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O constitucionalismo latino-americano, segundo Roberto Gargarella, possui cinco 

períodos históricos fundamentais:  

(i) O primeiro constitucionalismo latino-americano (1810 e 1850) diz respeito às 

declarações de independência;  

(ii) o segundo período de consolidação do constitucionalismo pós-colonial (1850 

– 1900) onde há um pacto entre liberais e conservadores no período fundacional do qual 

resultaram as principais constituições da região;  

https://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/4939_4_ryf_constitucionalismo_pluralista_2010%5b1%5d.pdf
https://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/4939_4_ryf_constitucionalismo_pluralista_2010%5b1%5d.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BdcKNr8xbAg


(iii) o terceiro período marca a crise do modelo de constitucionalismo pós-

colonial, sob influência do positivismo, e de ruptura com a velha ordem constitucional;  

(iv) o quarto período é do constitucionalismo social que se inicia com a crise de 

1930 até meados do século da segunda guerra mundial – processo de substituição das 

importações, a entrada da classe trabalhadora na política e de administração do processo 

de inserção de direitos sociais em constituições com instituições conservadoras;  

(v) o quinto período refere-se ao novo constitucionalismo latino-americano, 

relacionado às últimas reformas constitucionais e novas Constituições, dedicadas aos 

compromissos sociais, democratização da organização política e políticas de presença e 

constitucionalização de direitos dos povos originários. 

          Subjacentes a cada uma dessas fases, há quatro ângulos utilizados pelo autor para 

descrever os movimentos que forjam projetos constitucionais e agruparam forças político-

econômicas a partir de certas ideias. A primeira é a vertente conservadora a partir de uma 

religião particular, notadamente a cristã, de postura restritiva a ambos as ideias e elitista 

e, geralmente associada a valores supraindividuais e extracomunitários. A segunda é 

posição republicana com compromisso com o ideal do autogoverno e da política 

majoritária, não raro considerada como radical e utópica ao longo do livro. A terceira é 

uma posição liberal que prioriza o respeito às eleições individuais que, na prática, 

sofreram restrições severas. A quarta e última é uma posição igualitária que enfatiza 

formas de efetivar direitos e pensar formas de participação no poder mais dialógicas1. 

         São as diferentes fusões, mesclas e acordos entre essas três correntes que 

caracterizam o constitucionalismo latino-americano. A mescla entre o conservadorismo 

e o liberalismo, ainda que por vertentes muito variadas acompanhadas de divergências 

sobre a interpretação do passado colonial e do seu legado, marca o constitucionalismo 

latino-americano do século XIX. Por exemplo, duas fórmulas foram comuns: (i) direitos 

políticos limitados-direitos civis amplos (Alberdi, Bello e Samper); e (ii) direitos políticos 

amplos-direitos de propriedade limitados (Otero, Murillo e Bilbao). 

Já no século XX, entre 1930 e 1980, houve a incorporação da classe trabalhadora 

na política. O impacto constitucional foi a incorporação de direitos sociais2. Os episódios 

marcam o desmoronamento definitivo da ordem neocolonial, após a crise de 1929-30. 

                                                           
1 Tais ideias remontam a livros anteriores do autor. Cf. GARGARELLA, Roberto. The Legal foundations of inequality. New 

York: Cambridge University Press, 2010. Do mesmo autor, The scepter of reason. Public Discussion and Political Radicalism in the 

Origins of Constitutionalism. Springer science+business media, B.V., 2001. 
2 LEGALE, Siddharta. Estado Social e Democrático de Direito: História, direitos fundamentais e separação de poderes 

2009 (Publicação eletrônica em: http://www.cspb.org.br/docs_concursos2009/monografiasiddharta.pdf 



Deu-se a substituição de um Estado que se proclama neutro por um Estado 

intervencionista, controlador das bases de produção e da distribuição de riquezas. São 

criadas agências reguladoras e controles de preços. Devido às guerras na Europa, a 

América Latina amplia a exportação de alimentos e bens primários. Houve a substituição 

das importações: da manufatura à paulatina industrialização que impactou a vida pública. 

