

aprovação da Lei Heroica que propicia a institucionalização da perseguição do 

governo aos agitadores. 

Assim, em novembro de 1928, iniciou- se uma greve, na região bananeira 

do Magdalena, contra a companhia norte-americana United Fruit Company que 

opera na região. A greve pretende abolir o trabalho por subcontrato, aumento de 

salários, eliminação do vale pelo pagamento salarial. A resposta da companhia é 

negligente e conta com o respaldo do governo conservador, habituado, nesses 

casos, a reprimir a greve, o Exército, então, avança contra os manifestantes, no 
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dia 6 de dezembro, deixando um saldo de mais de mil trabalhadores mortos, fato 

este que fica conhecido como o Massacre das Bananeiras. 

Esta atitude configura-se como um golpe do próprio conservadorismo 

contra sua legitimidade no poder, e somado a isto, os protestos dos dias 5, 6 e 7 

de junho de 1929, em que diferentes setores da população bogotana lançam con-

tra o governo nacional, a favor do recém destituído prefeito da cidade, que tinha 

revelado a corrupção nas obras públicas da cidade e dissolvido a „‟rosca‟‟13; no dia 

7, a polícia dispara contra a multidão de manifestantes e causa a morte de um 

estudante.  

 

Foto da plantação de Banana em tempo de colheita. Imagem extraída do Blog Danialeja7´s. 
Fonte: www.danialeja7.wordpress.com 

Os fatos descritos acima, o ambiente de perseguição e repressão acelera 

o fim da hegemonia conservadora, uma vez que o partido, dividido entre dois 

candidatos, chega às eleições de 1930 contra o candidato único do liberalismo. É 

o fim de quase cinqüenta anos de governos conservadores e o início de um novo 

                                                           
13

- Rosca é uma expressão popular colombiana para se referir às pessoas ou grupo de pessoas 
que obtêm benefícios de pessoas conhecidas ou mesmo de membros da sua família que têm 
cargos no poder. Corresponde a uma expressão semelhante às populares qi - peixe - a 
padrinhado em português.    
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período, conhecido como a Hegemonia Liberal de 1930 até 1946 ou República 

Liberal.                                                        

A República Liberal constituiu-se um período de modernização da vida 

social, econômica e política do país, representando a conjunção de idéias liberais 

e democráticas, expressas na redefinição dos princípios do partido liberal, que 

defende, agora, o intervencionismo do Estado na vida econômica e social, o pro-

tecionismo da indústria, o reconhecimento das reivindicações obreiras e a aceita-

ção do centralismo entre outros princípios.  

Enrique Olaya Herrera é o primeiro presidente da República Liberal, per-

manecendo no poder, no período compreendido entre 1930 até 1934. Ele se es-

forçou para evitar uma transição traumática, pelo que tentou fazer um governo de 

gerenciamento, conjunto com o conservadorismo, nomeando vários ministros 

desse partido. Durante o seu governo, Olaya apresenta ao congresso diversas 

iniciativas de reforma laboral, que permitem o reconhecimento do direito de sindi-

calização dos trabalhadores, aplicação e regulamentação do direito de greve, es-

tímulo às cooperativas, normatização da aposentadoria e finalmente o estabele-

cimento da jornada laboral de oito horas.  

Também enfrenta, em 1932, a guerra contra Peru, conflito que permite 

fortalecer os laços entre os partidos e chamar a unidade nacional, possibilitando 

uma trégua dos enfrentamentos bipartidaristas no país; pelo menos, no mínimo, 

durante o tempo em que dura o conflito internacional, oficialmente terminado em 

1935, com a firmação do Protocolo de Rio de Janeiro. Todavia, quando o conflito 

internacional se conclui, a divisão interna reaparece.   

Alfonso Lopez Pumarejo, com a sua campanha da „‟Revolução em Mar-

cha‟‟ ganha as eleições de 1934, desenvolvendo em seu governo a reforma cons-

titucional de 1936, que inclui, enquanto regras constitucionais, o princípio da fun-

ção social da propriedade, a intervenção do Estado e o trabalho como direito nas 

mais fundamentais mudanças. Também, desenvolve a reforma educativa, que 

contempla a relativa autonomia das instituições, a liberdade de cátedra, a inclusão 
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da mulher na educação, a profissionalização do ensino e novos cursos. No âmbito 

tributário, aprovou por força da Lei, com ajuda do congresso, o aumento dos im-

postos sobre as rendas altas, estabeleceu o excesso de utilidade e criou o impos-

to de patrimônio. Lopez dá grande apoio e estímulo ao sindicalistas que tem um 

importante desenvolvimento neste período. A respeito da relação Igreja-Estado, a 

situação é tensa durante este governo, semelhante à relação entre empresários e 

latifundiários.  

Consequentemente, haja vista o clima de tensão, suscitado pelas refor-

mas da Revolução em Marcha, os liberais concordaram com uma pausa no pro-

cesso de transformações. No período seguinte, Eduardo Santos Montejo é eleito 

(1938-1942); sua política é moderada, objetivando harmonizar a situação do país, 

dar garantias ao partido opositor e baixar o nível dos conflitos sociais, porém, de-

ve-se salientar que existia uma forte influência do clima internacional, que desper-

ta a segunda guerra mundial. Santos, pelo momento, permite manter o partido 

liberal unido, apesar das fissuras internas.  

Desta forma, para o período seguinte, em meio às fissuras do partido e a 

crise, produto da Segunda Guerra Mundial, Lopez se repete no poder, depois de 

uma disputa eleitoral com um co-partidário liberal, apoiado pelos conservadores.  

É um período de forte oposição do conservadorismo que restringe o desenvolvi-

mento da gestão presidencial. Além do mais, Lopez enfrenta a doença da sua 

esposa, situação que o separa do poder por seis meses. Quando retorna, enfren-

ta uma falida tentativa de golpe militar, após o que decreta o Estado de Sitio, para 

ditar medidas de ordem pública.  

Avaliando as dificuldades, agiliza a reforma constitucional de 1945, que 

contempla uma reorganização administrativa do Estado em resposta aos proble-

mas práticos e operativos. Além da reforma constitucional, agilizou os decretos 

que tratava de assuntos obreiros, sendo, posteriormente, aprovados como Lei, o 

que representa uma série de importantes reformas laborais. Finalmente, Lopez, 

considerando a difícil situação social, a falta de respaldo do partido e a forte opo-
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sição conservadora, que o impede governar, comunica sua renúncia em cárater 

irrevogável, em junho de 1945, aceita pelo Parlamento, pouco mais de um mês.  

Após a renúncia de Lopez, ocorre a nomeação, de Alberto Lleras Camar-

go para o cargo da presidência da República, pelo período restante de um ano de 

governo. Lleras é colaborador de Lopez, mas também integrante da esquerda 

liberal. O compromisso de Lleras, quando assume o cargo, é o de restabelecer a 

conciliação entre os partidos e contemplar as próximas eleições com plenas ga-

rantias de transcorrerem de forma democrática.   

 Vivencia-se um ano de relativa tranqüilidade no governo, mas de forte a-

gitação interna entre os partidos, especialmente, do liberal, dividido entre duas 

forças e consequentemente dois candidatos. Esta situação escreveu sua derrota 

nas eleições de 1946, uma vez que, mesmo sendo do liberalismo a maioria de 

votos nas urnas, o poder é entregue ao conservador Mariano Ospina Perez; o que 

concomitantemente representa o fim da chamada República Liberal e o início de 

um período carregado de forte violência política e social que, por uma década, 

banha o país de sangue. 

O plano de governo de Ospina Perez é conhecido como programa de U-

nidade Nacional, no qual ele tentou estabelecer um gabinete de governo de am-

bos os partidos, mas que não logrou sucesso; pelo contrário, recebeu uma decidi-

da oposição dos liberais que, com maioria no Senado, Câmara e Conselhos, pro-

curaram bloquear as iniciativas do governo, mesmo com algumas mudanças, nas 

relações de força entre os partidos pelas eleições que, durante os anos de 1947 e 

1949, se realizam para Congresso, Câmara e Senado, o liberalismo continua à 

frente e os confrontos entre ambos os partidos permanecem, assim como as dife-

renças internas, manifestas no seio de ambos os partidos.  

O liberalismo consolida o apoio popular em favor da imagem de Jorge Eli-

écer Gaitan, que se torna chefe do partido. Neste contexto, Ospina chama um 

novo gabinete de Unidade Nacional e inclui liberais gaitanistas. Contudo, as fortes 

diferenças, a perseguição e a violência política terminam novamente por romper a 
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unidade; os liberais se retiram do governo e, pouco tempo depois, em nove de 

abril de 1949, Gaitan é assassinado, a violência toma conta da vida social, política 

e econômica, enquanto o Estado enfrenta a perda de legitimidade. Em meio à 

crise, o liberalismo retorna ao gabinete de Ospina, fato que evidencia „‟... a união 

nacional das oligarquias liberal-conservadoras e a legitimação da violência contra 

o movimento popular‟‟ (Torres Del Rio, 1991:539).  

O conflito social continua crescente e Ospina, para evitar a possibilidade 

de um processo contra si mesmo, dissolve o Congresso e decreta Estado de Sitio. 

É nesse clima que se realiza a eleição presidencial de 1949, quando Laureano 

Gómez apresenta-se como candidato único, uma vez que o partido liberal desiste 

do pleito, por absoluta falta de condições em garantir a transparência do comício.  

Gómez assume o poder com um grande déficit de governabilidade, somando-se à 

situação anterior o fato de ele ter sido obrigado a se ausentar da presidência da 

República face a uma  enfermidade. Quando retorna ao poder, enfrenta o Golpe 

Militar que conduz o General Gustavo Rojas Pinilla à Presidência.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Contudo, a ocorrência do golpe militar é recebida com beneplácito pelo 

povo que se ilude com o fim da violência partidarista; contudo esta ilusão, em par-

te, constituiu-se uma realidade, haja vista que o golpe militar é uma estratégia do 

partido liberal, das facções oposicionistas, do partido conservador e das forças 

militares que objetiva a mudança do panorama político com um governo de transi-

ção, possibilitando que o General Rojas seja reconhecido oficialmente presidente 

da República pela Assembléia Nacional Constituinte, durante o período presiden-

cial em curso. E, assim, à semelhança da primeira metade do século XX, que o 

enfrentamento de ambos os grupos dominam o cenário político do país, com a 

violência abundando nas grandes cidades.  

Embora o governo de Rojas que, durante seu primeiro ano, tinha alcan-

çado uma aparente situação de paz, enfrenta, agora, uma crise de ordem econô-

mica e política em seu panorama; as ações do “Governo Militar” se radicalizam e 

a violência novamente se perpetua pela vida nacional. Nesse cenário, criam-se 

condições suficientes para aliança dos partidos tradicionais que dividiram o poder 
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político, nasceu, então, a Frente Nacional, com acordos fundamentais de parida-

de, entre os partidos, para ocupar cargos públicos e alternância entre os partidos, 

para ocupar da Presidência da República, durante um período de 16 anos. Mas, a 

paridade dos partidos para ocupar cargos públicos é ampliada, com amparo, na 

reforma constitucional de 1968, durante o terceiro mandato presidencial da Frente 

Nacional, o que essencialmente perpetuou o domínio bipartidarista até a constitui-

ção de 1991, momento em que finalmente desfaz-se, de fato, a Frente Nacional.  

 

Momento da firma do pacto entre Alberto Lleras Camargo e Laureano Gomez. Dirigentes 
dos dois partidos tradicionais 1958. Imagem extraída do site: 

http://burechelatam.wikidot.com/national front. 

Durante a Frente Nacional passam pela presidência da República, primei-

ramente, o liberal Alberto Lleras Camargo, no período de 1958 a 1962; durante o 

qual se propõe recuperar a ordem nacional, enquanto enfrenta crise de desem-

prego e crescimento urbano desorganizado, além das manifestações das primei-

ras forças insurgentes que já existiam, desde alguns anos atrás, durante os go-

vernos de Ospina e Gómez, que fomentam a implementação da chamada “coope-

ração, aliança para o progresso”14. 

O segundo presidente da Frente Nacional é o conservador Guillermo Le-

on Valencia, no período de 1962 a 1966, que conseguiu promover uma recupera-

                                                           
14

- O programa de cooperação entre os países de América-latina e os Estados Unidos, impulsio-
nado pelo último, que justificado no lema de maior desenvolvimento econômico, contenção da 
miséria e alfabetização, interferiu na vida política dos países da América latina, com a única inten-
ção real de abafar a emergência das novas insurgências.    
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ção econômica no país, enquanto no que concerne à ordem pública, aplica o pri-

meiro grande golpe do Estado à insurgência, o ataque a Marquetalia, porém é a 

ação que dá origem as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC)15. 

Foi um momento de grande agitação político-social, quando emergem o Movimen-

to Revolucionário Liberal (MRL), e Aliança Nacional Popular (ANAPO) entre ou-

tras forças em oposição à Frente Nacional.                           

O terceiro presidente da Frente Nacional é o político liberal Carlos Lleras 

Restrepo, pelo período de 1966 a 1970, que tem como dois grandes pontos do 

seu governo o impulso à reforma agrária e a reforma constitucional de 1968. Du-

rante este período, ele tentou fortalecer o poder presidencial, o que configurou em 

mais uma estratégia de contenção para as forças e movimentos emergentes que 

não cessavam de se manifestar. Surge, neste contexto, o Movimento Obreiro In-

dependente Revolucionário (MOIR), desde então presente no cenário nacional e 

hoje parte ativa da militância do Pólo Democrático Alternativo.  

Finalmente, no último período da Frente Nacional, de 1970 a 1974, assu-

me a presidência o político conservador Misael Pastrana Borrero, ele toma pose, 

em meio a um maciço descontento popular e fortes críticas contra a sua vitória no 

comício eleitoral, tachado de fraudulento por muitos setores do país, que observa-

ram, com desconfiança, a contagem dos votos na noite do dia 19 de abril de 

1970,o candidato da ANAPO, Gustavo Rojas Pinilla, estava bem à frente de Mi-

sael Pastrana em número de votos, segundo os informes radiais. 

 Contudo, estes logo foram censurados pelo Ministro de governo, que or-

denou aos meios de comunicação que se abstivesse de fornecer prévias sobre a 

contagem de votos antes de qualquer comunicado da Registradoria. Após a proi-

bição, o próprio Ministro, leu, de público, um resultado parcial cuja diferença de 

votos entre os dois candidatos diminuiu consideravelmente. No dia seguinte, o 

povo é surpreendido com a vitória de Pastrana sobre Rojas, com uma estreita 

                                                           
15

- Guerrilha desde então presente na vida nacional, e mais antiga de America latina. Desde a sua 
aparição as ações deste grupo guerrilheiro, hoje nomeado no cenário nacional e internacional 
como terrorista, têm marcado, e muitas vezes em forma decisiva, o curso da historia colombiana, 
incidindo nos níveis políticos, econômicos e sociais.   
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margem de votos sobre Rojas; o que suscita dúvidas sobre a transparência dos 

comícios.  

Assim, denúncias de fraudes, em diferentes municípios, bem como a re-

jeição de uma grande parte da população, especialmente uma facção da ANAPO, 

que reagiu ante o acontecido nos comícios eleitorais, originando o Movimento Re-

volucionário de 19 de abril (M-19), constituído pelo grupo guerrilheiro urbano, que 

permaneceu “em armas” por (16) dezesseis anos, quando, ao final dos quais, fir-

ma a paz, transformando-se na Aliança Democrática (AD).          

Em síntese, certamente a Frente Nacional fracassa no seu propósito de 

conter a violência política no país, de evitar o auge da insurgência que, parado-

xalmente, tem neste período um expressivo acréscimo, assim como a consolida-

ção de “significativas” guerrilhas, considerando-se a sua incidência na nossa his-

tória, como o caso das FARC, M-19, ELN. Outrossim, a Frente Nacional, gera a-

inda mais fragmentação dos partidos, contribuindo com o desenvolvimento de 

uma cultura política personalista, expressa na descaracterização destes, enquan-

to coletividade e sua falta de projeto coletivo ou programa comum, debilitação da 

democracia de consenso e a indiferença pelo voto.  

Esta situação determinou um Estado de Sítio quase permanente para go-

vernar por decreto. A Frente Nacional representa um período em que os partidos 

tradicionais não somente borrão, personificando, cada vez menos, os possíveis 

espaços de participação, como também os cenários alternativos, construídos pela 

emergência de movimentos e organizações sociais, são ameaçados e persegui-

dos, vítimas do radicalismo e do engano do pacto sobre a idéia de que liberais e 

conservadores representavam a plena vontade do povo colombiano, situação que 

vai fortalecer o auge da insurgência.    

Os dezesseis (16) anos que se seguirão à Frente Nacional, são marcados 

por uma preeminência liberal no controle do Estado, uma vez que três (3) dos 

quatro(4) presidentes daquele período pertencem ao partido liberal. E, assim, de-

pois de mais de duas décadas de eleições não-competitivas, o candidato liberal 
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Alfonso Lopez Michelsen é eleito presidente entre um candidato conservador e a 

candidata de coligação. O governo de Lopez se caracteriza pelas constantes ma-

nifestações dos sindicatos, o problema da inflação e reforma tributária, feita no 

marco da emergência econômica e o enfrentamento militar dos grupos insurgen-

tes. 

 Na relação internacional, este governo participou da assinatura do trata-

do Torrijo-Cortes, que garantia a devolução do canal interroceânico ao Panamá. 

No que se refere ao período seguinte (1978-1982), Julio Cesar Turbay Ayala, 

também liberal, é eleito presidente e dá continuidade à ofensiva militar contra os 

grupos insurgentes, mas enfrenta o crescimento urbano do M-19 e o Exército Po-

pular de Liberação - EPL, assim como a tomada da Embaixada da República Do-

minicana por parte do M-19, ação, que se prolongou por pouco mais de 60 dias, 

constituindo-se um difícil golpe dessa guerrilha, as forças do Estado são obriga-

das fazerem a negociação.  

Turbay desenvolve um estatuto de segurança, que foi duramente criticado 

por seus repertórios de ação e a continua violação dos direitos humanos. Belisario 

Betancur, o seguinte em turno na presidência, é um conservador que chega ao 

poder com uma coligação denominada Movimento Nacional, constituído por con-

servadores, liberais independentes, democratas cristãos e a ANAPO. Seu gover-

no se caracteriza pelo desenvolvimento de obras sociais, o reconhecimento do 

caráter político das guerrilhas e seu interesse em negociar a paz; neste período, o 

congresso aprova uma lei de anistia.  

Betancur busca o diálogo com as guerrilhas, estabelecendo acordos com 

as FARC-EP, que resultam na criação da União Patriótica; com o M-19 e com O 

EPL. O Exército, em contra partida, continua perseguindo os grupos e seus líde-

res, como também empreende uma ofensiva militar contra ELN, com a participa-

ção de grupos paramilitares, armados e treinados pelo próprio Exército, com a 

ajuda do narcotráfico, é a expressão de uma guerra suja, que se destaca pelo 

assassinato de líderes populares e de esquerda pelas mãos das forças obscuras 

do Estado e seus aliados.  
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Tal fato é interpretado como descumprimento das tréguas, com o que o 

M-19 justifica a tomada do Palácio de Justiça em novembro de 1985, o que, na 

retomada, vira tragédia nacional, devido à morte de onze magistrados e inúmeras 

pessoas que ocupavam o prédio naquele momento; assim, como a desapareci-

mento de funcionários do palácio pelas mãos das Forças Armadas, mais uma vez 

confirmando a violência do Estado, e um caso ainda hoje sem solução16.  

Na convulsão que é o final do governo de Betancur, só as FARC-EP não 

dão fim ao processo de paz com o governo, o que possibilitou que a União Patrió-

tica participasse dos comícios seguintes. A chegada de Virgilio Barco à presidên-

cia, de origem liberal, traz consigo um governo de partido, desconhecendo o arti-

go de participação equitativa para o segundo partido, produto ainda da Frente Na-

cional; assim é que conforma um gabinete liberal preocupado com programas 

contra a pobreza e luta contra o narcotráfico. Tardiamente, retoma diálogos com 

as guerrilhas, produto disso as desmobilizações do M-19, EPL e outras guerrilhas 

menores, embora persista a guerra suja, acentuada agora com as ações do nar-

cotráfico. Barco emprende a descentralização administrativa e fiscal, assim como 

a eleição popular de prefeitos, reformas aprovadas no governo anterior.   

São anos de intensa violência política, eliminação sistemática da oposi-

ção, fortalecimento dos grupos armados, emergência e “assassinato” da União 

Patriótica, o auge do narcotráfico e um aparente crescimento econômico17, que é 

mais expressivo em algumas regiões, o que contribui no declínio da economia 

                                                           

16
 - Só quase vinte e cinco anos, após do holocausto do Palácio da Justiça, em junho de 2010 se 

pronuncia a primeira sentença da Justiça que condena, a trinta anos de cadeia, o Coronel (r) 
Plazas Vega pela responsabilidade do desaparecimento de onze pessoas que saíram vivas da 
retomada do palácio, feita pelas Forças Armadas Colombianas. Esta sentença, de alguma forma, 
é a resposta ao pedido de justiça das onze famílias dos desaparecidos, mas, de forma alguma, 
conclui este capítulo na história e muito menos repara os danos, produto das práticas obscuras de 
um Estado criminoso que a história evidencia. Em face da sentença, o presidente Uribe, contrário 
a manifestar solidariedade para com as vítimas e reconhecer a responsabilidade do Estado, para 
não haver a repetição da história, paradoxalmente comportou-se de forma indigna para um 
presidente, considerando injusto o resulto da justiça que, na concepção dele, fragiliza a “moral das 
tropas”.  A juíza que proferiu a sentença, defenestrou-se da Colômbia, por causa das ameaças 
contra a sua vida e a do filho. 