No plano constitucional, a Constituição do México de 1917 – a primeira do mundo 

a prever direitos sociais – e suas relações políticas aparecem como uma alternativa 

possível à crise e, ao mesmo tempo, não era o período de crise e violência armada. Os 

líderes do pacto liberal-conservador conheceram limites dos velhos pactos constitucionais 

e a necessidade de incluir demandas sociais para acalmar os descontentamentos 

existentes. O constitucionalismo se mostrou social em matéria de direitos e conservador 

na parte da organização do poder. Suas estruturas inspiradas no modelo norte-americano 

foram pensadas para proteger a minoria –a elite de proprietários – contra a maioria. Seu 

desenho monológico revela-se anacrônico por desprezar o debate público e democrático 

que incorpore as minorias, entendidas hoje de forma diversa: os grupos vulneráveis3. 

  Para além da experiência mexicana, distintas respostas foram apresentadas no 

constitucionalismo social que marcou a América Latina no século XX. Gargarella aponta 

cinco saídas encontradas. A primeira foi a autoritária – tentando reinstalar o velho modelo 

de ordem e progresso na qual o golpe de Estado foi para o século XX a tradução política 

do que foi o modelo conservador para o século XIX. A segunda foi a via reformista, 

reagindo a governos autoritários, modera-se o presidencialismo e se introduz direitos 

sociais. A terceira é apopulista exemplificada com os governos de Perón na Argentina e 

Vargas no Brasil. A quarta foi “pacto democrático excludente” foi a estratégia da 

Colômbia e da Venezuela, que respondem com membros da elite garantindo estabilidade 

política repartindo o poder, mas buscando desenvolvimento econômico pacífico 

excluindo as forças de esquerda. A última foi a socialista, ilustrada com Cuba, Chile e 

Nicarágua invertendo as condições de 1880, assegurando o triunfo dos politicamente 

excluídos e economicamente marginalizados.  

         Em uma fase mais recente, que tem disso denominada geralmente como “novo 

constitucionalismo latino-americano”, Gargarella analisa as novas Constituições e 

experiências da Colômbia, Venezuela, Equador e Bolívia, assim como algumas reformas 

constitucionais, destaca, de um lado, as “políticas de presença” dos grupos vulneráveis e, 

                                                           
3 GARGARELLA, Roberto. Crisis de la representación política. México: Fontamara, 2002. 



em especial, o processo de constitucionalização dos direitos indígenas e, de outro, a 

presença de um Executivo hiperpresidencial que acaba por bloquear certas iniciativas e a 

comprometer até mesmo os mecanismos de participação popular4. 

         As portas da sala de máquina das Constituições latino-americanas, segundo 

Gargarella, foram trancadas com cadeados. A Constituição foi criptografada, tornando a 

sua sala de máquinas elitista e não acessível ao povo. A parte dogmática (ou de direitos) 

das Constituições no geral é bastante avançada no que tange a estimular a participação 

popular e o reconhecimento de direitos sociais aos trabalhadores e a grupos indígenas. O 

problema reside justamente na parte orgânica, já que a organização do Estado ou dos 

poderes continua muito fechada ao povo e permeada por estruturas autoritárias. 

         O constitucionalismo regional é ser descrito como aquele com (i) “vocação de 

importar direito estrangeiro”; (ii) formas de presidencialismo mais extremas do que o 

modelo norte-americano; (iii) tensões entre o Estado laico e a igreja; (iv) tensões entre o 

majoritarismo e as demandas da “angústia da desigualdade” e do problema constitucional 

da propriedade; (v) os problemas e desafios do pluralismo e do multiculturalismo. 

Em paralelo a esse constitucionalismo, há um processo de internacionalização do 

acesso à justiça, inexplorado e/ou subteorizados pelos estudiosos do constitucionalismo 

latino-americano. O presente projeto se insere no contexto das recentes investigações 

sobre a dimensão internacional do acesso à justiça, tendo como foco principal o acesso à 

Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH). Será realizada uma releitura da 

noção de “acesso à justiça”, retratando e defendendo as “mutações” na Convenção 

Americana de Direitos Humanos (CADH) e da jurisprudência da Corte IDH. Pretende-

se, além disso, levantar os obstáculos à justiça internacional em um primeiro momento 

para, posteriormente, apresentar algumas propostas para, ao menos, reduzi-los, de modo 

a incrementar a proteção internacional aos direitos humanos.   

O novo constitucionalismo latino-americano, por sua vez, como bem destaca o 

prof. Enzo Bello, decorre mais da atuação de movimentos sociais5 na América Latina do 

                                                           
4 LEGALE, Siddharta. O que é a vida segundo as Cortes do novo constitucionalismo latino-americano?. In: Enzo Bello; 

Clarissa Brandão. (Org.). Direitos humanos e cidadania no constitucionalismo latino-americano. 1ed.Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2016,, p. 211-233. LEGALE, Siddharta. O Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela e os males de 

origem do novo constitucionalismo latino-americano.  e. LEGALE, Siddharta. A Corte Constitucional do Equador e as 

veias abertas do novo constitucionalismo latino-americano. E LEGALE, Siddharta. O Tribunal Constitucional 

Plurinacional da Bolivia e as veias abertas do novo constitucionalismo latino-americano (II). Todos os três artigos 

foram publicados em: BRANDÃO, Rodrigo (Org.). Cortes Constitucionais e Supremas Cortes..Salvador:Juspodivm, 2017. 
5 Sobre a emergência dos movimentos sociais e a construção da cidadania no período na América Latina, 

ora centrado em carência sociais (ex: sem terra e sem teto), ora em identidades étnicas (ex: Bolívia e 

equador), Cf. BELLO, Enzo. Política, cidadania e direitos sociais: um contraponto entre os modelos 

clássicos e a trajetória da América Latina. Dissertação de Mestrado pela PUC-RJ, 2007, p. 140 e ss. Do 



que de teorizações acabadas, como as propagandeadas pelo Neoconstitucionalismo 

desenvolvidas a partir de teorias do direito de professores das universidades, como Alexy 

ou Dworkin. O nome atribuído também se deu na falta de um nome mais preciso, a 

despeito das crescentes reflexões e a produção teórica sobre esse movimento em curso. A 

seguir, propõe-se descrever e elaborar a partir dos seguintes marcos: (i) histórico a partir 

dos ciclos; (ii) filosófico – uma filosofia da libertação e uma epistemologia do sul; e (iii) 

teórico – a construção de um Estado Plurinacional de direito a partir da 

constitucionalização de direitos indígenas, políticas de presença e da previsão de 

instrumentos de democracia participativa nas estruturas poder6.  

O marco histórico aponta para as transformações decorrentes dos movimentos 

sociais que culminaram na aprovação de novas Constituições do Brasil de 1988, a 

Colômbia de 19917, Venezuela de 19998, Equador de 2008 e Bolívia de 20099. Não 

desejemos abordar os detalhes histórico-políticos do processo constituinte de cada uma 

dessas Constituições, que são analíticas, dirigentes, pautadas pelo modelo de democracia 

participativa e pela constitucionalização dos direitos das populações originárias, em 

especial às indígenas, com atenção a sua participação em variadas instâncias de poder10.  

Para a finalidade do presente trabalho, basta dizer que há três ciclos: o primeiro 

ciclo pauta-se na descentralização do poder, sendo representado pelo Brasil e pela 

                                                           
mesmo autor, vale conferir as reflexões a partir do pensamento de Gramsci para a América Latina. V. 

BELLO, Enzo. A cidadania na luta política dos movimentos sociais urbanos. Caxias do Sul: Educs, 2013, 

p. 167 e ss. 
6 Inspiramo-nos para construção dos marcos do novo constitucionalismo no conhecido e original texto do 

professor Luís Roberto Barroso. V. BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e 

constitucionalização do Direito. In: Temas de direito constitucional, t. IV. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. 