17
 Em algumas regiões do país a economia parecia crescer, mas esse aparente crescimento não 

foi mais que a expressão da presencia do narcotráfico, que para “lavar” o seu dinheiro promoveu 
diferentes tipos de empresas e negócios.        
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real e uma das mais duras crises econômicas do país no final da década dos oi-

tenta, quando os governos expressam interesse pela luta antidrogas que “justifica” 

também o forte intervencionismo norte-americano. Nesses anos, surgem expres-

sões concretas de “cartéis de segurança privada”, pagos por latifundiários, narco-

traficantes e até mesmo por forças do Estado, agrupações ilegais que advertem o 

paramilitarismo.  

No final da década dos anos oitenta, o resultado é um conflito armado a-

inda mais profundo, agora com raízes no narcotráfico, assim como a violência 

política generalizada, de sorte que, para as eleições de 1990, houve o assassina-

to de três candidatos presidenciais: Luis Carlos Galán (1989); Carlos Pizarro 

(1990) e Bernardo Jaramillo Ossa (1990), além do assassinato, anos antes, de 

Jaime Pardo Leal (1987), outro importante líder político, esses, a exemplo de mui-

tos outros crimes que, ainda hoje continuam sem esclarecimento.  

Como consequência do assassinato do candidato presidencial Luis Carlos 

Galán, em 1989, acontece a candidatura de Cesar Gaviria, também liberal inte-

grado, pouco tempo atrás, à campanha do primeiro e que recebe, em palavras do 

filho mais velho de Galán em praça pública, as bandeiras do novo liberalismo, 

momento decisivo na obtenção da vitória na consulta interna liberal e, posterior-

mente, nas eleições presidenciais em meio a uma contenda da qual fazem parte 

seis movimentos políticos e seis partidos. Internamente, no seu governo, ressalta-

se:  

 A sétima “papeleta” é a iniciativa popular que convoca à Assembleia 

Nacional Constituinte, quando se expressa, peremptoriamente, o declino dos par-

tidos tradicionais, consequentemente, da assembleia nacional constituinte da ori-

gem a Constituição de 199118. Enquanto convoca-se a Assambleia Nacional 

                                                           
18

 A Constituição Política de 1991 expressa no seu conteúdo a idéia de um Estado democrático, 
participativo e pluralista que contempla com esse fim e pela primeira vez, a existência de 
disposições legais e normativas para os partidos políticos, o estatuto de oposição, assim como o 
reconhecimento de outros cenários para a participação política tais como movimentos e 
organizações sociais. Esta questão e o conteúdo da Constituição e a Lei que enquadram a 
existência dos partidos políticos na Colômbia são abordados no titulo seguinte: Constituição de 
1991 e Elementos Legais e Regulamentares dos Partidos Políticos na Colômbia       
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Constituinte, o governo suspende os diálogos com as FARC-EP e mobiliza a toma 

de Casa Verde, o principal resguardo deste grupo armado.  

 O processo de abertura econômica que, transformou completamente 

as relações de produção no país, época, em que muitas indústrias e setores com-

pletos da economia não conseguiram sobreviver à concorrencia estrangeira, le-

vando a seu desaparecimento, a pesar disso, os colombianos que não foram afe-

tados pelo fechamento das indústrias e ainda conservam sua capacidade aquisiti-

va, encontram um mercado com maior variedade de produtos, melhores preços e 

qualidade.  

 A crise energética, oriunda da baixa nas reservas de água, nas hi-

droelétricas do país, provoca blackouts sistemáticos por mais de um ano e o go-

verno adota a medida de adiantar em hora o horário oficial colombiano por prazo 

de um ano quando se retoma a hora tradicional.  

 Neste período, há uma intensificação do narcotráfico e terrorismo 

por ele gerado; é o auge do cartel de Medellin, de Pablo Escobar, suas ações vio-

lentas, a sujeição à justiça, sua fuga e morte. Neste âmbito, há uma expressiva 

intervenção norte-americana, viabilizadas pelas suas instituições de inteligência, 

como também veículos entre organizações ilegais e exército na persecução do 

„‟Capo‟‟.                   

Paralelamente a implementação da nova constituição e com o fim do go-

verno Gaviria, a situação social do país continua apresentando altos níveis de 

violência, perseguição de líderes políticos e sindicais, exacerbação do conflito 

armado (guerrilha, paramilitares e o exército) e o narcotráfico, enquanto que a 

economia apresenta um moderado desenvolvimento e incremento do gasto públi-

co. Neste contexto, assume o poder o liberal Ernesto Samper durante o período 

de 1994 até 1998. Logo que toma posse na condição de presidente da República, 

enfrenta uma investigação acerca da inclusão de dinheiro do narcotráfico na sua 

campanha (Processo 8000), o que enfraquece a sua capacidade de governo e as 

relações com os Estados Unidos trazendo consequências à economia. Samper 
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pretende, com sua campanha do „‟Salto Social‟‟, melhorar as condições de saúde, 

educação e emprego dos colombianos pelo que, na sua gestão constata-se um 

acréscimo no investimento social do Estado, a pesar de atravessar uma crise e-

conômica, do descenso nas exportações de café e petróleo, do aumento do de-

semprego, e a falta de certificação dos Estados Unidos na luta contra o narcotráfi-

co. 

No mandato seguinte, o antigo contendor e mais decidido opositor de 

Samper, é eleito presidente o conservador Andrés Patrana Arango em 1998 até 

2002, com intuito de negociar a paz com os grupos armados, por causa do can-

saço do povo pela violência crescente. Pastrana assume o cargo, e promove a 

criação de um território de trégua, conhecido como zona de distensão, para o de-

senvolvimento de diálogos com as guerrilhas, cuja existência foi originalmente 

pensada para durar por seis meses se prolongou por quase quatro anos, sem 

conseguir sequer elaborar uma agenda de negociação, nem estabelecer diálogos 

permanentes.  

Entretanto, guerrilhas e Estado continuam equipando-se para a guerra; no 

ano de 1999, o governo implementa o acordo bilateral entre os Estados Unidos e 

Colômbia para a luta antidrogas, conhecida como “Plan Colombia”, que configura-

se essencialmente em uma ajuda militar do governo norte-americano para Co-

lômbia, o que contempla componentes de ajuda social, embora pouco atendidos. 

Neste quatriênio, cresce a migração interna, o desemprego e a economia do país 

está em crise. Antes de encerrar seu mandato, Pastrana rompe os chamados diá-

logos de paz e militariza o território de trégua.        

Assim, nos séculos XIX e XX, liberais e conservadores se revezaram, no 

poder político, nos períodos em que eles debatiam entre a colaboração, a guerra, 

a oposição e resignação, como bem expressa o professor Roll na tabela a seguir,  
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Evolução do sistema de partidos* 

Período Sistema de partidos Domínio Atitude do opositor 

Século 
XIX 

Hegemonias liberais o conser-
vadoras 

Liberal o conservador Guerra 

1900-1930 De partido hegemônico Conservador 
Guerra / Resignação– 
colaboração oposição 

1930-1946 
Bipartidismo ou de partido 
predominante 

Liberal Colaboração / Oposição 

1946-1957 
De partido hegemônico  
(do 48 a 53) 

Conservador  53-57 
ditadura 

Colaboração / Oposição / 
Exílio / Colaboração 

1957-1974 
De bipartidismo hegemônico 
(ou consociacional) 

Liberal – conservador 
Pactuado 

Outros = outros / Oposi-
ção / Guerra 

1974-1991 
De partido predominante (o 
bipartidista) 

Liberal/ conservador  
não pactuado 

Colaboração ou oposição 
tímida 

1991-2002 ? liberal / conservador Pactos conjunturais 

* Tabela elaborada pelo professor David Roll, diretor do grupo de pesquisa de partidos polí-
ticos da universidade nacional da Colômbia. na apresentação sobre “o papel do partido 
liberal colombiano na conformação de um sistema de partidos que favoreça a governabili-
dade na Colômbia.” 

 

Em contra partida, as eleições de final do século XX expressam o fervor 

político, a busca de alternativas e a necessidade de uma mudança social, em de-

corrência da extrema violência em que vive o país. Por esta razão a disputa elei-

toral de 1990, conta com a presencia seis movimentos políticos, seis partidos polí-

ticos diferentes e um grupo político, denominado aliança democrática, oriundo da 

desmobilização do grupo insurgente M-19. Após a constituição de 1991, que pre-

tendia ampliar e reorganizar o sistema político, em 1994 para a contenda eleitoral 

presidencial, participam dezoito (18) candidatos, entre eles, os dois partidos tradi-

cionais, liberais e conservador, seis (6) movimentos políticos e onze (11) diferen-

tes organizações. No quatriênio seguinte, 1998-2002, os candidatos são treze 

(13), de novo os dois (2) partidos tradicionais e onze (11) movimentos.  
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Em meio a tal diversidade no cenário político das últimas eleições, e me-

diante o fracasso do projeto de paz do governo; para as eleições de 2002, os co-

lombianos assumem uma posição radical, em meio a uma campanha polêmica e 

em menos de três meses, Álvaro Uribe Velez obtém o apoio das maiorias nas 

pesquisas de opinião, e é eleito presidente, pela primeira vez em Colômbia um 

candidato “independente”, ele de origem liberal, mas dono de um projeto político 

de direita dispôs do apoio de parte importante do conservadorismo (partido que 

não faz parte da contenda eleitoral com candidato próprio).  

Sob o pretexto de acabar com o conflito armado, nesta oportunidade, pelo 

caminho militar, Uribe é eleito presidente de 2002 até 2006. Das contendas eleito-

rais deste quatriênio, é importante destacar:  

 Primeiramente, as mudanças no que tange à força eleitoral dos par-

tidos tradicionais, que diminuem sua força, mesmo conservando maiorias no par-

lamento. No entanto, significativamente reduzida sua participação, cedendo à 

presidência do Partido Social de Unidade Nacional e Partido Câmbio Radical Co-

lombiano; ambos os partidos, seguidores e propugnadores do projeto uribista.  

 Como segundo elemento a destacar, o que poderia entender-se por 

a consolidação do Pólo Democrático enquanto terceira força política, obteve uma 

significativa representação, primeiro na Câmara, depois, no Senado, para as elei-

ções de 2002 e 2006 respectivamente, além do histórico19 de dois milhões seis-

centos e treze mil e cento cinqüenta e sete (2.613.157) votos do candidato desta 

coletividade (Carlos Gaviria Dias), nas eleições para presidência da República, no 

ano 2006, onde Uribe se repete no cargo, depois de um questionado referendo 

para reeleição.                 

O Presidente Uribe chega ao poder com uma proposta que se aproveita 

do cansaço do povo colombiano, pelo engodo de quatro anos de um chamado 

                                                           
19

  Tal soma de votos para um candidato e uma coletividade política que se define de esquerda é 
histórica em um país onde terceiras forças vivem a constante desqualificação e perseguição como 
mostra a historia.        
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“Processo de Paz”, que não formulou sequer uma agenda de negociação, fracas-

sando já do seu inicio; gerando um “sentimento nacional” de repúdio frente aos 

grupos armados. Tal repudio é a principal bandeira da administração Uribe, e o-

culta um projeto neoliberal de favorecimento aos grandes capitães, tendo como 

consequência o aumento do desemprego20, a perda de condições laborais, con-

quistadas pelos trabalhadores, crise na saúde e na educação, além da crise polí-

tica no congresso que, ainda mais, evidencia os vínculos corruptos entre paramili-

tarismo e Estado, exaltados durante esta administração.  

O seu programa de governo “segurança democrática”, amparado no Pla-

no Colômbia, foca o seu desenvolvimento com exclusividade no militar que luta 

frontalmente contra os grupos insurgentes, com alguns êxitos, porem com questi-

onáveis repertórios21, denunciados pelo jornalismo nacional, ONG‟s o CIDH e, até 

mesmo pela ONU. 

Nos últimos oito anos e de maneira significativa frente à organização do 

sistema político colombiano e em meio de uma das mais agudas crises do legisla-

tivo, se consolidou o Ato legislativo 01 de 2003, conhecido como a reforma políti-

ca (que esboçarei no titulo seguinte), mas que vale a pena aludir neste momento 

para expressar como por meio dele o sistema de partidos colombiano que para o 

ano 2006 contava com 59 Partidos e Movimentos políticos legalmente constituí-

dos (com personalidade jurídica) é reordenado em torno de 16 partidos e movi-

mentos que conquistam nas eleições parlamentares de 2006 ou 2% dos votos 

efetivos segundo o expresso na resolução 1057 de 2006 que declara a vigência 

da personalidade jurídica dos partidos segundo a modificação do artigo 108 da 

                                                           
20

- Segundo cifras do Departamento Administrativo Nacional de Estatística –DANE-, em março de 
2010, o desemprego acende a 11, 8%, cifra muito alta que, no entanto, contraria com a 
apresentada pela OIT, no seu  informe Panorama Laboral 2009, onde a Colômbia apresenta a 
maior taxa de desemprego da região, com 13,2%. Informe publicado em Lima: OIT / Oficina 
Regional para América Latina y el Caribe, 2009.  

21
- Execuções extrajudiciais, conhecidas como “falsos positivos”. Quebra abusivas do sigilo para 

a Interceptações de comunicações por parte do DAS –Departamento Administrativo de 
Segurança- a periodista, sindicalista, opositores políticos, denunciado publicamente, como as 
“Chuzadas del DAS”. O uso ilegal dos emblemas do CICV na operação Jaque; entre outros 
abusos em matéria de direitos humanos.      
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constituição apontado pelo ato legislativo 01 de 2003. Atualmente na Colômbia 

existem os seguintes partidos e movimentos: 

 

PARTIDOS E MOVIMIENTOS POLÍTICOS CON PERSONERÍA JURÍDICA 
VIGENTE. RESOLUCION 1057 DEL 13 DE JULIO DE 2006. 

PARTIDO O MOVIMEITNO POLITICO VIGENTE REPRESENTANTE LEGAL 

PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO Rafael Pardo Rueda  

PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO Benjamín Higuita Rivera 

MOVIMIENTO APERTURA LIBERAL Miguel Ángel Flores Rivera 

PARTIDO DE INTEGRACION NACIONAL “PIN” Álvaro Hernán Caicedo Escobar 

PARTIDO CAMBIO RADICAL Antonio Álvarez Lleras 

PARTIDO VERDE Carlos Ramón González 

MOVIMIENTO AURORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA “AICO” Luis Alberto Cuace 

MOVIMIENTO ALIANZA NACIONAL INDIGENA Alonso Tobon Tobon 

MOVIMIENTO “ MIRA” Iván Alegrando Bosa Pérez 

PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL “PARTIDO DE LA U” Sergio Díaz Granados Guida 

PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO Clara Eugenia López Obregón  

PARTIDOCOLOMBIA DEMOCRATICA Baltasar Medina 

PARTIDO ALIANZA DEMOCRATICA NACIONAL “ADN” Vicente Blel Saad 

PARTIDO “ALAS” 
Alfonso Mettos Barrero por 
poder Luis Javier Pinilla Palacio  

MOVIMIENTO NACIONAL AFROCOLOMBIANO “AFRO” 
Marcel Leonardo Echeverry 
Valencia 

MOVIMIENTO ALIANZA SOCIAL AFROCOLOMBIANO “ASA” José María Estupiñan Tolosa 

Informação disponível no site: http://www.cne.gov.co/partidos/vigentes.htm 

Do Conselho Nacional Eleitoral – Colômbia 

 

Com algumas modificações, de acordo com os resultados das eleições 

parlamentares do dia 14 de março de 2010, são nove os partidos e movimentos 

acima que, no domingo 30 de maio, disputaram o primeiro turno da disputa eleito-

ral à presidência da República. Destes nove, o debate centrou-se em seis parti-

dos, a saber: Partido Liberal Colombiano, Partido Conservador Colombiano, Par-

tido de Unidade Nacional, Partido Pólo Democrático Alternativo, Partido Cambio 

Radical e Partido Verde.           

http://www.cne.gov.co/partidos/vigentes.htm
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1.2 Constituição de 1991: Elementos Legais e Regulamentares dos 

Partidos Políticos e a Participação na Colômbia 

 

Assembléia Nacional Constituinte de 1991 foi presidida por Antonio Navarro, Horacio Serpa 
e Álvaro Gomez Hurtado. Foto Arquivo Revista Cambio. Tomada do Site:  
http://www.cambio.com.co/informeespecialcambio/841/ARTICULO-WEB-

NOTA_INTERIOR_CAMBIO-5836308.html 

Depois de oito constituições até o final do século XIX, sem a existência de 

nenhuma disposição sobre os partidos políticos, no começo do século XX, por 

meio das reformas, introduzem-se na constituição algumas menções, não muito 

amplas, sobre os partidos. Mas é, em 1957, que o bipartidarismo hegemônico, já 

existente, assumi-se com a reforma plebiscitária que vivifica a Frente Nacional, 

situação em que, como já foi mencionada acima, perpetua- se até 1991.  

Embora, em 1985, pela primeira vez, se estabeleçam disposições sobre 

partidos políticos, com a Lei nº 58, do mesmo ano, que dita os “Estatutos básicos 

dos partidos e prove o financiamento parcial das campanhas eleitorais‟‟. Contudo, 

a nova carta constitucional, em 1991, é que se estabelece claramente a existência 

de um sistema de partidos e, nesta oportunidade, se reconhece a presença de 

terceiras forças, atribuído-se aos partidos um papel central, enquanto mediadores, 

entre Estado e cidadania, em que estão também inclusos a participação dos cida-

dãos, mediante um conjunto de mecanismos.       
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Assim, a nova constituição respalda suas bases no princípio de uma de-

mocracia participativa. O texto, repartido entre elementos dogmáticos, que abran-

gem deveres, princípios e direitos, e elementos orgânicos que aludem à forma de 

organização do Estado e o seu funcionamento. Fundamenta como princípio um 

Estado Social de Direito, democrático, participativo e pluralista (Artigo nº 2, Titulo 

1º do texto constitucional), assim como a soberania do povo e a preeminência dos 

direitos humanos. Estabelece a formatação e função dos poderes Legislativo, E-

xecutivo e Judicial, bem como o ordenamento territorial referente ao processo de 

descentralização política e administrativa.   

Na carta constitucional encontram-se os seguintes Direitos: 

1 Individuais - denominados de fundamentais, nos quais figuram: os 

direitos políticos, como o sufrágio, liberdade de imprensa, reunião e expressão; os 

direitos civis, liberdade, igualdade, segurança, dignidade e integridade da pessoa.  

2  Coletivos - direcionados à proteção da pessoa nas suas condições 

de vida e trabalho; 

3  Terceira Geração - denominados coletivos e de meio ambiente que 

consagra a proteção dos direitos fundamentais à Ação de Tutela.  Este direito, de 

Tutela ou amparo, estabelece o dever do Estado de proteger, por meio de suas 

autoridades judiciais, os direitos fundamentais das pessoas ante qualquer atenta-

do.  

À semelhança do que foi estabelecido na Constituição para consagrar o 

princípio de democracia participativa, determina-se como mecanismos de partici-

pação o voto, plebiscito, referendo, consulta popular, audiência pública, iniciativa 

legislativa e constitucional, revocatória do mandato e participação de ONG na 

gestão pública, mecanismos regulamentados pela Lei 134 de 1994. A constituição 

estabelece os cargos de Vice-Presidente da República, Fiscal Geral da Nação e 

Defensor do Povo. 
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Desde a sua promulgação, a nova carta já sofreu 27 reformas, algumas 

delas, por exemplo, o restabelecimento das suplências no Congresso e a reelei-

ção imediata, ferem os princípios que deram origem a iniciativa constitucional, 

afetando o equilíbrio de poderes, a governabilidade e a democracia em si mesma.         

 

1.2.1 Respeitos dos partidos e Movimentos Políticos 

Para compreender as disposições estabelecidas pela Constituição, a res-

peito dos partidos e movimentos políticos, é preciso remeter-se ao Ato Legislativo 

01 de 2003, conhecido como “Reforma Política”, que modifica, não apenas, as 

disposições frente à obtenção e perda da personalidade jurídica, como também o 

conjunto de disposições constitucionais, expressas no Título IV “Da participação 

Democrática e dos Partidos Políticos”, Capitulo II “Partidos e Movimentos Políti-

cos” e, finalmente, algumas disposições a respeito do sistema eleitoral e as corpo-

rações administrativas de eleição popular (Congresso da República, Assembléias 

Departamentais).  

O Ato legislativo, então, introduz mudanças na construção dos artigos 

concernentes a estes temas, que permitem incluir elementos novos, com o objeti-

vo de reorganizar o sistema político, explicitando alguns aspectos, com detalhes, 

que a constituição não se aprofundou ou, até mesmo, transformando em forma e 

conteúdo outros. 