Destacamos, porém, que “neo” e “novo constitucionalismo latino-americano” não se confundem. Ambos 

possuem teoria e prática, mas o primeiro é muito mais um movimento teórico com repercussões 

institucionais, enquanto o segundo um movimento social, como descrevemos a seguir. Por essa razão, 

destacamos o marco sociológico, como componente central do novo constitucionalismo. Para uma 

comparação breve e precisa entre ambos, Cf. FERNDANDES, Bernardo Gonçalves. A teoria da 

Constituição à luz dos movimentos do constitucionalismo (moderno), do neoconstitucionalismo 

(contemporâneo), do transconstitucionalismo e do constitucionalismo (latino-americano) plurinacional. In: 

MORAIS, José Luis Bolzan de; BARROS, Flaviane de Magalhães Barros. Novo Constitucionalismo latino-

americano. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2014, p. 37 e ss 
7 Não ignoramos que existem controvérsia doutrinária sobre o enquadramento do Brasil e da Colômbia no 

novo constitucionalismo. Apesar das características mais frágeis para o enquadramento desses países, 

entendemos que estão presentes, embora em menor grau. Optamos, por isso, por inseri-los no primeiro ciclo 

do movimento. 
8 DALMAU, Rubens Martinez. PASTOR, Roberto Viciano. ¿Ganar o perder? La propuesta de reforma 

constitucional em Venezuela y el referendo de 2007.  

<http://www.ceps.es/webantigua/investigacion/informes/ptalsxxi/1-julio2008.pdf>  
9 UPRIMNY, Rodrigo. Las transformaciones recientes em America Latina: tendências e desafios. Trabalho 

apresentado no Congresso Mundial de Direito constitucional, 2010. Disponível em:   

<http://www.juridicas.unam.mx/wccl/ponencias/13/242.pdf >  
10 GARGARELLA, Roberto. Latin american constitutionalism: the engine room of Constitution - 1808-

2010. Oxford University Press, 2013, p. 181 e ss. 

http://www.ceps.es/webantigua/investigacion/informes/ptalsxxi/1-julio2008.pdf
http://www.juridicas.unam.mx/wccl/ponencias/13/242.pdf


Colômbia; o segundo envolve o aprofundamento dos mecanismos de democracia 

participativa, com especial destaque para Venezuela; e o terceiro ciclo refere-se ao 

aprofundamento dos direitos das populações originárias e da construção do Estado 

Plurinacional, por exemplo, no Equador e na Bolívia11.  

O marco filosófico apoia-se na reivindicação de um processo descolonizador, 

passível de ser descrito a partir da epistemologia do Sul12 ou da filosofia da libertação13. 

Em linhas gerais, ambas procuram contestar uma visão homogeneizante da modernidade 

ocidental-europeia, propondo uma emancipação a partir de um “Sul” metafórico. A 

metáfora simboliza a necessidade de inclusão da cosmovisão e o conhecimento das 

populações originárias.  

O “Sul”, portanto, não é meramente geográfico. Significa uma espécie de 

reinvindicação por maior diversidade na produção do conhecimento, que não se paute de 

forma exclusiva na produção do “Norte”. Trata-se de uma manifestação contra as formas 

de colonialismo ou neoconstitucionalismo nas dimensões política, cultural, econômica 

etc14. Por isso, libertar a américa latina das formas de colonialismo (ou neocolonialismo) 

pressupõe valorizar a produção filosófica e cultural da região é um objetivo central do 

movimento. 

Representativa dessa característica, é a positivação de muitos conceitos 

decorrentes de visões de mundo (ou cosmologias) típicas das populações originárias, 

como os Aimarás. É emblemática, nesse sentido, a inclusão de termos, como suma 

qmanã, sumak Kawsay ou bien vivir nas Constituições da Bolívia e Equador. O “bem 

viver” desempenha uma função análoga a da dignidade humana15 em constituições 

                                                           
11 WOLLKMER, Antonio Carlos e FAGUNDES, Lucas Machado. Tendências contemporâneas do 

constitucionalismo latino-americano: Estado plurinacional e pluralismo jurídico. Pensar – Revista de 

Ciências jurídicas v. 16, n. 2 de jul./dez., 2011. 
12 SANTOS, Boaventura de Sousa e Meneses, Maria Paula. Introdução. In: Epistemologias do Sul. 

Coimbra: Almedina, 2010, p.9 e ss. 
13 DUSSEL, Enrique. Meditações anto-cartesianas sobre a origem do anti-discurso filosófico da 

modernidade. In: SANTOS, Boaventura de Sousa e Meneses, Maria Paula.  (Orgs.) Epistemologias do Sul. 

Coimbra: Almedina, 2010, p. 305 e ss. DUSSEL, Enrique. Filosofía de la liberación. p. 54-91. Disponível 

em:<http://www.olimon.org/uan/liberacion.pdf.>  
14 Não desejamos adentrar na filigrana das diferenças entre colonialismo e colonialidade. Cf. QUIJANO, 

Anibal. Colonialidade do poder e classificação social. In: SANTOS, Boaventura de Sousa e Meneses, Maria 

Paula.  (Orgs.) Epistemologias do Sul. Coimbra: Almedina, 2010, p. 73 e ss.   
15 SOUSA, Adriano Corrêa. O novo constitucionalismo latino-americano: um estudo comparado entre o 

bem-viver e a dignidade da pessoa humana nas culturas jurídico-constitucionais da Bolívia e do Brasil. 

Disponível em: < 

http://www.ppgdc.uff.br/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=15 > 



ocidentais, como na brasileira (art. 1º, III)16. A diferença, porém, é que o bem viver das 

Constituições da Bolívia (preâmbulo e art. 8º, I) e Equador (preâmbulo arts. 3º, 14 e 275), 

por exemplo, consubstanciam uma cosmologia biocêntrica ou geocêntrica que rompe com 

o antropocentrismo, ao defender a harmonia entre o homem e a natureza, a mãe terra 

(pachamama), que acaba por incluir a própria natureza como sujeito de direitos, tal como 

se dá no art. 71 da Constituição do Equador.17-18— 

Essa diferença entre o bem viver e a dignidade da pessoa humana ficará mais 

evidente, ao apresentarmos mais adiante a jurisprudência em especial do Tribunal 

Plurinacional da Bolívia, notadamente no caso em que se debate a constitucionalidade do 

aborto, conforme veremos mais adiante. 

O marco teórico, por fim, destaca o fato de o novo constitucionalismo resultar 

da dinâmica dos movimentos sociais na América Latina em defesa de um maior 

pluralismo cultural, econômico, social como uma forma de que o Estado seja 

plurinacional19 e não de uma construção teórico-dogmática monocultural acabada. Há 

quem afirme que o Brasil sob a vigência da Constituição de 1998 é um Estado 

pluriétnico20, enquanto a Bolívia e Equador com as Constituições de 2008 e 2009 seriam 

Estados plurinacionais21. A justificativa é o maior empoderamento jurídico e político das 

populações originárias bolivianas e equatoriana em relação à brasileira, representada, por 

exemplo, na eleição do Primeiro Presidente indígena no Equador, Evo Morales, ou na 

obrigatoriedade de que dois magistrados no Tribunal Plurinacional da Bolívia sejam de 

origem indígena ou campesina, como é o caso do seu recente Presidente Efren Choque 

Capuma.  

                                                           
16 Para um excelente e mais abrangente estudo de direito comparado, confira-se: BARROSO, Luís Roberto. 

A dignidade humana no direito constitucional contemporâneo: a construção de um conceito jurídico à luz 

da jurisprudência mundial.  Belo Horizonte: Editora Fórum, 2013. 
17 SANTOS, Boaventura de Sousa. Para além do pensamento abissal: das linhas globais a uma ecologia de 

saberes. In: SANTOS, Boaventura de Sousa; MENESES, Maria Paula Epistemologias do sul. 2ª. ed. 

Coimbra: Almedina, 2010. Cap. 1, p. 23-71. 
18 DUSSEL, Enrique. Meditações anti-cartesianas sobre a origem do anti-discurso filosófico da 

modernidade. In: SANTOS, Boaventura de Sousa; MENESES, Maria Paula Epistemologias do sul. 2ª. ed. 