Assim, no que concerne aos Partidos e Movimentos políticos, a Constitui-

ção estabelece igualdade para ambos os tipos de organização política, que serão 

regulados pelo Conselho Nacional Eleitoral – CNE, que outorgará a personalidade 

jurídica, caso cumpram com requisitos expressos, no artigo nº 108, de acordo 

com a modificação no Ato Legislativo, de 01 de 2003, que estabelece a necessá-

ria obtenção de”...não menos de dois por cento (2%) dos votos válidos no territó-

rio nacional nas eleições para Câmara e Senado [...] exceção das circunscrições 

especiais, para as quais é suficiente ter logrado representação no Congresso”.  
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Contudo, a lei não poderá estabelecer a organização interna de partidos e 

movimentos, no entanto indica a organização democrática destes e o seu direito 

de efetuar consultas internas22 e/ou populares para a escolha dos seus candida-

tos. As pessoas destas organizações poderão inscrever candidatos para diversos 

tipos de eleições, sem mais requisitos que a própria personalidade jurídica, embo-

ra o CNE esteja facultado para solicitar requisitos e informações adicionais, que 

garantam a acuidade das pessoas apresentadas na condição de candidatos. No 

tocante ao direito de associação política, o artigo reformado deixa explícito, que 

sendo os cidadãos livres para a associação política, é proibida a dupla militân-

cia23. 

A constituição, segundo a reforma do ato legislativo 01 de 2003, estabele-

ce que os membros de uma mesma coletividade (partido, movimento ou grupo 

significativo de cidadãos24) atuaram como Bancada25, na corporação para que 

foram eleitos, cabendo aos Partidos, Movimentos e Grupos Significativos de Ci-

dadãos, determinar os casos de consciência26, naqueles a que não aplicam a 

norma, assim como as sanções para os que agem fora do coletivo, Bancada.           

                                                           
22

- Faz-se mister destacar que direito à consulta interna é facultativo, posta que a reforma falhou, 
quando fez a sua devida regulamentação, permitindo, assim, que os partidos não somente 
decidam o fazer ou não fazer, como também o momento e a forma da sua consulta.  Para tanto o 
Conselho Nacional Eleitoral deve prestar todas suas disposições, de maneira que se existem nove 
movimentos e partidos diferentes e cada um escolha uma data distinta para efetivar o seu direito, 
em um mesmo período, pode-se ter nove comícios que podem coincidir ou não com os das 
corporações publicas. Esta é uma situação hipotética que evidencia, primeiramente, ser 
dispendiosa para o erário público; em segundo, cansativo para o eleitor que não tem a 
possibilidade de confrontar, de uma vez, todas as alternativas políticas para discernir entre elas; e, 
em terceiro, provavelmente gera uma distorção na compreensão do jogo de forças políticas em 
disputa. 

23
- “... Pertencer a mais de um partido ou movimento político com personalidade jurídica.” Artigo 

107 da Constituição Política de 1991, reformado pelo Ato Legislativo 01 de 2003.   

24
- São considerados grupos significativos de cidadãos, os coletivos que respaldados com um 

número de firmas equivalente a vinte por cento (20%) da metade do censo eleitoral, dividido pelo 
número vagas a prover, registrem a sua iniciativa ante o Conselho Nacional Eleitoral – CNE, 
participando dos comícios com candidatos próprios.     

25
- Atuar enquanto Bancada significa que as pessoas eleitas por um mesmo partido, para uma 

determinada corporação pública, devem atuar como um só corpo coletivo em tal corporação, em 
que as posições, determinações e votos são do coletivo.   

26
- Situações sobre as quais os Representantes, Congressista, Deputados podem apelar à 

objeção de consciência para se expressar ou votar em discordância com as determinações da 
Bancada.    
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Em outro aspecto, a constituição, segundo a reforma do ato legislativo 01 

de 2003, estabelece que, no financiamento dos partidos e movimentos, o Estado 

aporte recursos para as suas campanhas e as campanhas dos Grupos Significati-

vos de Cidadãos, legalmente constituídos, mediante o sistema de reposição de 

votos depositados; o número dos gastos, para a realização das campanhas, po-

derá ser limitado pelo Estado, assim como a quantidade máxima de contribuições 

privadas. A transgressão dos topes máximos será sancionada com a perda de 

investidura ou o cargo. Os Partidos, Movimentos e Candidatos estão obrigados a 

prestar conta publicamente sobre a quantia em dinheiro, das origens dos recursos 

e os seus destinos.            

Afinal, quanto aos partidos e movimentos políticos, a constituição, segun-

do a reforma viabilizada pelo ato legislativo 01 de 2003, estabelece o Estatuto de 

Oposição, os partidos e movimentos que se declarem em oposição ao governo 

têm o direito de: “...exercer livremente sua função críticas [...] expor e desenvolver 

alternativas políticas. Para tal efeito, se garante os direitos de: acesso a informa-

ção e documentação oficial, com as restrições constitucionais e legais; uso dos 

meios de comunicação social do Estado [...] replica nos mesmo meios de comuni-

cação”.  

De um modo geral, o acima exposto, apresenta o conteúdo da constitui-

ção e o Ato Legislativo de 01 de 2003 no que se concerne a partidos e movimen-

tos, em se tratando de matéria eleitoral, esses mesmos documentos estabelecem 

o voto programático (regulamentado na Lei nº 131 de 1994), como também esta-

belecem que, para todos os processos de eleição popular, partidos e movimentos 

apresentem listas únicas, com candidatos únicos, em que o número de integran-

tes de cada lista não exceda o número de cadeira (cargos públicos) a preencher, 

uma vez que serão assinadas pela aplicação da cifra repartidora 27 -sobre os votos 

válidos de cada lista.  

                                                           
27

- A cifra repartidora é, o número que resulta, de dividir sucessivamente por um, dois, três ou mais 
o número de votos, obtidos por cada lista, ordenando os resultados em forma decrescente até 
conseguir um número total de resultados igual ao número de cadeiras a preencher.” (Artigo 263A, 
Ato legislativo 01 de 2003, Pelo qual se adota a Reforma Política Constitucional e ditam-se outras 
disposições. Diário Oficial 45.237, Colômbia Julho de 2003). Os votos das listas serão divididos 
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Quanto aos elementos legais e regulamentares voltados aos partidos e 

movimentos políticos, somos confrontados finalmente com a Lei nº 130, de 1994 

que “determina o estatuto de base dos partidos e movimentos políticos, estabele-

ce regras relativas ao financiamento destes e das suas campanhas eleitorais, as-

sim como outras disposições”. Esta Lei, ratificando o direito constitucional de to-

dos os cidadãos de organizar, desenvolver, filiar-se e retirar-se livremente de par-

tidos e movimentos políticos, define que: “Os partidos são instituições permanen-

tes que refletem o pluralismo político, promovem e canalizam a participação dos 

cidadãos e contribuem para a formação e expressão da vontade popular, a fim de 

ganhar o poder, alcançar cargos de eleição popular, e influenciar decisões políti-

cas e democráticas da Nação. [...] Os movimentos políticos são associações de 

cidadãos formados livremente para influenciar a formação da vontade política ou 

de participar nas eleições.” (Artigo 2º, Lei 130 de 1994, Diário Oficial 41280, Co-

lômbia, Março de 1994). 

Na base das definições acima, a Lei nº 130 estabelece os requisitos para 

a aquisição e perda da personalidade jurídica, que antes eram expressos nos 

conteúdos da constituição e no Ato Legislativo 01 de 2003, adicionando-se a es-

tes a perda da personalidade jurídica, a faculdade do Conselho Nacional Eleitoral 

– CNE de punir e mesmo retirar unilateralmente o reconhecimento legal dos parti-

dos e movimentos, caso infrinjam as disposições da constituição28.       

 

1.2.2 Respeitos da participação e seus mecanismos 

No que se refere à participação na vida política, precisa-se, antes de tudo, 

reconhecer, na Constituição Política da Colômbia, a definição do Estado colombi-
                                                                                                                                                                                
pela cifra repartidora o número resultante corresponde ao número de cadeiras que serão 
atribuídas ao partido.   

28
 Segundo o “Artigo 6 º. Princípios de organização e funcionamento: Os partidos e movimentos 

políticos podem se organizar livremente. No entanto, no desenvolvimento da sua atividades são 
obrigados a cumprir a Constituição e as leis, para defender e promover os direitos humanos como 
fundamento da coexistência pacífica e promover a realização e manutenção da paz, sob os termos 
do artigo 95 da Constituição”. (Lei 30 de 1994, Diário Oficial 41280, Colômbia, Março de 1994)..  
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ano, determina no Artigo 1ro. “Colômbia é um Estado social de direito, organizado 

em forma de Republica unitária, descentralizada, com autonomia das suas enti-

dades territoriais, democrática, participativa, e pluralista, fundamentada no res-

peito da dignidade humana, no trabalho e a solidariedade das pessoas que a in-

tegram, assim como na prevalência do interesse geral”. 

 Adiante, as disposições constitucionais indicam princípios que validam a 

noção de um Estado democrático e participativo, como a soberania popular (Arti-

go 3º), liberdade de consciência (Artigo 18º), liberdade de opinião, imprensa e 

informação (Artigo 20º), direito de reunião (Artigo 37º), direito de associação (Arti-

gos 38º e 39º) e, por fim, os direitos do cidadão, Artigo 40º: “Todo cidadão tem o 

direito de participar no estabelecimento, no exercício e no controle do poder políti-

co. Para usufruir desse direito pode: 1. Eleger e ser eleito. 2. Participar em elei-

ções, plebiscitos, referendos, consultas populares ou outras formas de participa-

ção democrática. 3. Formar partidos, movimentos e grupos políticos, sem limita-

ção, fazer parte deles e divulgar livremente suas idéias e programas. 4. Revogar o 

mandato dos eleitos nos casos e na forma estabelecida pela Constituição e pela 

lei. 5. Atuar em corporações públicas. 6. Tentar as ações públicas em defesa da 

Constituição e da Lei. 7. O acesso ao desempenho de cargos públicos, exceto os 

colombianos por nascimento ou adoção, que têm dupla nacionalidade. A lei regu-

lamentará a presente exceção e determinará os casos a que se aplica. As autori-

dades asseguram a participação adequada e efetiva das mulheres nos níveis de-

cisórios da administração pública.”   

Finalmente, considerando a base dos princípios acima enunciados, a 

constituição coloca como garantia um conjunto de mecanismo. Assim, dispõe o 

Artigo nº 103. “São mecanismos de participação do povo em exercício da sua so-

berania: o voto, o plebiscito, o referendo, a consulta popular, as audiências públi-

cas, a iniciativa legislativa e a revocatória do mandato. A lei os regulamentar. [...] 

O Estado contribuirá à organização, promoção e capacitação das associações 

profissionais, cívica, sindicais, comunitárias, juvenis, beneficentes ou de utilidade 

comum, não governamental sem detrimento de sua autonomia, com o objetivo de 

que constituíam mecanismos democráticos de representação nas diferentes ins-
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tâncias de participação, construção de consenso, controle e vigilância da gestão 

pública que se estabeleçam” (Constituição Política de Colômbia 1991) 

A Lei 134 de 1994, que dita às regras sobre os mecanismos de participa-

ção os define como:   

Artigo 2º: INICIATIVA POPULAR LEGISLATIVA E REGULAMENTAR 

ANTE ÀS CORPORAÇÕES PÚBLICAS “[...] é direito político de um grupo de 

cidadãos   apresentar projetos de legislação e regulamentação no Congresso, de 

Decreto às Assembléias Departamentais, [e sucessivamente de acordo com a 

corporação pública] de acordo com as leis que regem, conforme o caso, para ser 

debatido e finalmente aprovado, modificado ou negado pelo órgão público inte-

ressado.” 

Artigo 3º: REFERENDO. “É o apelo que faz o povo para aprovar ou rejei-

tar um projeto de lei ou a revogação ou não de uma regra já em vigor. [...] Pará-

grafo. O referendo pode ser nacional, regional, departamental, distrital, municipal 

ou local”. 

ARTIGO 4º: REFERENDO DEPRECIATIVO “Um referendo derrogatório é 

o submetimento de um ato legislativo de uma lei, de uma ordenança, de um acor-

do ou de uma resolução local, em parte ou em sua totalidade, à consideração do 

povo para uma decisão ou não de revogação.” 

ARTIGO 5º: REFERENDO APROBATÓRIO “[...] é submetimento de um 

projeto de ato legislativo, de uma lei, de uma ordenança, de um acordo ou de uma 

resolução local, de iniciativa popular que não tenha sido aprovada pelo órgão pú-

blico correspondente, para a consideração do povo que decide se aprova ou rejei-

ta, no todo ou em parte.” 

Artigo 6º: REVOGRAÇÃO DO MANDATO “[...] é um direito político, atra-

vés do qual os cidadãos dão por encerrado o mandato que foi conferido a um go-

vernador ou um prefeito.” 
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Artigo 7º: O PLEBISCITO: “[...] é o pronunciamento do povo chamado pe-

lo Presidente da República, através do qual se apóia ou rejeita uma determinada 

decisão do Executivo.” 

Artigo 8º: CONSULTA POPULAR. “[...] é a iniciativa através da qual uma 

pergunta geral sobre um assunto de importância nacional, departamental, munici-

pal, distrital ou local, é submetida pelo Presidente da República, o governador ou 

prefeito, conforme o caso, à consideração do povo para se pronunciar formalmen-

te  sobre o assunto. [...]. [...] Quando a consulta se refere à conveniência de con-

vocar uma assembléia constituinte às perguntas serão submetidos ao conceito 

popular por lei aprovada pelo Congresso.” 

Artigo 9º: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS “[...] é a reunião aberta ao público 

dos conselhos de distritos, municípios ou assembléias locais, nos quais as pesso-

as podem participar diretamente, a fim de discutir assuntos de interesse para a 

comunidade”. (Diário Oficial 41.373, Del 31 de maio de 1994, Colômbia)  

Tais mecanismos, acima definidos, podem ser usados por todos os cida-

dãos, segundo a Constituição e a Lei, bem como é obrigação do Estado garantir 

este direito e sua efetiva realização. Os procedimentos e disposições para cada 

um dos mecanismos se encontram também na Lei 134 de 1994.     

Por fim, no marco internacional quem garante e apóia a participação dos 

cidadãos na vida política na Colômbia, é o Pacto Internacional de direitos civis e 

políticos, subscrito por Colômbia em dezembro de 1966 e aprovado pela Lei 74 de 

1968.      
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Parte 2:  

Partido Conservador Colombiano 

Nascemos dentro de organizações, somos educados por elas e a 
maioria de nós continua a grande parte da nossa vida trabalhando 
para organizações. Empregamos grande parte do nosso tempo li-
vre gastando, jogando e rezando em organizações. A maioria de 
nós falecera dentro de uma organização, quando chegue o dia do 
enterro a organização maior de todas – o Estado – deverá outor-
gar sua permissão oficial (Etzioni, 1986:)       

Esta segunda parte constitui-se um espaço para conhecer o Partido Con-

servador Colombiano a partir das suas próprias definições, cuja descrição da or-

ganização, na sua estrutura e dinâmica, é o elemento que alimenta a compreen-

são do sentido que a participação cobra na coletividade, tanto no discurso quanto 

na prática. Sua finalidade consiste em reconhecer como o partido constrói ou não 

cenários efetivos de participação, identificando simultaneamente os fatores que 

facilitam e dificultam esses cenários, conhecimento que possibilite a construção 

de alternativas que contribuam à organização partidária. 
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2.4 Estrutura Organizativa, Dinâmica Interna e Participação 

O Partido conservador define-se como “... uma associação livre de pes-

soas que compartilham um pensamento a? respeito da função política, uma histó-

ria e uma tradição. [... onde...] os que pertencem ao Partido desejam conservar a 

civilização, a cultura e os valores essenciais da nacionalidade” (Manual do Con-

servador: 2004), acreditando que as suas funções enquanto Partido são direcio-

nadas à transmissão da doutrina, das tradições e dos valores do conservadoris-

mo, articulando, a partir desses fundamentos, os interesses gerais da população e 

formando os quadros de governo.  

O Partido distribui-se em órgãos hierarquicamente estabelecidos, com 

presença no âmbito nacional, regional, municipal e local que satisfazem a funções 

de Direção e Representação, Consulta e Participação, Execução e Administração, 

e, por fim, de Controle. Internamente, em tais órgãos, o mais importante é o Con-

gresso Nacional do Partido que, segundo os estatutos, possui autoridade supre-

ma. Suas determinações regem todos os organismos e membros da organização. 

Deste órgão participam ex-presidentes, ex-vice-presidentes, ex-

governadores, ex-prefeitos, ex-congressistas e congressistas, ex-ministros, ex-

magistrados entre outros cargos públicos, assim como representantes de todos os 

órgãos do Partido, reconhecidos pelo Diretório Nacional e,finalmente, por emissá-

rios dos departamentos e distritos (um para cada 10 mil votos conservadores ob-

tidos nas eleições anteriores à realização do Congresso Nacional).   

O Congresso Nacional é que formula os princípios e aprova a plataforma 

ideológica do Partido; elege o presidente nacional; avalia os informes de gestão 

dos presidentes dos outros órgãos, dirime os conflitos entre a Bancada e o Diretó-

rio Nacional, quando se apresentam; e autoriza alianças e coalizões para as elei-

ções presidenciais, caso a decisão não tenha sido tomada por consulta popular.  
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O Congresso se encontra regularmente a cada dois anos, é concebido 

para deliberar e tomar decisões com um número de assistentes, não inferior à 

quarta parte, sendo que esta seja representativa da maioria das entidades territo-

riais; cujas determinações são tomadas por maioria simples. O Congresso tam-

bém se reúne para proclamar o candidato presidencial do Partido e de maneira 

extraordinária, quando convocado pelo Diretório Nacional; e, em nível regional e 

municipal, o órgão do Congresso se reproduz com natureza e funções semelhan-

te nos aspectos que correspondam.    

Em ordem decrescente, tem-se o Diretório Nacional do Partido que, em 

verdade, constitui o real órgão supremo do partido, composto por onze membros, 

eleitos pelo Congresso Nacional, dos quais três devem ter menos de 30 anos e, 

no mínimo, duas mulheres. Neste órgão podem participar até seis congressistas, 

embora que não seja uma condição obrigatória e, além dos onze membros, são 

recebidos, enquanto conselheiro, os dirigentes do Partido que tenham ocupado 

cargos de Presidente e Vice-presidente. 

À semelhança do Congresso, nos níveis regionais e municipais, o Órgão 

do Diretório se reproduz com natureza e funções semelhantes, as quais são  de-

cidir as relações políticas do Partido; convocar o Congresso; dirimir conflitos, 

quando se apresentem entre Bancadas e Diretórios, nos níveis regional e munici-

pal; traçar as diretrizes para o desempenho dos congressistas; estudar as estra-

tégias eleitorais; coordenar as campanhas políticas; regulamentar as carteiras de 

identidade do Partido e as contribuições dos seus militantes; definir as políticas 

sociais e econômicas; escolher o Gerente Administrativo e as diretivas do Fundo 

Nacional Econômico; e, fundamentalmente, eleger o Presidente Nacional ou a 

Direção Plural (constituída de três pessoas), que terão a chefia única do Partido, 

ressaltando-se que esta determinação também pode ser tomada em consulta in-

terna, em quaisquer dos casos, quando o Presidente ou a Direção Plural é eleita, 

o diretório em sua totalidade adquire atributo de órgão aconselhador. Os órgãos, 

acima mencionados, dispõem de presidentes e secretários, que desenvolvem as 

tarefas administrativas e de execução no Partido, onde também se disponibiliza a 

Secretaria Técnica das Novas Gerações e a Secretaria Técnica da Mulher.   
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Enfim, a Bancada composta pelos senadores e representantes do Parti-

do, no Congresso da República, tem por função: eleger o seu representante no 

Partido, manter contato com a direção deste e contribuir com ela na definição de 

políticas do conservadorismo; assim como estabelecer, em consenso, o Diretório 

Nacional, as posições do Partido frente às iniciativas no Congresso da República.  

À bancada assiste o direito de expressar seu voto coletivamente e, em 

conformidade com a disposição da maioria simples dos seus membros; as viola-

ções dos acordos geram a punição, salvo os casos de objeção de consciência. No 

partido conservador, cumpre ressaltar que, segundo os estatutos desta coletivida-

de, a objeção de consciência só procedera por razões religiosas e, neste ponto, 

faz mister  reconhecer que se o Partido Conservador não se define como um Par-

tido clerical ou confessional, ele  afirma que “... acredita na existência de um cria-

dor do universo, circunda ai o pensamento filosófico do cristianismo, e é alimenta-

do [o Partido] pelas doutrinas morais e sociais do catolicismo” (Manual do Con-

servador: 2004).  

Essas diretrizes marcam um vínculo forte com a tradição católica e cristã 

que impedem o radicalismo das concepções religiosas, analisam algumas reali-

dades atuais e pensam respostas para os problemas que daí possam surgir.  

Neste sentido, se desconhece que um país, com liberdade religiosas, como a Co-

lômbia, assim como em qualquer outro, é necessário separar política e religião 

para se propor de forma objetiva alternativas às problemáticas. Tal separação é 

dificuldade histórica do Partido Conservador.  

Outros órgãos são as conferências de Diretórios Regionais e Municipais 

em que cada um se submete ao Congresso do Partido da entidade territorial su-

perior, contribuindo na reforma dos estatutos, na designação provisória do Diretó-

rio Nacional; aprovam os regulamentos dos diretórios; aconselham, frente às polí-

tica e às estratégias, o que consideram convenientes para o Partido, e analisam a 

situação do Partido nos diferentes segmentos do país.  
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De acordo com o estabelecido pelos estatutos, o Partido terá indepen-

dência no nível departamental, distrital e municipal para regulamentar os aspectos 

regionais e locais da sua competência que não estejam contemplados nos estatu-

tos, mas tais regulamentos devem ser inscritos no Diretório Nacional que, todo 

tempo, estará habilitado para revogá-los, caso violem as disposições nacionais.                    

É possível concluir, então, que Congressos, Diretórios e Bancadas consti-

tuem-se ponto nevrálgico do funcionamento do Partido, conforme pode ser obser-

vado no gráfico abaixo29.  

                                                           
29

 O gráfico corresponde a um esquema funcional do Partido conservador elaborado pela autora a 

partir da forma como é expressa a organização do Partido sua dinâmica e estrutura nos Estatutos 

do Partido Conservador, um esquema funcional fiel as disposições do texto, embora às vezes 

distante das práticas; um ponto para se discutir mais na frente.     
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Ela se nutre, não somente de órgãos de controle que contribuem para a 

proteção dos princípios do Partido, que sejam respeitados por seus membros e 

representantes no exercício das suas funções; mas também de órgãos de consul-

ta e participação voltados ao aporte de propostas e de conteúdo do programa do 

Partido, bem como criar espaço para tomada de decisões coletivas.           

No entanto, a aparente idéia de uma organização que se estende pelos di-

ferentes níveis territoriais do país, otimizando a idéia dos congressos como cená-

rios de inclusão, que supõem a “participação” de qualquer cidadão que dicide a-

companhar o ideário conservador, na ilusão de um Partido popular; esconde a 

mesma estrutura tradicional weberiana, hierárquica e burocrática que, longe de 

ser inclusiva, é excludente. 

 A simples adoção de mecanismos de consulta interna ou popular, como 

também o voto não aproxima o Partido da população nem das bases da organiza-

ção, como cenário de interlocução e construção. As expressões locais do Partido 

dificilmente conseguem viabilizar uma proposta para o cenário nacional, sem con-

tar que, às vezes, se não existem tais ações, não se deve a falta de iniciativa da 

população, das propostas ou de um posicionamento frente às suas problemáticas 

e possíveis soluções.  

 Mas, por que os Partidos permanecem distantes dessas realidades até o 

início do momento eleitoral, quando as organizações de base são concebidas de 

forma mais arbitraria do que espontânea, e não muito distante da perspectiva de 

ter cenários de interlocução com a população, mas “bancos de votos”, assim, “[...] 

Quando o aspirante não tiver sido candidato deverá comprovar ter conformado 

um numero plural de organismos de base, de acordo com a regulamentação que, 

para tal efeito, expede o Diretório Nacional.” (Artigo 79º dos Estatutos do Partido 

Conservador Colombiano 2009).  

Ou ainda, nas ocasiões em que o Partido se apresenta à população, além 

do momento eleitoral, que ocorrem no desenvolvimento de algumas ações de ca-
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ráter assistencial, paliativo que pouco questionam o conflito e suas razões estrutu-

rais. Já no livro Rojo Palido e Azul Difuso, o autor expõe que “as organizações de 

base social, enquanto tal, não encontras-se constituída. As atividades das diferen-

tes organizações são descoordenadas e desarticuladas entre elas, cada uma atua 

de forma individual, sem ter em conta as outras. O trabalho é feito a nome próprio 

e do Partido. [...] estas organizações requerem de maior respaldo ao interior do 

partido. A dependência e falta de coordenação nos níveis sub-nacionais aumenta 

sua debilidade. Os setores sociais encontram-se isolados do funcionamento do 

partido, pois sua participação se resume à conjuntura eleitoral [...]” (ROLL, 2002. 

p.279).   

Contudo, as descomprometidas atuações do partido, no que tange às or-

ganizações de base e da sociedade em geral, buscando possibilitar a participação 

das pessoas na vida política, não surpreendem se tentarmos reconhecer que no 

âmago do próprio pensamento conservador as noções de igualdade e equidade 

correspondem à idéia que “[...] devem existir umas condições de partidas simila-

res e que correspondam ao Estado garantir, dentro da existência de diversos es-

tratos, a não existência de disparidades aberrantes. [...] uma sociedade que dimi-

nua as diferenças naturais da riqueza, onde não exista a pobreza e a grande mai-

oria pertença ao que denominasse o estrato meio.” (Manual do Conservador, 

2004. p.20).  

Logo, uma postura amparada na idéia de diferenças “naturais” de riqueza, 

implica perpetuar as relações sociais existentes, não cabendo, então, questionar, 

discutir, pensar e propor com a sociedade. Enfim, explica não somente a falta de 

coordenação nos vínculos com as organizações de base, mas também um delibe-

rado desinteresse pelas mesmas.    

Retomando à estrutura do Partido, como indicado acima, os órgãos de 

controle contribuem para proteção dos princípios do Partido, exercendo o controle 

das ações dos servidores públicos conservadores, eleitos pelo partido, como tam-

bém dos militantes que incorram em condutas que atentem contra a disciplina 

interna do Partido. Os órgãos de controle contam, para esse fim, com:  
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 Auditores – são eleitos pelos respectivos diretórios, em nível Nacional, Re-

gional e Local cuja função é a de especificamente vigiar as atividades de todos os 

servidores públicos do Partido, cuidando da realização dos deveres e obrigações 

de tais servidores, dirimindo conflitos que sejam de sua competência, segundo o 

regime disciplinar interno e, finalmente, quando necessário, investigar e denunci-

ar, ao Conselho de Controle Ético e os Tribunais Disciplinares, os membros do 

Partido que incorram em faltas.  

  Conselho de Controle Ético30 - de caráter nacional, é um órgão constituído 

por três membros, designados pelo Diretório Nacional Conservador, dotados de 

qualidades especiais, no seu currículo, que os creditam de idoneidade para o car-

go.  Exercem a função de denunciar, ao tribunal disciplinar, os militantes que in-

corram em comportamentos que infrinjam as normas estabelecidas; atentem con-

tra os interesses gerais da sociedade; contra o patrimônio do Estado e contra “... 

as regras da moral e o decoro público.”, segundo o que se descreve nos estatutos 

de 2009, comportamentos com responsabilidade disciplinar.  

 Tribunais Disciplinares – estão presentes em todos os níveis, a saber, Na-

cional, Regional e Local, são designados pelo Diretório Nacional e constituídos 

por três militantes do Partido, à semelhança do Conselho de Controle Ético, de-

vem creditar qualidades para o cargo, estabelecidas nos estatutos.  Este órgão 

exerce a ação disciplinar no Partido, os tribunais escutarão e atenderão denún-

cias tanto dos órgãos supracitados, quanto de qualquer pessoa que, mediante 

prévia denúncia fundamentada no órgão competente, requeira a ação do tribunal.     

Neste âmbito, como Órgãos de consulta, consta, em primeiro lugar, a 

Conferência Popular do Conservadorismo, a qual se reúne, no mínimo, uma vez 

ao ano, para discutir temas de interesse da coletividade, uma vez que estão aptos 

a propor reformas nos estatutos, nas estratégias e no programa do Partido. Da 

                                                           
30

- Órgão de caráter obrigatório, de acordo com o estabelecido na Lei 30 de 1994, Artigo 41º: “com 

a finalidade de trabalhar permanentemente na consolidação da moral pública, partidos e 

movimentos políticos, com ou sem personalidade jurídica, criarão Conselhos de Controle Ético.” 

Diário Oficial No. 41280 de 23 de março de 1994.   
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conferência participam a Bancada, membros do Partido, nos diferentes entes terri-

toriais e seus respectivos órgãos, assim como os emissários de setores sociais, 

mediante uma prévia convocação dos diretórios. Desta maneira, o Partido define 

a conferência enquanto mecanismo de comunicação com a sociedade civil 

(art.52, Estatutos 2009).  

Em segundo lugar, no órgão de consulta, encontra-se a Academia do 

Pensamento Conservador e Humanista, o qual detém personalidade jurídica pró-

pria, servindo como consultor e assessor do Partido, com a perspectiva de dar 

suporte às áreas de formação31, pesquisa e formulação de políticas públicas, ba-

seadas em seminários, congressos e grupos de debate a respeito das posições 

do Partido em diferentes temas. Finalmente, entre os órgãos de consulta, são 

consideradas Fundações e Organizações que, nos diferentes níveis territoriais, 

contribuam com os espaços de formação, capacitação e investigação que atuem 

na função de assessores na formulação de políticas públicas. 

 No que diz respeito à participação, o Partido reconhece, ou melhor, pro-

clama nos Estatutos, a existência de organizações locais e de base, que teriam 

de ser difundidas, nos diferentes bairros, por grupos que reúnam, entre eles, de 

sete a doze membros. Deve-se destacar que estes grupos não são de formação 

espontânea, mas impulsionados pelos Diretórios Municipais, com o objetivo de 

que os grupos de base atuem em “... assuntos de gênero, mulheres mais de famí-

lia, jovens profissionais, liga Junior, camponeses, obreiros, desarraigados32, etni-

                                                           
31

- Nestas se destacam temas, como: Marketing Político, Administração de Campanhas e 

Liderança pública.  

32
 - Desarraigados é o termo mais correto, tanto em português quanto em espanhol. Porém, em 

referência a esta população, na Colômbia, usa-se a denominação Desplazada, que é uma 

terminologia espanhola, alusiva a pessoas que, em consequência da violência no campo, têm sido 

obrigadas a abandonarem as suas terras. Ainda, na Colômbia, de acordo com cifra do ACNUR, 

existem mais de quatro (4) milhões de desarraigados.     
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as, esportistas, artistas, aposentados, idosos, além do que considere o Diretório 

Nacional.”33 (Estatutos 2009).  

Dentre as funções atribuídas aos grupos de base, encontra-se a contribu-

ição na formação de programas do Partido, controle e auditoria dos funcionários e 

entidades públicas, a promoção de novos grupos de base, a participação dos 

conservadores em ONGs e setores solidários, assim como a adoção de estraté-

gias de ação política.  

Outra organização, que se faz presente nos cenários de participação que 

o Partido determina,  corresponde às Novas Gerações, órgão promovido pelo Di-

retório Nacional, objetivando um espaço especial, às pessoas entre quinze e trinta           

anos, que desejem pertencer ao Partido, a fim de desenvolver estratégias que 

favoreçam a participação política dos jovens, ao mesmo tempo em que apóiam as 

atividades e programas do Partido, constituindo, assim, o cenário de formação 

dos novos quadros políticos. A maioria das suas funções é desenvolvida no cam-

po social, no entanto, assumem um papel muito relevante nas campanhas eleito-

rais, sendo importante destacar que, em todas as organizações de participação e 

consulta, a Novas Gerações é a única que possui voz e voto no Diretório Nacio-

nal.          

 Por fim, na estrutura do Partido, encontram-se as disposições, frente às 

Consultas Populares, às Eleições dos Diretórios, à Conformação de Listas de 

Candidatos às Corporações Pública e às autorizações de alianças, que se consti-

tuem o Conjunto de disposições que o Partido denomina nos seus Estatutos de 

mecanismos de participação e democracia interna.  

Face à estrutura descrita acima e pela história que o Partido Conservador 

comporta, não é difícil conceber que, em matéria de dinâmica interna, no que se 

refere às lideranças, elas integram um sistema quase hereditário, valendo-se das 

                                                           
33

- “Os diretórios do Partido, nos respectivos níveis, deverão estabelecer órgãos para atender aos 

assuntos de gênero, mulher, profissionais, jovens, liga Junior, artistas, aposentados e idosos; além 

de outros temas que considere o Diretório Nacional Conservador.” (Estatutos, 2009) 
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qualidades e das atitudes que os membros mais notáveis34 ou representativos da 

organização comportam na vida da coletividade, visto que o fato de ter um vínculo 

de tradição, geralmente familiar, tem peso decisivo maior.  

Por isso, nem sempre o líder oficial da coletividade que, em consequência 

dos estatutos, é o presidente ou a diretoria plural exerce a liderança real do con-

servadorismo, em que se destacam as vozes dos ex-presidentes conservadores 

ou, então, os sobrenomes das famílias tradicionais. Esta situação, numa institui-

ção de cento e cinqüenta anos (150), detentora de profundas divisões internas, 

nem sempre contribui para um relacionamento harmônico dos seus membros; 

contrariamente chega a exaltar as tensões internas.  

No entanto, isto não significa que a liderança oficial se desvincule da es-

trutura, paradoxalmente, ele se preenche deste sentido, quando é da competência 

do líder (presidente ou diretoria plural) dirimir ou mesmo abafar, quando a curto 

prazo, são intransponíveis, as tensões emergentes.  

Logo, considerando que a pretensão de uma organização democrática 

fica restrita pela sua própria estrutura burocrática e hierarquizada, torna-se 

evidente como a norma, objetivos e fins de um ideário tradicionalista se 

sobrepõem às decisões concertadas a respeito das determinações e atuações do 

partido. Situação que, desde a perspectiva da participação, afeta o compromisso 

pessoal e, consequentemente, o coletivo em que as pessoas expressam o 

respeito das funções e papéis desenvolvidos na organização. 

 Tais funções, papéis e compromissos deixam de ser o produto da própria 

vontade, fazendo que as pessoas se sintam co-responsável ou mutuamente 

responsáveis por transforma-las em obrigações distantes. O que acarreta, como 

consequência, a desmotivação e até mesmo afastamento de setores da 

coletividade. Segundo Rojo Difuso y Azul Pálido, o Professor Roll afirma que “as 

bases do partido não tem mais ingerência nas determinações, aí [no partido] se 

                                                           
34

 Usando o termino em sentido literal, respeito do caráter evidente dos diferentes membros do 

Partido nas atividades deste no cenário nacional.    
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adotam, [...] onde os membros tendem a manifestar que o grau de democracia 

interna é baixo.” (ROLL, 295:2002).  

Entretanto, na abordagem da dinâmica do Partido Conservador, outro e-

lemento de análise que se sobressai é a interação entendida como a influência 

mútua de um conjunto de papéis, comportamentos, atitudes e relações dos mem-

bros do partido, no caso, os diferentes órgãos do partido35.  Esta noção nos con-

vida a revisar cada aspecto em separado, nos quais os comportamentos e papéis 

têm um caráter predefinido pelos cargos e funções, como é sempre em qualquer 

Instituição formal. Logo os comportamentos são orientados ao cumprimento de 

tarefas e o conseqüente alcance dos objetivos preestabelecidos pelo programa e 

ideário da coletividade, regulados pelos estatutos.  

Assim, segundo estes, existe um relacionamento dialógico entre os con-

gressos, as bancadas e os diretórios dentro de cada um dos níveis territoriais, que 

na ausência de um consenso frente a conflitos e temas de importância, apelam à 

determinação do congresso. No referente aos vínculos entre os níveis nacional, 

regional e local, como foi expresso antes, falta coordenação, que por sua vez evi-

dencia pouca coesão, a ausência de um elo comum, que carregue de sentido não 

só o programa conservador, tão fraturado ao longo da história, mas que consiga 

integrar uma perspectiva conjunta respeito do objeto do Partido que exista uma 

“identificação” ampla.       

    

2.5 O significado da participação. 

Uma apreciação reflexiva a respeito das atuações 

Para compreender o significado da participação e situar-lo de forma esclarecedo-

ra, em relação à concepção do conceito, na organização do Partido Conservador 

                                                           
35

 O partido, de maneira geral, e sua estrutura ampla são os referencias do debate. 

Consequentemente, no que refere a interação no partido, o relacionamento entre os órgãos que 

constituem tal estrutura é o ponto a tratar. Mesmo que não seja no nível mais especifico, como 

seria o caso do relacionamento dos membros do partido de maneira individual, analise que 

requereria de um estudo especifico respeito da dinâmica e ambiente organizacional.   



P á g i n a  | 76 

 

Colombiano e, em qualquer cenário em que ele seja citado, é preciso laçar um 

olhar sobre os conceitos de democracia, poder e política. Assim, usualmente par-

tindo de uma concepção clássica, a democracia tem sido entendida como a forma 

de governo em que o poder concentra-se nas mãos do povo, implicando a partici-

pação deste nos assuntos do Estado. No entanto, emergem duas perguntas, a 

primeira, quem é o povo? A segunda, o que é participar?  

Na Grécia antiga, os antigos Estados escravistas, particularmente na República 

romana, a vida política, quer dizer, a participação nos assuntos do Estado, que 

não se constitui só um direito, mas a expressão da soberania, que deve ser inde-

legável e intransferível, se expressa em uma participação direta, que não conside-

ra a representação; consequentemente todos os cidadãos são servidores do pú-

blico e fazem parte em forma direita da sua organização.  

Contudo, quem são os cidadãos da antiga República romana, é o povo?  A 

resposta simples é não, não é o povo, no sentido amplo. Na antiga República 

Romana, a condição de cidadão, isto é, sujeito de plenos direitos políticos, civis e 

sociais, restringia-se aos homens livres; enquanto que escravos e mulheres não 

faziam parte da vida política e, ainda mais, nem todo homem livre é cidadão, con-

dição privilegiada para os patrícios.  

Deste modo, a participação direta na organização do público, ou seja, nas princi-

pais instituições da República, Senado e Magistraturas, é um direito só de patrí-

cios, tanto que plebeus não são considerados cidadãos, e só conseguem tardia-

mente uma participação mínima na vida política, reduzida aos comícios centuria-

tos, em que, apenas se possibilitava a sua expressão, em um cenário que, em 

realidade, tinha mais relevância militar do que política. 

Esta a situação motiva as lutas dos plebeus contra os patrícios e por aproxima-

damente duzentos anos reivindicaram melhorias nas suas condições de vida, que, 

no entanto, pioravam durante toda a face de ascensão do Império Romano, perí-

odo no que a nobreza se fortalecia econômica e socialmente e com os processos 

de enriquecimento e apropriação de terras, que complexifica as dinâmicas sociais 
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e aproxima o debilitamento e queda de Roma enquanto império. Isto demostra 

que, já na antiguidade, se identifica uma noção ampla do conceito de política e de 

participação, enquanto vinculo direto nos assuntos do Estado, porém, expõe tam-

bém práticas excludentes, vinculadas aos privilégios de classe.     

Depois, com a adoção do feudalismo, e a conseqüente transformação das formas 

de produção e reprodução social, a participação na vida política se complexifica, 

enquanto que, na República romana, pretendes-se que seja direta, isto, no caso 

dos cidadãos = patrícios. No feudalismo, a clara divisão da sociedade em seg-

mentos, leva a redução do conceito de participação que, agora, se manifesta pela 

representação dos estratos, o indivíduo não mais participa de forma particular e 

direta nos assuntos do Estado, mas como parte de uma estratificação social; a 

idéia de democracia enquanto participação direta cede em favor do princípio de 

representação, hoje, vigente e fortalecido no âmbito do sistema capitalista que, ao 

se manifestar, traz mudanças fundamentais na concepção de democracia e parti-

cipação.       

A revolução burguesa e a declaração dos direitos do homem e do cidadão propi-

ciam uma nova visão no significado do conceito de cidadania, já existente na anti-

guidade. Emerge à teoria da Representação Política e a divisão de poderes, ex-

posta por Montesquieu no século XVIII, que se fundamenta no pressuposto da 

incapacidade do cidadão comum em se governar, restringindo-lhe o direito de par-

ticipar, na acepção mais amplo da palavra,  concedendo-lhe apenas o de eleger o 

coletivo de pessoas encarregados de legislar e governar.  

Rousseau julga a democracia direta a verdadeira democracia e opõe-se à repre-

sentação popular por considerá-la uma renúncia da soberania (aqui entendida 

esta como autogoverno). Assim propõe a primazia da lei mediante expressão da 

vontade geral, resultante do pacto social, porém reconhece a impossibilidade de 

que nos Estados de maior extensão, o povo se encontre permanentemente para 

interagir a respeito dos assuntos públicos, situação que finalmente, se traduz na 

impossibilidade da democracia direta.  
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A abordagem de Rousseau deixa dois importantes e relevantes legados para im-

pulsionar a discussão; o primeiro, a participação como exercício da soberania 

sem a intermediação de mecanismos de representação (democracia direta); e o 

segundo, as noções de deliberação e consenso que traz a lei, entanto expressão 

de vontade geral. Contudo, nos Estados atuais, a divisão de poderes e o princípio 

de representação têm sido privilegiados, em tanto que a participação na condição 

de exercício da soberania e expressão da democracia direta, ver-se bloqueada 

por uma série de mecanismos que, muitas vezes, mais do que possibilitar, limita e 

controla a participação do povo.   

Assim, poder e política no devir da história, expressam-se como recursos de do-

mínio e força de algumas classes da sociedade sobre outras, o que sempre pro-

duz exclusão, uma noção de política atrelada à produção calculada de regras e 

instituições concomitantes a uma ordem estabelecida (Estado e Sociedade), em 

síntese a política como técnica.  

Em contraste com essa noção, a idéia sempre clássica da política ser a  „arte‟ de 

deliberar e agir, possibilidade de construir com outros um lugar comum no encon-

tro da pluralidade, a política assim entendida, é relação de sujeitos conscientes e 

soberanos.  

No caso da Colômbia, o texto constitucional defende uma República democrática 

e participativa, participação, que todavia, concebe-se através de um conjunto de 

mecanismos que, em última instância, apelam para o voto e a coleta de assinatu-

ras para possibilitar a expressão popular; impedindo a participação direta de todos 

nos cenários públicos de determinação.  

Logo, pensar política e participação, de forma um pouco mais ampla como possi-

bilidade de construção consciente da própria realidade, que tenta acompanhar a 

última noção acima exposta, implica olhar para organizações, movimentos e par-

tidos como cenários válidos de participação, entendendo-se, aqui, válidos no sen-

tido formal, legalmente reconhecido pela constituição política da Colômbia, cená-

rios de construção coletiva.  
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Entremos, então, na compreensão do significado que cobra o conceito de 

participação no Partido Conservado face aos elementos da sua estrutura e dinâ-

mica organizativa. Neste sentido e para efeitos de compreensão acerca do valor 

semântico de participar que expõe a história, vale a pena ressaltar à luz do pen-

samento conservador que se defende sobre a democracia, explicitando que o par-

tido acredita na democracia como “[...] o melhor sistema de governo, porque têm 

legitimidade forte na nação, isto é, no povo, na sua cultura, crenças, tradições e 

valores. Acreditamos na democracia real e não formal, quer dizer participativa, 

que não se limita aos rituais eleitorais, que transborda o político, que seja certa-

mente pluralista e por tanto que ofereça aos eleitores diferentes alternativas” (Ma-

nual do Partido Conservador 2004:16) 

 Esta declaração constitui uma noção em que se convida a pensar no par-

tido como cenário real de participação e, não obstante trazer já na sua construção 

uma primeira controvérsia, o fato de identificar quem participa especificamente 

como eleitores, mesmo insinuando que a participação não se limite a rituais eleito-

rais. É um elemento que desconhece a condição propositiva do outro, sua capaci-

dade de fazer parte da construção de alternativas, levando a conceber o partido 

não como o cenário de encontro da pluralidade que eles citam, onde se propõe 

coletivamente, mas enquanto instituição dedicada a pensar por outros desde os 

interesses próprios, alternativas elegíveis favoráveis.  

Mais a aparente contradição não se configura realmente como uma con-

tradição e se explica no próprio manual, quando se adverte que para o conserva-

dorismo a pessoa é “[...] objeto principal da ação política” (Idem. 2004:17). Nessa 

perspectiva, a política se apresenta menos no cenário de ações coletivas que en-

volvam a interação de idéias, poderes e determinações, e provavelmente mais no 

cenário dos profissionais da política, dos políticos que criam e apresentam as “po-

líticas” do partido.   

Neste ponto, a controvérsia que existe no conceito da política, os dilemas 

entre o que é Política e o que é Político, as políticas e os políticos, às vezes, cri-

am um grande painel que encobre e dificulta a compreensão de estar-se falando 
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em política, até mesmo cria rejeição frente aos cenários políticos e, provavelmen-

te, por isso o partido Conservador fala em ir além do político. Mas, é importante 

ressaltar aqui ou, então, esclarecer que a compreensão da política na noção de 

participação que disponibiliza contexto ao nosso debate, enquanto possibilidade 

de configuração de espaços sociais, onde se expressem e debatem propostas e 

reivindicações, significa a interação de pessoas e classes sociais que lutam na 

construção de poder, enquanto vontade coletiva. Neste sentido, participar, fazer 

parte de... implica não ser objeto da “ação política”, mas sujeito...consciente, críti-

co e propositivo da própria realidade da qual não é simples espectador, mas tam-

bém não é um simples eleitor.                 

No mesmo sentido, o respeito da noção de democracia do partido, na 

forma como ele se organiza, torna-se fácil observar como a sua própria definição 

de democracia permanece atrelada aos estatutos da coletividade, onde as consul-

tas populares são o maior mecanismo de participação democrática (segundo pa-

lavras do próprio partido), em que as organizações de base não funcionam exa-

tamente como cenários de encontro e construção, todavia de assistência, consi-

derando-se que existam como foi apresentando anteriormente.  

Em outras palavras, o voto no momento da consulta de alternativas, dos 

candidatos ou das problemáticas a resolver, converte-se na expressão máxima da 

participação, no entanto, exercícios de debate, construção de opinião e consenso 

não são concebidos de forma a efetivar a noção de democracia citada. Contrari-

amente a esta posição, a organização do partido, a sua dinâmica e regulamenta-

ção abrangem fatores que impedem encontrar no conservadorismo um cenário de 

„inclusão‟ de atores que expressam e debatem suas propostas e reivindicações. 

 Esses fatores que levam a pensar, criando perguntas respeito do papel 

do Partido Conservador na Política Colombiana, considerando-se como ponte 

entre sociedade e Estado, hoje, não conseguem ser cadeia de transmissão da 

democracia que, como expressado anteriormente, limitado pelas suas próprias 

práticas, o partido se encontra em déficit até mesmo com sua democracia interna. 
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E, então, surge o questionamento do que vem a ser o Partido Conserva-

dor hoje? Qual seu objetivo? Ser uma escola de profissionais políticos? Uma má-

quina eleitoral? Uma organização com programas filantrópicos?... Para se obter 

uma resposta, é necessário entender que a estrutura hierárquica privilegia o papel 

do Diretório Nacional no conceber das terminações e atuações que orientam o 

partido, o deliberado desinteresse nas organizações de base e a ausência de co-

esão frente ao programa constroem na organização significados próprios de parti-

do e participação.   

Para que se revise o ponto da estrutura hierárquica, não é preciso dizer o 

como e o porquê da estrutura do Partido Conservador ser hierárquica, como foi 

mencionado nos capítulos precedentes. Depois de entender que o fato de expres-

sar uma ordem de subordinação, e claro, pela condição de desigualdade que traz 

implícita, negar a noção de participação que já foi debatida, remete a já antigas, 

mas ainda relevantes concepções de partido, enquanto organizações burocratiza-

das, centradas na idéia de representação como mecanismo, e não, do acesso 

direto das pessoas às decisões políticas (VIANA: 2003). Uma perspectiva que 

envolve e explica, caso seja, a primazia de grupos, no ámago da organização, 

oligarquias políticas tradicionais (MICHELS: 1982), em busca do poder político do 

Estado, mais do que de coordenar e instrumentar a vontade popular.  

Assim, de acordo com o discurso do partido Conservador, adota-se, na 

linguagem legal e normativa dos mecanismos de participação, a idéia de um par-

tido popular, desconhecendo, no entanto, que mecanismos são meios e não o fim 

da participação que, para ser real e efetiva, precisa não somente dos mecanismos 

democráticos, mas de estrutura e decisões democráticas, igualmente indicadas 

pela lei, que não pode ser entendida como um simples jogo de procedimentos.  

Deste modo, o partido conservador apresenta-se mais como uma máqui-

na pela qual um setor ideológico (e econômico) tradicional atua, expressão do 

poder de uma classe que encontra neste partido, aliás, construiu36 nele uma insti-

                                                           
36

- Lembrando as clivagem das que emerge o partido conservador, lá em 1948 (abordado na 

primeira parte) 
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tuição para defender os seus interesses, e menos como “um Partido sintonizado 

com o povo, que se vincula com suas bases populares e dá a elas capacidade de 

decidir sobre seus futuro” (Missão do Partido Conservador)       

Desta forma, é privilegio do Diretório Nacional, na tomada de determina-

ções e atuações que orientam o partido, órgão onde apenas onze membros têm 

participação, não necessariamente representativos de toda a organização, ampa-

rada na perspectiva ampla que o partido apresenta nos estatutos. Esta primazia 

indica, mais uma vez, a brecha que existe no partido entre o que ele chama de 

bases e a estrutura central, em que as bases não têm a possibilidade de determi-

nar e propor respeito dos seus caminhos na coletividade, muitas vezes, como se 

expressavam antes, elas nem existem, se arquitetam para nutrir o momento elei-

toral, convertidas em clientelas, são menos do que cidadãos, só eleitores ou vo-

tantes.  

Nesta cadeia, existe ainda uma segunda abertura que continua a apagar 

a idéia de partido enquanto ponte entre sociedade e Estado, é a distancia que 

existe entre os parlamentares eleitos do partido, nos diferentes níveis, como, Se-

nadores, Representantes, Deputados e os próprios diretórios que, observando o 

normativo, supõe-se conhecem e combinam as propostas da coletividade. Mas, 

na prática não é bem assim, visto que projetos próprios são apresentados e de-

fendidos pelos parlamentares, nas diferentes corporações, sem debates prévios 

na organização do partido. 

Logo, a lógica do partido enquanto coletividade e, especificamente, dos 

diretórios como órgãos de „chefia‟, que guiam e efetivam o programa conservador 

com a representação das bancadas, são, algumas vezes, invertidas e são as 

bancadas que definem, as orientações do partido, segundo os interesses do go-

verno, quando concomitante com os próprios interesses, a exemplo do que já a-

conteceu no governo Uribe, ou, então, os interesses dos grupos ou setores eco-
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nômicos que se aninham já na tradição do partido e dos que tem apoiado, promo-

vido e até mesmo patrocinado as campanhas37.  

Vemos, então, que existe uma cadeia de rupturas nos vínculos dos dife-

rentes níveis do partido, a ponto de diluir a possibilidade de participar diretamente 

na determinação do curso da coletividade, uma cadeia de rupturas que diluem 

também a representação, quando o exercício parlamentar desconsidera a organi-

zação do partido, defenestram a idéia do partido Conservador de ser um cenário 

amplo, de construção coletiva, de efetiva participação, no qual participar, para o 

partido situa-se simplesmente entre o voto e o acesso a algum programa assis-

tencial.            

A ausência de coesão frente ao programa do partido, que não permite a 

construção de unidade, cria conflitos internos, divisões e, até mesmo, rupturas no 

curso do partido ao poder, em processos que o próprio, como coletividade, é o 

maior perdedor, pois não vê somente o racha dos seus vínculos, como também 

as posições negociadas não pelo consenso, expressão do poder da vontade cole-

tiva, todavia pela força “dos pesos políticos”38. 

Assim, recolhendo os elementos, até o citado momento, a respeito da 

forma como o partido conservador se organiza e funciona, permitindo reconhecer 

nele aspectos que conduziriam a diferentes definições no conceito do que vem a 

ser partido. Mas, como não se trata de outorgar, por força, uma definição, tendo 

em vista que toda definição é passível de ir além da realidade ou ficar diminuta 

diante dela, mencionando, sem a devida abrangência ou explicação do fenômeno. 

                                                           
37

- A pesquisa da Corporação Transparência por Colômbia, desenvolvida no ano 2009, com 

empresas, a respeito das eleições do ano 2006-2007, demonstra, entre outras informações, a 

respeito da percepção dos pesquisados que 15,8% das empresas dão apoio, porque esperam 

retorno; enquanto que 10% recebem oferecimentos de compensações especificas, como: 

contratos, regulamentações favoráveis, carregos, entre outras. Para o 94,4% das empresas 

pesquisadas, as doações, para as campanhas eleitorais, constituem uma prática corrupta. (Ver 

resumo desta pesquisa no Anexo B) Para aprofundar no tema ver: Financiarão de Campanhas e 

Corrupção.    

38
- Usa-se esta expressão só em referência a diferentes grupo que, por razões de família, 

econômicas, ou de simples cálculo eleitoral, tem acumulado poder no  partido.   
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Propõe-se, sem indicar uma ou outra definição do partido, que vale destacar al-

gumas características que o partido Conservador apresenta, e, de maneira fun-

damental, englobam sua compreensão e, consequentemente, o entendimento da 

noção de participação que a sua organização e estrutura nos mostraram.     

Deste modo, entende-se o partido Conservador na função de uma orga-

nização extensa que, no entanto, apresenta fortes relações verticais e um apare-

lho permanentemente sustentado por profissionais políticos, distante da socieda-

de, no que diz respeito à própria construção do partido e às sua propostas, que 

compreendida, então, como objeto do exercício do partido, recebe deste atenção 

assistencial. O partido, sócio do Estado, perde sua função vinculante entre este e 

a sociedade (MAIR, 2005). O Partido Conservador aparece, em alguns cenários 

locais, e devido a seus projetos e ou programas de assistência que são denomi-

nados como parte da sua luta contra a pobreza, atuam de forma tal que suas prá-

ticas confundem-se entre as práticas das múltiplas ONG‟s que, substituindo o pa-

pel e a presença do Estado, que maquiam as necessidades urgentes, sem se tra-

duzir na busca por transformações estruturais, mas no sustento sistemático da 

ordem presente. As práticas assistenciais não são nem pretendem ser vias de 

acesso da população à vida política, à ação política.                        

As lideranças do partido, em nível nacional, materializam-se, nos seus 

representantes, nos cargos públicos, o que em outras palavras equivale dizer que: 

a liderança se instala na representação, o representante se transforma, à vista do 

cidadão, no partido, e suas ações individuais e seu comportamento no cenário 

público são lidas como as ações do partido, percepções que têm significado a 

partir da própria concepção da representação, porém desconhecem que o partido 

é mais do que a sua presença nos cenários públicos, uma vez que, sobrepondo-

se a isto, existe uma organização no interior da qual se expressam lideranças tra-

dicionais, atreladas à própria existência do partido, às famílias do partido e aos 

grupos econômicos que nele vivem, os chamados líderes naturais da organização 

que lutam no seu interior e constituem a direção da organização política.  
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Clarifica-se, então, a existência de que não são apenas dois níveis do 

partido, mas dois partidos, o que está na direção, que institui em si a máquina e o 

partido de representantes, que se instala na esfera pública e carrega o poder efe-

tivo do partido no governo. Poder, em síntese, distante das bases e da sociedade 

em geral; mesmo assim, o poder que, nas corporações públicas, tem a capacida-

de de apontar mudanças tanto positiva quanto negativamente, frente à questão 

social.          

Contudo, mudar ou pretender mudar a questão social, de forma alguma, é 

maquiar as necessidades urgentes de alguns grupos da população, como aconte-

ce com os já mencionados programas ou projetos de assistência, ou, pior ainda, 

com as práticas clientelistas que, em períodos eleitorais, os “chefes políticos” e-

xercem nos contextos locais.  

Neste sentido, González e Otero39 afirmam, na Colômbia, “o clientelismo 

se erige como um sistema de seguridade social limitado e desigual que beneficia 

os que estão dentro da clientela. Pelo mesmo, esta forma de „administrar‟ os re-

cursos do Estado, ao tempo que inclui certas redes, exclui e marginaliza muitas 

outras que não são da clientela, ou não estão articuladas em absoluto, às lógicas 

clientelistas. O sistema clientelista amplia a presença das instituições do Estado a 

regiões deprimidas através de intermediários e transforma à classe política na 

mediadora entre a administração pública local e nacional, igual que entre as regi-

ões e o Estado central.” (PP.4:2006) Práticas que, de imediato, no momento elei-

                                                           
39

 GONZALEZ, Fernán. Licenciado em Filosofia e Letras e Teologia (Universidade Javeriana, 

Bogotá, Colômbia), Mestre em Ciência Política (Universidade dos Andes, Bogotá, Colômbia), Más-

ter of arts em História de América Latina (Universidade de California, Berkeley, Estados Unidos). 

Desde 1972, investigador do CINEP, Centro de Pesquisa e Educação Popular, onde foi coordena-

dor de várias equipes de investigação; subdiretor e diretor general. 

OTERO-Bahamón, Silvia. Cientista Política (Universidade dos Andes, Bogotá, Colômbia) e jovem 

investigadora do CINEP, Centro de Pesquisa e Educação Popular, onde participa de vários proje-

tos do grupo de Violência política y Formação do Estado. 

Artigo e Informações disponíveis no site: http/www.intitud-gouvernance.or, do Institute of Re-

search and Debate on Governance (irg) 
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toral em questão, “provêem mecanismos de identificação à população com a vida 

política do Estado”(Idem), fornecendo uma perigosa “legitimidade” aos represen-

tantes, mesmo em processo eleitorais em que esta é questionável;  e, em verda-

de, contrário a tecer pontes entre sociedade e Estado, eles fazem paliativos, des-

conhecendo os problemas estruturais, sem construir cenários de reivindicações 

ou demandas ao Estado.   

 

2.6 Como se apresenta atualmente o Partido Conservador: uma breve re-

flexão a propósito do momento eleitoral e seus propósitos  

Como foi abordado, no início, o Partido Conservador Colombiano é uma 

organização política com 150 anos de história. Nesse ínterim, atravessou diferen-

ciados momentos, já tendo sido, inclusive, considerado como Partido de elite, de 

direita, classista, minoritário e em decadência. Por muito tempo, nem foi conside-

rado partido do governo, nem de oposição, dividindo, com os liberais, os cargos 

políticos da executiva nacional. 

 Hodiernamente, é uma organização política significativa no cenário nacio-

nal, tanto que, nas últimas duas décadas, sofre um processo de reorganização 

interna, que permite reconhecer-se, a partir dos seus estatutos40 de Julho de 

2009, como “uma organização política de centro, democrática, popular, moderna 

e de avançada” (Art. 1ro, Titulo I:23); embora, na prática, a adjetivação utilizada 

pelo Partido pode  ser contestada.  

                                                           
40

- Em 2004, o Partido Conservador avançou em seu processo de renovação, com a mudança do 

seu estatuto, programa e estratégia eleitoral, objetivando a contenda de 2006; momento que se 

conhece como a “Constituinte Conservadora”. 
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Para entender o momento que vive o Partido Conservador, deve-se inicia 

pelo reconhecimento da história da coletividade que se consubstanciou em meio a 

divisões internas, fortes polarizações a respeito dos elementos ideológicos mais 

tradicionais abrangentes do conservadorismo. Em síntese, em facções em conflito 

que dificultam a construção de uma proposta real de unidade do partido, na qual a 

particularidade do coletivo transborde a simples menção dos valores tradicionais, 

possibilitando acordar um programa político conservador de coesão, uma propos-

ta social, que, respeitando os valores do partido, permita reconhecê-lo no cenário 

do sistema político nacional como força autônoma e uma proposta singular, que 

não permanece mais à sombra do governo de turno, como ainda acontece. 

  Apesar do discreto crescimento eleitoral de 2002, 2006 e 2010, que 

permite ao partido se situar como a segunda força política em termos de repre-

sentação no Congresso, essa situação tem comprometido a sua independência, 

pois, em grande parte, as vitórias eleitorais do partido continuam atreladas às ali-

anças políticas, como o Projeto Uribista, e à imagem do presidente que, além de 

mais, provém do partido liberal.          

A respeito das eleições legislativas de 2006 e 2010, como se apontou a-

cima, indicando um crescimento, o que vale um parêntese para fazer um pequeno 

esclarecimento sobre o debate respeito do crescimento ou sobre a recuperação 

eleitoral discreta do partido Conservador, que anuncia a sua revitalização no ce-

nário nacional, Senado e Câmara, repassando a idéia de um partido que se forta-

lece e cresce, segundo apenas a própria opinião do Partido. 

 Porém, num estudo do ano 2002, o professor Roll argumenta que, nas 

últimas décadas, o processo do Partido Conservador é o de um partido minoritá-

rio, que eleição a eleição, vê reduzida a sua capacidade eleitoral. Neste aspecto, 

é de fundamental importância considerar dois elementos para contemplar o deba-

te: 

 Primeiro, é que desde a data da publicação do estudo do professor Roll 

até hoje, têm acontecido vários processos eleitorais, nos quais o Partido 



P á g i n a  | 88 

 

Conservador expõe uma “renovada” presença, além do processo de reor-

ganização interna que, desde o ano 2000, com ênfase no ano 2004, vem 

sendo diligenciada na Organização. Trata-sede um processo empreendido 

com a finalidade de modernizar o Partido, ajustar o seu programa e apre-

sentar uma imagem renovada à população.  

 Segundo, Roll já expõe no seu livro “Rojo Difuso y Azul pálido” (PP. 257-

258:2002), que se encontra evidente, nas posturas diferenciadas do citado 

autor e do Partido Conservador, a aproximação que cada um deles faz aos 

dados, constituindo-se o fator decisivo entre ambas as posturas a respeito 

de o conservadorismo ter ganhado ou não terreno eleitoral.  Assim, o pro-

fessor Roll, em termos de cifras eleitorais, nas suas estatísticas a respeito 

da presença do Partido Conservador nos diferentes cenário públicos, a 

saber: Assembléias, Governos Departamentais e Prefeituras, contabiliza 

somente aos representantes que inscreveram as suas candidaturas em 

nome do Partido nas eleições em que resultaram eleitos (cifras oficiais do 

Conselho Nacional Eleitoral). No entanto, o próprio Partido Conservador, 

em termos de cifras  eleitorais, além de contabilizar os representantes que 

concorreram às eleições em nome do Partido, contabiliza também, nas 

suas estatísticas, representantes de movimentos afins, que foram apoia-

dos por ele e elegeram-se; postura esta justificada pelo Partido, com am-

paro, no Artigo 91 – Capítulo 6 dos seus Estatutos que prega: "Por razões 

de conveniência eleitoral suficientemente fundamentada, o Conselho Na-

cional pode autorizar em uma jurisdição especial, o candidato do Partido 

para se registrar por movimentos cívicos ou regional, desde que compro-

meter o movimento em questão para apoiar a lista de candidatos do Parti-

do, para outra corporação ou outro cargo, e no caso de ser eleito atuar 

como parte da Bancada do Partido dentro da respectiva corporação “ (Es-

tatutos del Partido Conservador; pp.65:2009).  

Neste norte, o partido conta com um cenário em que se abrange o que 

eles denominam partidos e movimentos afins ao conservadorismo, fundamentan-

do-se neles para expressar que o partido é ainda forte e amplo; o que resulta nu-
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ma contradição, ao reconhecer que, muitas vezes, estes partidos e movimentos 

são segmentos do próprio partido, organizados de maneira independentes, produ-

to da falta de coesão e das divisões internas da coletividade.        

Logo, a idéia de um partido que se fortalece, expressa contradição com a 

sua situação eleitoral nos cenários locais (Governos Departamentais e Prefeitu-

ras) nos quais se mantém, desde o ano 1991 até hoje, como uma segunda força, 

porém a sua presencia decresce, mesmo quando as cifras oficiais do partido que-

rem fazer crer que aumentaram, o que se deve a soma das forças afins, situação 

que, mais do que indicar um fortalecimento, faz suspeitar debilidade. Assim, as 

tabelas, a seguir, mostram um paralelo entre as cifras do partido e as cifras ofici-

ais do Conselho Nacional Eleitoral, a respeito dos governos departamentais e pre-

feituras, obtidas no ano 1991 até o de 2007. 

 

Comparativo: dados do Conselho Nacional Eleitoral e dados do Conservadorismo* a res-
peito dos Governos de Departamento e Prefeituras, obtidas de 1991 até 2007  
Governos Depar-

tamentais 
Dados do 

Partido Con-
servador  

Dados 
do CNE 

 Prefeituras Dados do Par-
tido Conserva-

dor  

Dados 
do CNE 

1991 5 3 1992 299 269 
1994 8 7 1994 377 357 
1997 4 3 1997 357 302 
2000 3 2 2000 319 233 
2003 7 4 2003 408 159 
2007 6 5 2007 300 240 

Fonte: Tabela elaborada pela autora amparada nos dados do Conselho Nacional Eleitoral e 
no Livro “Comportamiento electoral de las fuerzas Políticas en Colombia” de autoria de 
Gonzalo Araujo Muñuz e publicados no ano 2009, pela “Corporación Pensamiento Siglo 
XXI “, integrante das organizações adstritas ao Partido Conservador e a Fundación Konrad 
Andenauer (entidade financiadora) 

 

Neste dilema do crescimento ou decrescimento eleitoral do partido, ele 

ostenta, hoje, como o demonstrado acima, o segundo lugar nas forças políticas no 

congresso, conforme demonstram os resultados obtidos nas eleições legislativas, 

para o Senado e a Câmara, no dia 14 de março de 2010, onde alcançou 22,2% 

da representação, no primeiro, com 22 parlamentares; e 46,2% de representação, 

no segundo, com 38 Representantes. Nas tabelas abaixo, a participação do Parti-
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do Conservador, no Senado e na Câmara, do ano 1991 até hoje.  

 

 
PARTICIPAÇÃO DOS PARTIDOS POLÍTICOS NO SENADO DA REPÚBLICA DE 1991 ATÉ 
2010 

 

Partidos\Eleições 1991 1994 1998 2002 2006 2010 

Cadeiras P. Liberal  57 57 48 29 18 17 
Cadeiras PCON 25 31 25 13 18 22 
Cadeiras Partido da  U --- --- --- --- 20 28 
Cadeiras Cambio Radical --- --- --- 2 15 8 
Cadeiras Pólo Democrático Alter-
nativo 

--- --- --- --- 10 8 

Cadeiras Partido Verde --- --- --- --- --- 5 
PIN --- --- --- --- --- 9 
Outros 10 14 29 58 19 3 

TOTAL  92 102 102 102 100 100 
Fonte: Tabela elaborada pela autora, com dados do Conselho Nacional Eleitoral 

 

 
PARTICIPAÇÃO DOS PARTIDOS POLÍTICOS NA CÂMARA DE REPRESENTAN-TES DE 
1991 ATÉ 2010. 

 

Partidos\Eleições 1991 1994 1998 2002 2006 2010 

Cadeiras P. Liberal  88 88 87 54 36 35 
Cadeiras PCON 46 51 38 21 30 38 
Cadeiras Partido da U --- --- --- --- 29 47 
Cadeiras Cambio Radical --- --- --- --- 20 14 
PIN --- --- --- --- --- 12 
Cadeiras Pólo Democrático 
Alternativo 

--- --- --- 7 9 4 

Cadeiras Partido Verde --- --- ---- ---- --- 3 
Outros 27 24 36 80 38 14 

TOTAL 161 163 161 162 162 167 
Fonte: Tabela elaborada pela autora, com dados do Conselho Nacional Eleitoral. 

 

Os dados contidos, nas tabelas acima, permitem não somente observar a 

participação do Partido Conservador, no cenário nacional, nas últimas duas déca-

das, mas também as mudanças no sistema de partidos na Colômbia, abordados 

na primeira parte, com respeito à debilidade do bipartidarismo, à emergência das 

organizações políticas, ou seja, Movimentos e Partidos, que, no ano 2002, repre-

sentavam 56,8% e 49,3%, no Senado e na Câmara respectivamente, No entanto, 

tal representação dos partidos emergentes, encontra-se dispersa em meio a exis-
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tência de 59 partidos e movimentos políticos diferentes. Observa-se, também, a 

reorganização do sistema, após 2003, com a Reforma Política, que equilibra e 

fortalece a participação dos partidos41, finalmente, a tabela evidencia a sutil recu-

peração do Partido Conservador, no cenário nacional, já anteriormente mencio-

nada.         

A respeito dessa recuperação da presença do Partido no cenário nacio-

nal, existe um importante detalhe que se faz necessário destacar, nesta etapa da 

dissertação, uma vez que a proposta é a compreensão do momento que vive o 

partido. Este detalhe relaciona-se com o fato de que o segundo lugar que o parti-

do ocupa nestas duas corporações, situa-se na frente do seu contendor histórico 

o Partido Liberal que, desde a nova constituição, manteve-se como o ator mais 

forte neste cenário e, verdadeiramente, foi mais forte que o conservadorismo, ao 

longo de quase todo o século XX. Todavia, do ano 1991 até hoje, na melhor das 

situações, o Conservadorismo dividiu com os Liberais o segundo lugar na repre-

sentação para Senado no ano 2006, ambos com dezoito (18) cadeiras, no entan-

to, na Câmara, esteve sempre atrás do Liberalismo.  

Contudo, o importante não é apenas que o partido Conservador consiga 

superar ao Liberal, no que se refere ao numero de cadeiras no Senado, mas tam-

bém que a primeira força, atrás da que se localiza, é o Partido Social da Unidade, 

com quem tem defendido e acompanhado o governo Uribe, em posição similar ao 

conservadorismo, defende propostas da direita, que se constitui a aliança por 

meio da qual o Partido Conservador pretende fazer parte do governo, numa coli-

gação, para o segundo turno eleitoral, com Juan Manuel Santos, candidato do 

Partido Social, eleito presidente em 2010 até 2014, no dia 20 de junho, depois de 

obter mais de seis milhões e seiscentos mil votos (6.700.000), no primeiro turno, 

do dia 30 de maio; obtendo, no segundo turno, nove milhões quatro mil duzentos 

vinte um voto (9.004.221), o que, talvez, expressa a crescente tendência da soci-

edade colombiana a este extremo da escala esquerda/direita ou, então, o radica-

                                                           
41

- A cifra repartidora consegue equilibrar a participação dos partidos majoritários, reduzindo a 

dispersão nestas duas corporações; porém dificultando a participação das organizações políticas 

menores nelas.      
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lismo da população frente aos chamados grupos terroristas, bandeira de combate 

que tem eleito os governos há mais de duas décadas42.  

Antes mesmo de chegar ao ponto em que os Conservadores buscam fazer 

parte do governo, com o Partido Social da Unidade, retornando na participação do 

Partido Conservadora, na vida política nacional, vale ressaltar que se bem, nos 

últimos doze anos, ele se tem constituído parte efetiva do governo, primeiro com 

Andrés Pastrana e, depois em coalizão com Uribe, acompanhando e apoiando a 

construção e desenvolvimento de políticas, com figuras chaves que, em alguns 

casos,ainda compõem a máquina governamental, representando uma parte im-

portante dos votos que, no congresso, deram livre acesso a projetos, como o refe-

rendo, para a reeleição presidencial e a reforma laboral, entre outras iniciativas 

presidenciais, beneficiando o Partido Conservador e suas políticas de direita, com 

a opinião pública favorável aos “sucessos” de Uribe.  

Essa presença efetiva no governo não fortaleceu a opção de poder do par-

tido Conservador, porquanto que, apesar de o Partido ser forte na representação, 

é débil na organização interna, não consegue conciliar „o comum‟, provocando o 

debilitamento e as possíveis rupturas, enquanto produto de competência interna, 

a falta de um programa de unidade claro e efetivo, que abranja os objetivos da 

coletividade, supere os interesses particulares que, após o término da Frente Na-

cional, não lhe tem permitido chegar ao poder como partido.  

É preciso não esquecer que os Conservadores, após o período da Frente 

Nacional, só ocuparam o poder no governo em duas oportunidades, nas quais os 

candidatos que foram eleitos, apresentaram-se no pleito eleitoral como expres-

                                                           
42

- È impossível, na condição de autora deste documento e, mais ainda como colombiana, privar-

me de expor uma consideração pessoal a este respeito, visto que a tendência, cada vez mais forte 

do povo, em aceitar propostas da Direita para o enfrentamento do chamado terrorismo não tem 

nenhuma relação com as concepções ideológicas esclarecidas e tudo a haver com as condições 

de um povo marginalizado, que parece desconhecer que, na Colômbia, o verdadeiro terror advém 

das forças do Estado, posto que o verdadeiro conflito colombiano não é a violência, mas a terra, 

um conflito estrutural e histórico, onde a violência não é mais do que a estratégia cruel de grupos 

econômicos, Estado e atores armados, para desapropriar e tomar posse.  Para quem quiser apro-

fundar-se neste tema, recomenda-se pesquisar desde a categoria do conflito político na Colômbia 

e não simplesmente violência.    
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sões diferentes do próprio partido, no caso de 1982, com Belisario Betancourt, foi 

a Coalizão Movimento Nacional que reuniu os conservadores, liberais indepen-

dentes, democrata cristãos e ANAPO. Já em de 1998, com Andrés Pastrana A-

rango, ele se apresentou pela coalizão “Grande aliança pelo Cambio”, e, retroa-

gindo um pouco mais ainda na história, pode-se verificar, que há mais do que o 

fim da Frente Nacional que o Partido Conservador abandono a sua opção de po-

der em troca da participação nos governos de turno, de um ganho burocrático 

(Parte I).  

Assim, para a disputa eleitoral à presidência, no período 2010-2014 que 

aconteceu recentemente na Colômbia, o partido Conservador que aparenta ser 

forte, e efetivamente o é no burocrático, debate- se à sombra do governo de Uri-

be, uma das razões pela qual adiaram continuamente a eleição de candidato pró-

prio. Somente após o resultado do referendo, que pretendia dar mais uma reelei-

ção a Uribe, foi feita a escolha. O dia 26 de fevereiro é declarado inexeqüível, pa-

ra o projeto de reeleição, pela Corte Constitucional, o que concede um espaço 

favorável para um candidato único da coletividade. No entanto, um conflito já vi-

venciado internamente no partido, de fazer mais uma coalizão na busca do maior 

cargo do executivo nacional, constitui-se um dilema presente. 

Inicia-se uma curta campanha pela consulta interna do partido, realizada 

no dia 14 de março, mesma data das eleições parlamentares, a pré-candidata 

presidencial Noemi Sanin, com uma longa experiência política, ministra e embai-

xadora, em diferentes governos anteriores, como também candidata presidencial 

em 1998 e 2002, quando, em ambas as disputas, concorre por movimentos dife-

rentes ao partido conservador. 

 A pré-candidata, no entanto, chega ao partido com a perspectiva de a-

brange, na sua proposta, o ideário conservador e apostar na “independência” do 

partido, conforme foi dito antes, após a Frente Nacional, encontra atrelado a ali-

anças e coalizões para chegar ao poder. Doutra sorte, o pré-candidato presiden-

cial Andrés Felipe Arias, um político novo, que exerceu a pasta do Ministério da 

agricultura, na atual presidência de Uribe, cargo em que desenvolve o questiona-
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do programa conhecido como “Agro Ingresso Seguro”, sai do ministério para con-

correr à presidência, Arias representa, na consulta, a continuidade do projeto do 

atual governo, tendo, para isso, o apoio presidencial.  

Em uma disputa interna, referenciada pela busca da continuidade no go-

verno, as divisões internam do partido, os conflitos pessoais entre os contendores 

e o explícito respaldo de Uribe a Arias, frente à distância que emerge entre Sanin 

e a Presidência. Finalmente, no dia 14 de março, mesmo dia das eleições legisla-

tivas, ocorre a consulta conservadora, cujos problemas técnicos, no repasse das 

informações respeito da contagem de votos, novamente retarda, por cinco dias, o 

resultado da disputa eleitoral, agregando mais um elemento de tensão no âmbito 

do partido.  

Mas, afinal, a disputa eleitoral, dá a vitória a pré-candidata Noemi Sanin, 

com um milhão cento e dez e oito mil noventa votos (1'118.090) sobre Arias, que 

contabiliza um milhão oitenta mil trezentos treze votos (1'080.313), uma diferença 

pequena entre ambos os candidatos e um resultado impactante para o país, que 

observa, pela primeira vez uma consulta interna que captura dois e meio milhões 

de votos (2,5 milhões). Muitos fatores contribuem para a surpresa da participação 

na consulta o seu resultado: 

 Por um lado, o fracasso do referendo permite a conclusão de alguns eleito-

res de que o conservadorismo, principal aliado do atual governo, é a melhor op-

ção para a continuidade, uma herança do uribismo, embora seja o perdedor da 

consulta;  

 De outra parte, a coincidência com as eleições parlamentares e, finalmen-

te, o fato de que a consulta conservadora é realizada no o exíguo espaço de vinte 

dias de se declarar inexequível o referendo que tinha em pauta o debate político, 

acordando repentinamente o eleitor, sem um mapa claro das opções políticas, por 

não existir um debate eleitoral aberto, pois já se considerava como certa a reelei-

ção.      
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Fig.1 - Noemi Sanin celebrando a sua vitória. Foto extraída do site da Revista Semana.com, 
em 20/03/2010.  Fig.2 -Eleitores. Foto extraída do site da Revista Semana.com, em 8/04/2010. 

 

Por esta ou outra razão, o triunfo da candidata na consulta que, em teoria 

deveria superar as cisões, anuncia uma divisão interna.  Sem entusiasmo, Arias 

reconhece o triunfo de Sanin, mas não anuncia publicamente nenhum apoio, nem 

adere à campanha dela, desaparecendo praticamente da cena política, ausentan-

do-se do congresso conservador em que Sanin é declarada oficialmente candida-

ta do Partido, bem como se ausenta, também, de outros atos oficiais da coletivi-

dade. Neste sentido, questionado pela revista Semana acerca das consultas in-

ternas dos partidos na Colômbia, Adolfo Maya43 afirma "o que revela o resultado 

das consultas é que na Colômbia não existe democracia dentro dos partidos, nem 

acordos programáticos, ou filiação ideológica, mas interesses burocráticos" (25 de 

Março de 2010). 

O distanciamento de Arias da coletividade tira de foco a continuidade do      

Uribismo no Partido Conservador, recaindo a percepção de continuidade no can-

didato Juan Manuel Santos, do partido da Unidade, tornando-se, mediante à con-

sulta conservadora, “herdeiro” oficial do legado Uribe. É claro que detém as carac-

terísticas uribistas tanto quanto Arias ou Santos, porém, na disputa pela presidên-

cia, a campanha previa à consulta impõe uma separação aos uribistas conserva-
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- Professor pesquisador da Escuela de Ciencias y Humanidades de la Universidad Eafit-. 

Declaração publicada na Revista Semana.com, no dia 25 de março de 2010. Artigo “Consultas 

internas en Colombia: Un tiro por la culata” 
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dores de Sanin, situação que se soma à aposta de retomar a independência do 

partido, negando a compor alianças, tornando-se, por este fato, distante de Uribe 

que, antes mesmo do resultado da consulta, já declara o seu sucessor entre San-

tos e Arias. 

Nesse cenário e frente aos temores da divisão, é possível a saída de 

membros do partido em adesão à campanha de Santos. Então, a direção da cole-

tividade resolve tomar medidas que o presidente do partido, em nome do Diretório 

Nacional, anunciam, punições, que incluem até tramitação de perda de cargos 

para aqueles que não respaldarem Sanin, que, nesse momento, é candidata ofici-

al do partido, contudo sofrendo muita pressão que não lhe favorece e, ainda, acir-

ra o clima de desconforto na coletividade, que, levando à frente a sua candidatu-

ra, tenta abafar as diferencias, sem muito sucesso.  

Enquanto alguns conservadores argumentam que não é por pressão que 

se consegue apoio para a candidata, Carlos Holgin, ex-presidente do partido e o 

promotor do processo de reestruturação interna, que se destacou em 2004, com a 

revisão dos estatutos e o programa, expressa44 que, ante ameaça de divisão e 

saída dos membros, promover punições "É o mínimo que o partido pode fazer. É 

uma prevenção natural para manter a força, a integridade e a opção de poder”. 

Contudo, as opções de poder do partido se esvaem antes mesmo da saída explí-

cita de membros do partido em adesão a outros candidatos ou partidos, as op-

ções de poder não se configuram, se não existe o consenso prévio e vinculante 

entre as tendências do partido que, ante o cenário incerto da consulta, se sobre-

ponha aos interesses pessoais e projetos individuais.         

Nessa situação, começam por agitar-se as campanhas em que os princi-

pais elementos, no debate, focam a continuidade da política de “seguridade de-

mocrática” por um lado; e, por outro, a recuperação do Estado e as Instituições 

Públicas, enfraquecidas pelos esquemas de corrupção crescentes nos últimos 
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- Publicado na revista Semana.com, no dia 25 de março de 2010. Artigo “El Partido 

Conservador y los temores de desbandada” 
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oito anos. Assim, entre os candidatos próximos ao uribismo, ou seja, que são os 

representantes dos partidos que fazem parte da coalizão de governo, ou seja, 

Juan Manuel Santos, candidato do Partido Social de Unidade; Noemi Sanin, do 

Partido Conservador e German Vargas LLeras, de Cambio Radical; a disputa gira 

em torno de quem será o melhor herdeiro das políticas de Uribe, configurando-se 

como uma disputa que não  tem muito a dizer: primeiro, por causa do apoio explí-

cito de Uribe ao candidato Santos; e segundo, por conta da distância que o resul-

tado da consulta conservadora, juntamente com o afastamento de Arias, cria en-

tre Sanin e os bandos uribistas no partido.  

Contudo, o Partido Conservador insiste na ratificação de ser ele quem 

pode legitimamente dar continuidade as política de Uribe e afirma, durante o Con-

gresso Nacional Conservador, quando proclama oficialmente Sanin sua candida-

ta, com quem o partido não contempla alianças antes do segundo turno, reivindi-

cando sua liderança, “autoridade e direito, não só para reclamar, quanto para re-

presentar a continuidade da seguridade democrática” segundo as palavras45 do 

ex-presidente Andrés Pastrana,  para quem o argumento  do pilar fundamental da 

“seguridade democrática” se constituiu no seu governo (com o Plano Colômbia). 

Outrossim, no mesmo congresso, as diretivas do partido persistiram em 

declarar a unidade da coletividade, recuperar o poder do Partido e a sua autono-

mia, uma iniciativa que nasce morta sem o pleno apoio do partido que, em déficit 

de uma organização sólida e uma direção decidida e clara, frente ao projeto con-

servador, não se apressa em procurar consensos, facilitando as divisões entre as 

tendências, visíveis nas disputas pessoais dos candidatos, e ainda dificultando o 

cenário da sua candidata, ao pretender fazer da coerção coesão. Em síntese, ex-

por a unidade, no discurso, não faz sentido na prática, se as forças estão eviden-

temente dividas, situação presente não só na ausência de Arias e sua falta de 

adesão à campanha de Noemi, mas no manifesto de apoio à campanha de San-
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- Publicado na Revista Semana.com, no dia 14 de Abril de 2010. Artigo “Los conservadores 

por ahora no hablen el idioma de la coalición” 
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tos, assinado por quarenta e nove conservadores e as iniciativas que nunca ces-

saram na ideia da construção de alianças.    

 A campanha eleitoral prossegue e, nos primeiros debates, a candidata 

do partido conservador mostra-se insegura e fraca frente aos seus contendores, 

sem conseguir expressar, com clareza e de forma contundente, as propostas do 

seu programa de governo, tornando o discurso repetitivo, apela para distinção de 

gênero como elemento fundamental de diferenciação e renovação, em compara-

ção com o de os seus contendores. Esta atitude vai perpetuar-se durante toda a 

campanha, contribuindo com o detrimento da preferência nas pesquisas de opini-

ão que, em março, indicavam entre 17% e 23% de intenção de voto em favor da 

conservadora, posicionando-a como a segunda colocada na disputa eleitoral, com 

franca possibilidade de concorrer ao segundo turno.  

Entretanto, nesses mesmos cenários, outras campanhas se fortalecem. 

Assim, os candidatos Antanas Mockus, do Partido Verde, escolhido em consulta, 

e Sergio Fajardo46, do coletivo Compromisso Cidadão por Colômbia, que inscrevia 

sua candidatura por firmas, são, agora, considerados como alternativa renovado-

ras que, representando aquela segunda dimensão na disputa eleitoral que men-

ciounou-se acima, quer dizer, a transformação das formas de fazer política e e-

xercer o governo, conquistam uma grande massa, embora, disputem o mesmo 

voto de opinião, razão pela qual tem início uma grande movimentação, desde os 

site de relacionamento na internet, as colunas de opinião da midia para unirem as 

duas candidaturas em uma só, que, finalmente, se vinculam mediante  um acordo 

programático entre os candidatos.  

O acordo Mockus-Fajardo, para presidência e vice-presidência respecti-

vamente, gera em favor desta opção, o fenômeno denominado de “onda verde” 

que, em questão de semanas, segundo as pesquisas de opinião, apresenta um 
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 Sérgio Fajardo, ex-prefeito de Medellin (2004-2007) e Antanas Mockus, ex-prefeito de Bogotá 

(1995-1997) (2001-2003) conseguiram transformações importantes nas suas gestões, enquanto 

prefeitos, privilegiando um impulso à cultura, à cidadania e à redução  da violência em ambas as 

cidades: experiências de governo que repercute ainda hoje não só no plano nacional, mas 

também internacional.      
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resultado impactante, ou seja, consegue retirar a candidata conservadora da dis-

puta pelo segundo turno e, ainda, logra um em empate técnico com o primeiro 

colocado.  

A “onda verde” que se apresenta como uma alternativa contra às formas 

tradicionais de fazer política na Colômbia, mas que, no entanto, não entra em 

confronto político, como fazem os partidos de oposição Liberal e Polo Democrati-

co com as políticas de Uribe, mantendo a ideia de continuísmo a respeito da “se-

guridade democrática”, concebendo a ideia de que as alternativas se fecham.  

Com esse panorama, a intenção de votos a favor da candidata conserva-

dora decresce até atingir o 9% no mês de maio, a dezessete (17) dias do primeiro 

turno. O ambiente interno do partido não é muito favorável à candidata e ante à 

possibilidade de uma vitória verde, os conservadores-uribistas apoiam, cada vez 

mais, Santos. É, em meio a um ambiente político agitado, em que as pesquisas 

de opinião tornam-se o centro do debate, surgem as grandes surpresas. Os gráfi-

cos, a seguir, mostram a queda pela intenção de voto em favor da conservadora e 

seu lugar em relação às outras candidaturas.  
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Gráfico elaborado pela autora, segundo os dados de quatro fontes pesquisadoras, a 
respeito da intenção de voto para as eleições presidenciais, recolhidas em dezesseis 
oportunidades diferentes, desde março até maio. Vide, no Anexo C, informações 
relacionadas  

 

Gráfico elaborado pela autora, segundo os dados de quatro fontes pesquisadoras, a 
respeito da intenção de voto para as eleições presidenciais, recolhidas em dezesseis 
oportunidades diferentes, desde março até maio. Vide, no Anexo C, informações 
relacionadas  
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No entanto, no que pese a percepção errônea em que se coloca, na fun-

damentada idéia de que a campanha acontece entre dois candidatos pela presi-

dência (como se fosse o segundo turno), e não a escolha consciente das duas 

melhores opções para a presidência. Esta disputa traz, a idéia de revitalização da 

democracia na Colômbia que, desta vez, consegue reunir e apresentar candidatos 

que abrangem um amplo leque ideológico, representando partidos, alguns mais, 

outros menos organizados, mas com propostas que permitem superar o dualismo 

liberal – conservador como mostra o gráfico “Sistema de Partidos na Colômbia 

2010”. Este gráfico retrata, também, os desencontros entre os partidos, no que 

refere aos cenários nacional e local, convidando a repensar o vínculo que as pes-

soas constroem com os partidos, destacando novamente a descaracterização dos 

partidos como coletividades e a expressão de uma cultura personalista.    

 

Gráfico elaborado pela autora, conforme as propostas dos candidatos para a campanha 
eleitoral à Presidência da República/2010-2014. E, pelos dados fornecidos pela Registradu-
ria Nacional Del Estado Civil, nos comícios, do dia 14 de março para Senado; e do dia 30 de 
maio, em primeiro turno, para a Presidência da República. 
<http://www.registraduria.gov.co/elec2010> 

 

http://www.registraduria.gov.co/elec2010
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Em 30 de maio, a candidata conservadora não consegue superar a marca 

de 6,14% equivalente a oitocentos e noventa e dois mil trezentos vinte três votos 

(892.323) em todo o país, o que se constitui um fracasso para o conservadorismo 

que se perfilava forte, quando do início da contenda, com uma participação muito 

significativa no Congresso, de acordo com os resultados do dia 14 de março, bem 

como uma consulta de dois e meio milhões de votos que, aparentemente, legiti-

mava a força conservadora. Contudo, o fracasso deita razões na fragmentação do 

partido, na debilidade argumentativa da candidata ao expor o seu programa, no 

abandono do fortalecimento interno do partido, na condição de organização, o 

vínculo com as bases, se posterga a favor do fortalecimento burocrático, e enfim, 

o ambiente mediático que proporcionou uma disputa entre dois candidatos. 

No que concerne às mídias e as suas pesquisas, cumpre ressaltar que os 

eleitores contrariando as previsões, demonstraram que a candidata conservadora 

não posicionou em terceiro, mas em quinto lugar, o candidato oficial não teve uma 

disputa acirrada com o representante da chamada “onda verde”, mas uma vitória 

com ampla margem de votos, mais especificamente mais do que o dobro dos vo-

tos; a esquerda supero também, quase com o dobro dos votos aos liberais e os 

conservadores juntos, que se posicionam em quinto e sexto lugar; no que tange o 

resultado eleitoral, fica evidente o processo de debilitamento do bipartidarismo, a 

existência de outras forças políticas e o que parece ser a consolidação da propos-

ta, em curso da ala da direita. Vide abaixo, Mapa do Resultado Eleitoral do primei-

ro turno.   
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Mapa do Resultado Eleitoral extraído do site da Registraduria Nacional Del Estado Civil. 
<www.registraduria.gov.com> 

Mediante o resultado das eleições, o Partido Conservador, como é logicamente 

esperado de acordo com os seus interesses burocráticos, embora não muito coe-

rente com o fortalecimento da Organização, faz adereça à campanha do candida-

to Santos, constituindo-se uma determinação que se toma, antes mesmo de qual-

quer negociação doutrinária e programática, que demonstra, um partido fraco, 

apenas preocupado em ter quotas no governo do que defender um projeto próprio 

de sociedade, ou ser, uma ponte entre os que ele chama de seus eleitores, a so-

ciedade, em geral, e o Estado. Assim, pesar do apoio da maquina conservadora a 

Santos, a divisão interna permanece.  

Finalmente, nas eleições do dia 20 de junho, com a adesão do Partido Conserva-

dor, o Partido Cambio Radical e parte significativa do liberalismo, o Santos, do 

Partido Social de Unidad Nacional, ganha a Presidência da República. Uma con-

quista que conto não apenas com os partidos supracitados, mas com o apoio da 
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mídia, a maquina do Estado e algumas práticas corruptas impossíveis de serem 

negadas47.  

É uma vitoria eleitoral da qual muito ter-se-ia a dizer, mas como é outro o debate 

que interessa a este estudo, então, volta-se à questão do Partido Conservador, 

que, como expressam os resultados para Senado e Câmara, já antes apresenta-

dos, mantêm sua presença nos cenários locais, que é marcada, possivelmente, 

pelas atuações dos “caciques” regionais que continuam a sustentar a legenda do 

partido. 

Que entanto não conseguiu conciliar uma proposta no cenário nacional, nem 

mesmo na própria direção do partido e, menos ainda das particularidades regio-

nais e locais que contribuam na construção de um vínculo partidário, o que parci-

almente, explica o fracasso na luta pela presidência, continuando a perpetuar a 

idéia de um partido de “ministérios”, preocupado em ocupar altos cargos burocrá-

ticos no governo de outros, como acontece nos últimos governos; destacando que 

a aliança com Santos já rende dois ministérios, agricultura e fazenda para o pró-

ximo governo.  

Como se têm focado, todo o tempo nesta pesquisa, o partido Conservador precisa 

consolidar uma proposta coletiva que valorize os cenários locais e reivindique a 

importância das organizações de base na condição de efetivos pontes à participa-

ção na vida política e não simples reservatórios de votos, uma proposta que recu-

pere a noção do partido, enquanto agremiação que se “[...] propõe organizar, co-

ordenar e instrumentar a vontade popular” logrando então, ser o partido popular e 

moderno que anuncia, superando as praticas de uma empresa eleitoral, distante e 

surda da realidade do povo a que apela, quando se adjetiva organização popular.      

                                                           
47

 Nesta campanha, o clientelismo e uso corrupto dos programas do Estado, como “Fam ilias em 

ação”, para promover ao candidato Santos, encontra-se documentado em vídeos e foi denunciado 

às autoridades, por alguns dos beneficiários do programa. Como também foram  denunciados, por 

muitos cidadãos, irregularidades nas informações repassadas pela Registraduria, no dia 20 de 

junho (segundo turno), que favoreciam o candidato da Unidade. No entanto, a Registraduria argu-

menta que as informações repassadas por eles nos boletins não têm valor jurídico.             
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Num futuro próximo, o Partido Conservador precisa revisar e aprender não so-

mente com a experiência destas eleições, mas com toda a historia do seu partido, 

a reconhecer claramente as potencialidades que, efetivamente tem numa socie-

dade de maioria católica, atrelada a um conjunto de tradições. Mas também, re-

conhecer as dificuldades e metas de uma sociedade que muda, e demonstra cada 

vez mais, que continua necessitando, seja nas alternativas que emergem das lu-

tas em que pese as estratégias violentas, a estigmatizarão e, inclusive a morte 

continuam precisando ser ouvidas. 

Neste sentido, urge possibilitar a configuração efetiva de espaços sociais que se 

ouça, se debata e se proponha, reconhecendo a expressão e as palavras daque-

les que o Partido Conservador pretende representar, acaso o discurso popular a 

que se propõe passar é um propósito verdadeiro, verbalizando, alem do momento 

eleitoral, os cenários de jovens, mulheres e de base que nos estatutos se con-

templam.  
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Parte 3:  

Entre o Discurso e a Prática 

O fortalecimento democrático passa por uma reava-
liação de conteúdo e relevância da política. Para enfrentar o 
déficit das nossas democracias, é necessário o poder demo-
crático. Ou seja, a capacidade de lidar eficazmente com os 
problemas para expandir a cidadania. Para construir esse 
poder, é essencial a política. Mas é preciso que a política se-
ja relevante, para proporcionar formas de abordagem das 
principais questões sociais, que empreendam, com a firmeza 
da vontade dos líderes e dos cidadãos, e os sustentem com 
a idoneidade dos instrumentos para a ação coletiva, em que 
os partidos políticos são atores centrais, mas não o único. 
(PNUD;2004. p.181)  

Esta última parte quer englobar o debate abordado antes, apresentando 

alguns elementos centrais que convidam à reflexão a respeito dos discursos e 

práticas do Partido Conservador, colocando as controvérsias que dificultam en-

contrar, no partido, cenários de participação na vida política, que superem o sim-

ples exercício do voto e transcendam à construção de pontes entre as necessida-

des, propostas e buscas da sociedade em geral; bem como, consequentemente, 

construam também pontes com o exercício do poder que, nas corporações públi-

cas de eleição popular, o partido desenvolve. Apontando, assim, algumas refle-

xões para pensar a organização partidária que contribuam não apenas com a or-

ganização do Partido Conservador, mas a construção de espaços de participação.     
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  3.1 Coerências e Inconsequências na Prática do Partido Conserva-

dor: Reflexões para Pensar a Organização 

Um partido “Popular, Moderno e de Avançada” constitui-se a atual logo-

marca do Partido Conservador Colombiano; um rótulo que polemiza, com a sua 

própria forma de organização interna, que distante de ser a organização de “to-

dos”, para “todos” e por “todos” construída, proposto pelo adjetivo popular, o par-

tido, contrariamente, expõem o caráter de uma instituição hierarquicamente cons-

tituída, como está evidente nos seus estatutos, orientada burocraticamente à „par-

ticipação‟ no governo, seja ele qual for e a história evidencia, em detrimento da 

construção de vínculos sociedade - Estado que já Alcantara (2004), Sartori(1992) 

e Ware (2004) propõem enquanto funções para entender o partido nas democra-

cias, função que implica a canalização, representação e agregamento de interes-

ses comuns que, consequentemente, produzem propostas e programas coletivos.  

Em outras palavras, um exercício que seja construido próximo das bases 

da organização e que resumam a particularidade do partido, na aposta política e 

social, que não deve restringir-se, simplesmente, na alusão a um conjunto de va-

lores morais cristãos, hoje exalto pelo partido; conforme aludem-se na Parte pre-

cedente (II). O Partido Conservador precisa aproximar- se das diversas realidades 

sociais, repensar a sua organização interna, valorizando os possíveis espaços de 

participação, alargando os caminhos à democracia interna da organização.  

Para que se possa falar em um partido popular, é preciso, lançar um olhar 

mais profundo sobre a participação, compreendendo que uma conceituação restri-

ta ao voto, ou seja, a simples escolha entre as opções que diz respeito aos candi-

datos ou problemas, a cada dois anos, por meio das consultas internas e/ou po-

pulares é importante, mas não suficiente para estabelecer a interatividade das 

pessoas com a vida política, para aproximar delas e de suas realidades, constru-

indo a organização política sobre uma proposta próprio.  
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É bem verdade que o Partido Conservador tenta avançar nesta linha com 

a organização Novas Gerações e a organização de Mulheres, no entanto ambas, 

acabam presas na maquina do partido e no desenvolvimento de tarefas circun-

dantes às expectativas eleitorais deste. Desta feita, a organização Novas Gera-

ções termina por se restringir à função de formar jovens em administração pública 

e marketing político, que são novos quadros do partido; quanto à segunda organi-

zação, a de Mulheres, destinadas a servir de suporte a programas assistencialis-

tas do partido.  

Logo, estes cenários, como os das organizações de base, já discutidos na 

Parte II, não se propõem nem mesmo a captar as expectativas, propostas e sentir 

da população, na construção do partido, por serem menos do que isso, são ape-

nas, cenário que repassam uma visão do partido, construída distante da popula-

ção, nos quadros diretivos, segundo os diretores (nos casos em que são eles ex-

plicitamente ou então os mandantes “naturais”) de turno e dos interesses que re-

presentam: pessoas, quadros, propostas que permanecem ou saem do partido, 

segundo o nome Conservador, seja-lhes ou não útil.                                          

Uma prova clara do que foi argumentado são os últimos presidentes con-

servadores que, para a disputa eleitoral, decidiram não se autodenominarem con-

servadores; ou, então, a ex-candidata presidencial pelo partido, depois de duas 

tentativas à presidência, com rótulos diferentes do partido conservador, desta vez 

procurou este. Por não considerar algo mais concludente, como os resultados das 

eleições legislativas, do dia 14 de março, quando o partido, no caso especifico do 

departamento do Valle, considerado um departamento tradicionalmente conser-

vador, perdeu sua representação para o emergente PIN (Partido de Integração 

Nacional) e o Partido da Unidade, resultado de que muitos do “chefes” ou “caci-

ques” locais, decidiram abandonar a bandeira azul do conservadorismo, levando 

com eles os votos para estas organizações.  

Expressando-se assim, que os vínculos da população não estão tecidos 

com o Partido, ausente das suas realidades, mas com figuras locais que, ora re-

presentam o partido, ora não. Provavelmente, esta situação, seja mais uma em 
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meio a tantas consequências da Frente Nacional que desmancha, na percepção 

popular, as diferenças entre os partidos tradicionais ou, então, a consequência 

das práticas clientelistas que, afinal, tem feito não só dos partidos políticos colom-

bianos, como também do sistema político “um jogo de numerosas, muito desi-

guais e instáveis organizações eleitorais, e complexas alianças cobertas na maio-

ria das vezes por uma de duas etiquetas ideológicas” (Rodrigo Losada em Rodrí-

guez e Pizarro, 2005. p.134), que consequentemente, não constituem cenários 

para a participação na vida política da sociedade em geral, mas empresas eleito-

rais que protegem interesses específicos de determinados setores econômicos.  

Remetendo, ainda, à organização Novas Gerações, antes de abordar ou-

tro ponto, é importante salientar que, nesta pesquisa, não se desconhece a rele-

vância ou importância da formação de líderes ou dirigentes, que é uma função 

importante internamente nos partidos, como bem apontam também, neste ponto, 

Alcantara (2004), Sartori (1992) e Ware (2004), assim como em qualquer organi-

zação política, mas reflete-se a cerca da necessidade de superar o olhar restrito 

do doutrinamento, pois a organização democrática do partido precisa, mais do 

que de especialistas, de sujeitos políticos no sentido mais amplo.        

Por outro ângulo, a forte hierarquia bloqueia a democracia interna, além 

de limitar a interação do partido com a população, que pode conceber os cenários 

do partido como inacessíveis à população, por que a burocracia dificulta o encon-

tro da forma certa, o cenário adequado para se chegar às propostas, iniciativas 

que realmente componham, de maneira efetiva, no partido, o banco de projetos 

de qual o partido dispóe; acabam por ser somente um depositário de informações, 

talvez útil para o partido, mas de pouca praticidade para a população, que só en-

contra um arranjo rígido e estático com o qual não dialoga, nem consegue gerar 

e, menos ainda, acompanhar projetos que sejam daquelas iniciativas.  

Ante isso, emerge a pergunta se essa estrutura hierárquica não é expres-

são de fortes oligarquias, elites política desinteressadas em „instrumentar a von-

tade popular‟; e, ainda, outro elemento para afirmar que o partido não é mais do 

que uma empresa eleitoral, que faz uso do discurso popular e das tradições cultu-



P á g i n a  | 110 

 

rais para atrair votos ou, então, nos momentos não-eleitorais, mas uma organiza-

ção assistencialista que, no entanto, desfruta de quotas burocráticas.  

A partir desta perspectiva, tentar entender o partido como uma agremia-

ção à procura do bem coletivo, talvez constitua-se um esforço que foge à realida-

de colombiana, no mínimo da realidade do Partido Conservador, uma organização 

que se aproxima mais dos pressupostos dos teóricos da Escolha Racional, en-

quanto afirmar que os partidos são simples criações dos políticos em busca do 

poder.  

Assim, a hierarquia, no partido, consiste em uma das razões pela qual ele 

aparece desarticulado nos níveis regionais e locais da organização central, diretó-

rio e presidente nacional, considerando que, no dia a dia do partido, são eles e 

não o congresso nacional que orientam o partido, órgãos sobre os quais se privi-

legiam as tomadas de decisões, desconhecendo, consequentemente as particula-

ridades locais e as tendências regionais, frente a assuntos, nos quais não existem 

unanimidade. Neste foco cria-se e ignora, simultaneamente o conflito, constru-

ções comuns e os acordos são substituídos pela determinação do órgão que os-

tenta o poder maior. Mas, nem sempre esse órgão de maior poder corresponde 

ao descrito na Estrutura funcional da organização, em que o congresso é a auto-

ridade máxima; todavia, contrário a isso, reitera-se, é o diretório, presidente ou 

bancada do partido em nível nacional, que coloca o acento nas determinações.  

Assim, por exemplo, em uma reflexão simples sobre uma situação que, 

analisada com detalhes, pode ir bem mais além de um parágrafo, vale a pena 

destacar como o partido, enquanto “coletividade”, sendo bem o Diretório Nacional 

e Bancada como órgãos, resolvem, por votação simples entre eles, aderir à cam-

panha de Santos para o segundo turno, na eleição presidencial de 2010 a 2014, 

sem nenhuma exigência ou negociação programática, desconhecendo que, na 

consulta interna, foi Noemi quem logrou a vitória, com uma proposta sutilmente 

renovadora, no concernente ao tema social em comparação com o uribismo, ex-

pondo a ideia de que o partido precisava se impor e recuperar sua vocação de 

poder.  
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Mesmo que esta adesão transpareça logicidade e não chame à atenção, 

visando-se a matemática eleitoral e aos interesses burocráticos do partido, chama 

atenção, considerando o fato do partido ter convocado a sociedade para eleger 

um candidato em consulta; para, depois, desconhecer a mensagem que os „eleito-

res‟ entregaram, quando escolheram dentre as opções, uma que apontava a “in-

dependência” do partido, assim como certas mudanças na abordagem do tema 

social.  

A reflexão conduz, não a uma negativa frente das possíveis alianças, fos-

sem com quem for, mas a necessidade imperante, em nome da coerência, de um 

acordo programático claro de conhecimento público. Reconhecendo que, construir 

alianças de caráter programático, pode ser positivo para fortalecer a presença do 

partido no governo, mas, ceder o poder político do partido, aderindo a outras pro-

postas, sem acordos programáticos, nem posições definidas, contrário a fortale-

cer, debilita o partido como coletividade e dificulta, cada vez mais, a recuperação 

do terreno como opção de governo, sem considerar que ignora as posições dos 

conservadores que, impossibilitados de se expressar ante o diretório ou a banca-

da, só contaram com o voto, na consulta, para expressar sua posição. Estas in-

consequências dificultam, mais uma vez, localizar, no partido, um cenário claro, 

definido, em termos político-ideológicos, que possibilite efetivamente. a participa-

ção de todos (reivindicando o adjetivo de popular que se acenam) na vida política 

do país. Como já foi dito acima, este debate é amplo e possui muitos pontos por 

onde se poderia ser abordado.  

No entanto, aludimos a ele só para apelar à coerência, aliás incoerência 

de um partido que se diz popular “em sintonia com o povo, que se envolve com as 

suas bases populares e lhes dá capacidade de decidir sobre o seu futuro” (Um 

partido com agenda, 2006. p.34), mas desconhece as mensagens que, em mo-

mentos decisivos, a população aponta, mediante o único cenário que tem, no par-

tido para se expressar, de forma direta, como é a consulta.    

Os elementos que se debatem nos pontos anteriores assim, como tam-

bém, os abordados na Parte II, apontam, enfim, para a incapacidade do partido 
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em consistir em espaço de construção social, superando a simples divisão de ta-

refas e os mandos; portanto, não existe um partido popular, em que uma classe 

política, burocratizada, atrelada a interesses personalistas, seja de caráter eco-

nômico, seja político, não conseguem formar consenso, apelando à coerção para 

manutenção da unidade. Um partido, nestes termos, reitera-se, é mais uma orga-

nização eleitoral do que a um partido em sentido amplo, como corpo que instru-

menta a vontade popular que, neste caso, não consegue recolher.  

O Partido Conservador se concebe como um partido moderno “... aquele 

que se adapta às exigências da política contemporânea e como uma organização 

que representa um valor, acrescentando aos seus membros, para que a sua ade-

são signifique uma margem de lucro. Uma imagem corporativa, em que os candi-

datos possam falar livremente e ter autonomia em suas regiões, mas com a 

mesma linguagem comum, coerente com o partido. Um partido moderno deve ser 

um partido com imagem, mas, sobretudo, com uma mensagem que só pode ser 

obtido com a presença, a visibilidade na mídia e as organizações da sociedade 

civil, universidades, organizações sociais, sindicatos e grêmios. A organização do 

partido moderno, que tem um nível nacional, regional e setorial.” (Um Partido com 

Agenda, 2006. p.35).  

Esta noção de um partido moderno que, em muitas formas, justifica a ma-

neira como ele se organiza em função do desenvolvimento de tarefas e cargos, 

evidencia, também, a direção pela qual o partido caminha, preocupado, em ser 

plataforma da formação de quadros políticos e vitrine dos mesmos. Um partido, 

centrado na Imagem Corporativa, na forma como é percebido, mas do que ele de 

fato é, aponta para as debilidades de uma organização que não consegue definir 

a si própria, além de uma legenda ou rótulo da tradição conservadora, razão pela 

qual navega de um governo a outro, sem discriminação ideológica ou tendência 

política.  

Em síntese, esta é a definição do que se acostuma chamar de partido a-

tualmente. Uma noção de partido que teóricos, como Schupeter, descrevem muito 

bem, porém, antítese do que usualmente ainda pensamos e imaginamos, ou me-
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lhor, que se deseja pensar a respeito do partido como cenário que pode e deve 

articular e instrumentar a vontade da população. Numa consideração mais clássi-

ca, que reivindica o sentido dos partidos na democracia, que não se constitui um 

método ou simples procedimento.     

Insistindo na concepção do partido, a que deu sentido a esta busca, como 

agremiação que se propõe instrumentar a vontade popular, é necessário reco-

nhecer que um partido moderno precisa compreender a atividade política como 

uma atividade complexa que requer mobilidade, reflexão e flexibilidade para se 

adaptar aos contextos; e, entender esses contextos, é capturar, em um sentido 

positivo, as necessidades, problemáticas e conflitos de uma sociedade que muda. 

Contudo, flexibilidade e reflexão a respeitos das realidades emergentes 

não deve redundar na ausência de um programa sólido do partido, que, mesmo 

susceptível de ser revisado, de forma constante, englobe objetivos, princípios e 

fins do Partido Conservador, que recolham a sua particularidade e consigam a-

nunciar o que o é partido, a partir de uma perspectiva que supere a Idea de orga-

nização enquanto veículo eleitoral.  

Entretanto, o partido se perfila atualmente, como empresa política eleito-

ral, mais experiente em marketing do que na resolução de conflitos, mais experi-

ente em campanhas e cálculo eleitoral, mas não consegue dirimir, de forma con-

certada, seus próprios conflitos, apontar um objetivo comum e atuar coletivamente 

em função do mesmo, dispersando-se e rompendo nos confrontos de interesses 

pessoais, porque não existe um propósito compartilhado, prioritário e inegociável, 

que abranja as diferenças, que, em mínimos básicos, proporcione princípios de 

unidade que, conforme foi indicado em algumas páginas anteriormente, deve ir 

além da moral cristã que o partido exalta, pois não é preciso ser conservador para 

compartilhar e praticar a moral cristã, no entanto dever-se-ia precisar ser mais do 

que cristão para compartilhar e praticar princípios conservadores.  

Pelo exposto anteriormente, pensar o Partido Conservador e, em geral, as 

organizações política como cenários de participação, isto é, de construção coleti-
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va de consensos, veículos da vontade popular. É de fundamental importância a 

abordagem entre outros, dos elementos que na continuação se listam, nos quais 

o partido conservador precisa trabalhar.    

Renovar as práticas políticas: Na Colômbia, é preciso reconhecer que os partidos 

têm jogado, historicamente, e de maneira especial os partidos tradicionais, um 

papel de pequenos “Estados – Pais”, representando em cenários locais, pelos 

chefes/caciques políticos, com as suas máquinas clientelistas, um difuso, porém 

importante papel de Estado, trazendo para as comunidades prestação de servi-

ços, saídas para algumas necessidades imediatas da população que, em razão 

disso, termina, legitimando todo tipo de práticas à procura de que os partidos sa-

tisfaçam, mesmo  parcialmente, as necessidades que o Estado não satisfaz.  

São opções cômodas que rendem o benefício eleitoral para os partidos, 

que, no entanto, maculam o seu sentido como cenários que possibilitam o ato cri-

ativo da elaboração de propostas e consenso, e transforma-os em medidores par-

ticulares das suas clientelas, que enxergam, na atuação dos partidos, a solução 

de problemas específicos, não a efetivação de direitos, mas os favores dos “líde-

res de turno” no melhor dos casos dos partidos. Neste sentido, é fundamental re-

pensar as atuações, dos partidos, em geral, e dos seus “líderes” locais em parti-

cular, reinventar outras formas de fazer política, que permitam à população ser e 

sentir-se parte da transformação das realidades, e percebendo que os partidos 

precisam ser pontes na efetivação de direitos, e não agentes filantropos que se 

nutrem eleitoralmente da questão social.  

Nesta orientação “É necessário que novos atores sociais se organizem 

para participar da esfera política, como novos atores políticos, democratizando a 

própria política – a qual não pode ficar restrita a um affair próprio do Príncipe, ou 

seja, ao exclusivo protagonismo estatal, nem incluir apenas os velhos atores par-

tidários e corporativos.” (FRANCO, 1997:97). Logo, é fundamental que o partido 

recupere seu papel de ponte entre sociedade e Estado, que revalorize seus víncu-

los com as organizações de base e com outras organizações sociais, possibilitan-

do desde os espaços que lhe são próprios, a efetivação dos chamados direitos 
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políticos dos cidadãos e formule propostas e programas próprios, frente à questão 

social.  

Possibilitar a democracia interna: Perpassa por repensar a estrutura organizativa 

que, respeitando os níveis nacional, regional e local que o partido distingue, redi-

mensione os vínculos que entre eles se estabelecem, melhorando laços de co-

municação e valorizando a interação, negociação, oposição e consenso entre os 

atores do partido, que dão sentido à participação. As consultas, os cenários de 

formação e os programas assistenciais do partido são importantes para conhecer 

o partido, se aproximar e, ocasionalmente, para tecer vínculos. No entanto, preci-

sam ser renovados criativamente, pois como foi anteriormente mencionado antes, 

participar é mais do que marcar presença, no cenário específico, ou escolher en-

tre duas opções, participar é construir e propor. Por isso, é importante que o parti-

do identifique nos diferentes nível e seus cenários, pontes validos de interlocução 

com a população.   

Recuperar o valor da pessoa, do ator social individual: Nesta direção, renovar o 

sentido da democracia, e construí-la democracia interna na organização é uma 

das necessidades mais imperantes do Partido Conservador, que passa por reno-

var a noção da pessoa, que não é nem não deve ser apenas o objeto da política e 

alvo dos que se dirigem as atuações de alguns que tem o privilégio de pensar e 

propor por eles. Uma noção moderna de partido deve entender a pessoa, na 

perspectiva de que todo grupo humano, democraticamente organizado, estabele-

ce metas conjuntas e atinge objetivos de interesse comum. 

Construir uma proposta coletiva clara: O partido tal igual que toda organização 

social não é um todo homogêneo, como vimos acima, nele emergem e se deba-

tem força e tendências, no universo do conservadorismo são radicais ou modera-

das, mas se houvesse um acordo comum, idealmente, conseguiram construir e 

desenvolver uma proposta coletiva que abrangesse as suas diferenças e expres-

sasse um programa, o projeto de país que o conservadorismo quer; uma proposta 

própria coletiva de sociedade, que supere as propostas orientadas ao debate polí-

tico de turno, ao continuísmo da “segurança democrática”, ou propostas de frente 



P á g i n a  | 116 

 

à “luta contra a pobreza” que o partido chama, mas que, ainda, está longe de re-

conhecer os elementos centrais da questão social, no debate político na Colôm-

bia.      

Consequentemente o partido precisa que redefinir-se ideologicamente, 

pois atrelado às alianças, às coalizões e às praticas de direita, é mais um, no blo-

co que desconhece as particularidades nas posturas de direita, que, em hipótese 

alguma, permitem identificar o conservadorismo no centro do universo político 

nacional (Um partido de Centro Democrático,2004) como é o objetivo esboçado, 

desde o processo de renovação do partido que ainda está inconcluso.        

Passar da imagem corporativa à particularidade organizativa: redefinir-se ideolo-

gicamente, construir uma proposta própria e coletiva de sociedade, recuperar o 

valor da pessoa, a democracia interna e renovar as práticas políticas, é construir 

um partido com „identidade‟ (retrato da sua particularidade), recuperando o senti-

do da organização política na democracia, como cenário de debate, construção, 

consenso que compreenda a realidade, reconhecendo as particularidades e reco-

lhendo interesses múltiplos num corpo coletivo, como veículo entre a sociedade e 

o Estado.      
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Considerações Finais 

Persiste a idéia de que a Colômbia possui a democracia mais estável da 

região, uma sociedade que manteve estável o seu sistema político e de governo, 

em tempos de ditadura na América do Sul. Não obstante, quem conhece e guar-

da, na memória a história, identifica claramente uma sociedade, antidemocrática, 

perpassada por guerras, o conflito e a eliminação do contrário que, ainda hoje, 

permanece, acobertado por esquemas corruptos. 

 A democracia, no seu sentido amplo, é „nova‟ e ainda se constrói para os 

colombianos que, só após da constituição de 1991, têm reconhecido legalmente o 

seu direito de pensar, atuar e propor para além das duas forças tradicionais, que, 

na prática, ainda hoje, lutam pelo direito de se opor livre e abertamente, sem os 

fantasmas da perseguição e da morte.  

Neste sentido, voltar o olhar sobre os partidos, reconhecendo neles pro-

váveis cenários passíveis de participação na vida política que, localizados nos 

diferentes lugares do leque ideológico, constituíam o lugar próprio do debate e da 

construção política, que permitam superar as estratégias violentas na busca por 

mudanças sociais, reconhecendo que são eles, enquanto os atores, que constitu-

em efetivamente o governo, atores que concentram o poder de agenciar transfor-

mações, desde o cenário legítimo do Estado.  

Contudo, a história mostra como os partidos, na Colômbia, não têm con-

seguido posicionar se efetivamente como cenários de construção e participação 

política que concentrem o sentir coletivo e a demanda por uma resposta à ques-

tão social, que desde diferentes cenários, a sociedade vivencia. É, assim, como 

nas poucas oportunidades que emergiram partidos que recolheram este sentir, ou 

então expressarem posturas contrarias ao estabelecimento, foram vítimas da vio-

lência, como já se demonstrou antes, o genocídio da União Patriótica (por exem-

plo), que se inicia durante o governo do Conservador Belisario Betancourt.  
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Um governo que, a rigor, promoveu o desenvolvimento da estratégia vio-

lenta de eliminação dos contrários, continuando a perpetuar a permanência das 

elites liberais e conservadoras no poder. Uma evidência de que os partidos, na 

Colômbia, menos do que ser organizações pensadas por e para a população com 

a perspectiva de canalizar as propostas e o sentir desta, os partidos, particular-

mente os  tradicionais, são expressão de elites institucionalizadas em empresas 

eleitorais que defendem e protegem os interesses particulares dos setores eco-

nômicos de onde essas elites são oriundas.          

Diante dessa história, é compreensível a estigmatização e a falta de apre-

ço pelos partidos, que fazem do eleitor colombiano de hoje, um votante indepen-

dente, que não tem um vínculo claramente construído com os partidos que, além 

do mais são vistos como organizações burocratizadas e corruptas, que trabalham 

em benefício próprio, e estrategicamente por interesse eleitoral, em benefício das 

suas clientelas.  

Uma noção que se expressa na opinião da população frente aos partidos 

e que dificulta a compreensão destes, como cenários de participação na vida polí-

tica, isto implica a necessária renovação dos partidos e os seus repertórios. Con-

seqüentemente importa conhecer a organização partidária de hoje, questioná-la e 

propor diante dela, demandando-lhe o cumprimento das funções que Silva apon-

ta, coerente também com a proposta constitucional da Colômbia.    

Neste sentido, faz-se mister reconhecer o processo de fortalecimento e 

construção que o Partido Conservador, há uma década, tenta impulsionar, mas 

não sem a devida reflexão  sobre as práticas que evidencia como esse processo 

é refém dos interesses burocráticos dos seus representantes, atrelado à ilusão 

mediática do sucesso do projeto uribista, e lucrando dessa idéia, suas conquistas 

eleitorais que afinal no conseguem ser a expressão de um projeto conservador 

claro frente à sociedade, mas o voto servil e conveniente, a certos interesses par-

ticulares que persistem na organização.  
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Situação que demonstra como o Partido Conservador, hodiernamente, é 

menos um cenário de construção política de consenso, e mais uma empresa polí-

tica eleitoral, onde os “profissionais políticos” encontram a plataforma de lança-

mento ao cenário público, e os cargos de eleição popular, assim como meio de 

acesso a outros cargos da burocracia nacional, escola e vitrina dos novos qua-

dros conservadores, que, no entanto, não comprova o vínculo suficiente que con-

siga unir e manter em torno do conservantismo desses novos políticos, que ora 

são conservadores, ora uribistas, ora santistas. Logo, é necessário que o partido 

retome a sua iniciativa de reconstrução, recupere o sentido da organização políti-

ca e assuma estratégias que promovam a conciliação de suas práticas com o ide-

al do partido popular, de centro democrático que enuncia. Por isso, a insistência 

pela redefinição ideológica de construir uma proposta própria e coletiva de socie-

dade, recuperar o valor da pessoa, a democracia interna e renovar as práticas 

políticas, é provavelmente uma alternativa para construir partido     

Urge reconhecer o conflito e evitar que se repitam situações como as vi-

venciadas nas eleições anteriores (primeiro turno à presidência 2010-2014) nas 

que o partido conservador, após exceder dois milhões quininos mil (2,5 milhões) 

votos no dia 14 de março na sua consulta, colocando-se como a segunda força no 

Senado e na Câmara, conquista apenas oitocentos oitenta mil (880.000) votos no 

dia 30 de maio para a presidência, produto proveniente da intervenção da mídia 

que apresentavam uma disputa acirrada entre dois candidatos, mas também e de 

maneira decisiva na organização, da fratura e falta de articulação interna que, 

mais uma vez, na história, não permitiram ao partido chegar como bloco, debili-

tando a campanha da sua candidata, maculando o cenário favorável que o 14 de 

março deixou para o partido. 

 Outro importante ponto de vista é o de continuar incrementando os estu-

dos sobre as organizações partidárias, que permitam não simplesmente compre-

ender o que elas são hoje, ou como se expressam, mas a revalorização do seu 

papel na democracia e, consequentemente, redimensionar a noção que sobre o 

partido se construí, aportando desde perspectivas que contribuam à democracia.             
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Anexo A: 

 

Famílias Políticas o Políticas Familiares do livro “Rojo Difuso y Azul Pálido” 

(2002. p.245) 
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Facciones partidistas PCC do livro “Rojo Difuso y Azul Pálido” (2002. p.246) 
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Anexo B: 

Pesquisa Corporação Transparência por Colômbia 

 

Nas próximas paginas encontra-se o resumo da pesquisa realizada pela 

firma Invamer/Gallup de Colômbia, ao respeito do financiamento das campanhas 

eleitorais e a corrupção política na Colômbia, desenvolvida entre sete de abril e 

vinte e dois de julho de 2009, com trezentas dois entrevistas realizadas a gerente, 

presidente, vice-presidente e proprietário de empresas contribuintes e não contri-

buintes nas campanhas de 2006-2007, indagando nas doações, as formas como 

estas são efetuadas, as razoes que explicam essas doações, as percepções a-

cerca dos processos eleitorais e as praticas de corrupção.            
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Anexo C: 

Informações relacionadas à intenção de voto 

 

 

Nas próximas paginas encontram-se as partes das pesquisas de opinião 

e as fichas técnicas das mesmas, desenvolvidas pelas firmas Invamer/Gallup de 

Colômbia, Datexco Company S.A - Opinometro, Ipsos Napoleón Franco e Centro 

Nacional de Consultoria S.A, no período de março até maio de 2010 ao respeito 

das campanhas eleitorais á presidência da Republica, as pesquisas não serão 

apresentadas na integra devido á extensão no conteúdo de algumas delas, e con-

siderando que nesta oportunidade não é do nosso interesse todas as questões 

desenvolvidas nas diferentes pesquisas. Assim, as partes apresentadas se res-

tringem, a intenção de voto, e estão organizadas cronologicamente de março até 

maio.    
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1

NOMBRE DEL PROYECTO O 

INVESTIGACIÓN:
Encuesta presidencial 2010

2 Nombre de la firma encuestadora: Datexco Company S.A. - Opinometro ®

3
Persona natural o jurídica que la 

realizó:
Datexco Company S.A. 

4
Persona natural o jurídica que la 

encomendó:
El  Tiempo

5 Fuente de financiación: El  Tiempo

6 Grupo Objetivo:

Hombres y mujeres mayores de 18 años de edad, con intención de votar 

en las próximas elecciones presidenciales, residentes habituales en 

hogares no institucionales  de niveles socioeconómicos alto, medio y bajo 

en 31 municipios del país en zonas urbanas.

7 Diseño Muestral:
Muestreo estratificado de áreas, probabilístico  en la mayoría de sus 

etapas de selección. 

8 Marco Muestral: Inventario cartográfico de los municipios seleccionados en la muestra

9 Tamaño de la muestra:

Un total de 2529 personas, ponderadas por región, nivel socioeconómico, 

género y rango de edad.    

Para la estimación  sobre población con intención de voto en las proximas 

elecciones, el tamaño de la muestra fue de 1200 encuestas

10 Técnica de recolección:
Entrevista presencial cara a cara en hogares con aplicación de un 

cuestionario estructurado.

11
Tema o temas concretos a los que se 

refiere:

Intención de voto para próximas elecciones presidenciales, imagen de 

candidatos, percepción sobre resultados de las próximas elecciones 

presidenciales.

12 Fecha de realización de Campo: 20 al 23 de marzo de 2010

 FICHA TÉCNICA INVESTIGACION DE MERCADOS
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13 Cobertura Geográfica:

Región  Caribe: (Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, 

Magdalena, Sucre.),Región Pacifica:(Cauca, Choco, Nariño, Valle.), 

Región Oriental:(Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander , 

Santander.),Región Central:(Antioquia, Caldas,  Quindío, 

Risaralda),Region  Sur-Oriental (Huila, Meta , Tolima). 

Municipios seleccionados: Anserma Nuevo, Santafé de Antioquia, 

Arcabuco, Armenia, Barranquilla,Bogotá,Bosconia,Bucaramanga, Cali, 

Chia, Cienaga,Corozal,El  Tambo,Espinal, Floridablanca, Ibague,Icononzo, 

La Estrella, Los Patios, Manizales, Medellin, Monteria, Palmira, Pasto, 

Pinchote, Pitalito, Pueblo Viejo, Soacha, Soledad, Tello, Villavicencio.

14
Personajes e instituciones por 

quienes se indagó:
Candidatos a la presidencia de la República 2010

15 Margen de error  y confiabilidad

2,09%; Para el total de la muestra.

3,03%, para las estimaciones sobre la población con intención de voto.

En todos los casos el margen de error estándar relativo máximo 

observado es para fenómenos presentes en la población en una 

proporción mínima del 50% con una confiabilidad del 95% .

16 Fecha de entrega del informe: 25 de marzo de 2010
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