Coimbra: Almedina, 2010. Cap. 10, p. 307-357. 
19 WOLKMER, Antonio Carlos. Pluralismo e crítica do constitucionalismo na América Latina. Anais do 

IX Simpósio Nacional de Direito Constitucional da ABDConst, Curitiba, 2010. Disponivel em: 

<http://www.abdconst.com.br/revista3/antoniowolkmer.pdf>. Acesso em: 14 Janeiro 2012.  
20 DUPRAT, Débora. Estado pluriétnico. Disponível em: < http://6ccr.pgr.mpf.mp.br/documentos-e-

publicacoes/artigos/docs_artigos/estado_plurietnico.pdf> 
21 MAGALHÃES, José Luiz Quadros de. O Estado Plurinacional e direito internacional. Curitiba: Juruá, 

2012. Do mesmo autor, Cf. O Estado Plurinacional na América Latina. Disponível em: 

<http://joseluizquadrodemagalhaes.blogstop/2010/09/41-Pluralidade-clima-conferencia.html> 



Embora existam diferenças de graus entre os processos de constitucionalização 

e efetivação dos direitos das populações originárias, isso não parece suficiente para 

excluir o Brasil e a Colômbia do movimento. Uma questão pontual onde essa diferença 

de grau se revela é que as terras indígenas, por exemplo, aqui no Brasil são bens da União 

sem representação política e não territórios indígenas com prerrogativas próprias.  

Um caso interessante, nesse sentido, envolve o julgamento do STF determinando 

a demarcação contínua e não em “queijo suíço”, considerando a Constituição de 1988 

como marco temporal de proteção das populações originárias e estabelecendo certos 

parâmetros, como no caso Raposa Serra do Sol22. O caso da Terra Limão Verde ilustra 

bem a questão ao definir a data da promulgação da Constituição de 1988, como marco 

para se verificar a existência ou não de esbulho de terras indígenas23. 

De qualquer forma, qualquer tentativa de descrever tais conquistas, avanços, 

limitações e retrocessos de um fluxo de ideias e reivindicações de movimentos sociais em 

curso é sempre inevitavelmente incompleta, arriscada e prematura. Destaque-se, porém, 

que parece ser inegável que as Constituições do Equador e Bolívia impõem o dever mais 

robusto de o Estado promover e proteger o pluralismo e a plurinacionalidade, quando 

comparada com a brasileira. É possível ilustrar com um interessante caso no qual a Corte 

Constitucional do Equador em que se colocou o dever de a Universidade atender de forma 

intercultural às populações e nacionalidades Amawtay Wasi com a sua localização não 

apenas na capital, mas também nos territórios indígenas e respeitando e valorizando os 

seus saberes24. 

Na Sentença Constitucional Plurinacional n. 0206/2014, proferida em uma ação 

de inconstitucionalidade abstrata proposta pela deputada Patricia Mansila Martinez, 

pleiteando a inconstitucionalidade de alguns dispositivos do Código Penal. O acórdão 

proferido é particularmente interessante pelos fundamentos que declarou a 

constitucionalidade do art. 263 do CP que tipifica o aborto, permitindo-o em algumas 

exceções, como, por exemplo, com o consentimento da mulher em caso de perigo de vida 

para mãe ou tiver resultado de um crime. Ainda assim, procurou contextualizar a 

constitucionalidade da tipificação do aborto e declarar a inconstitucionalidade de 

procedimentos que dificultassem a sua realização do aborto legal, como uma autorização 

judicial, o início da ação penal ou a tipificação da prática reiterada de abortos que foi 

                                                           
22 STF, Pet 3388 / RR, Rel.  Min. Carlos Britto, J. 19/03/2009,  DJe 24-09-2009 
23 STF, ARE 803.462-AgR/MS* RELATOR: Ministro Teori Zavascki 
24 Trata-se da Sentença 008-09-SAN-CC de 2009, conhecido como “Caso Amawtay Wasi”  



tipificada também, mas o TCP excluir dessa os realizados por profissionais dentro das 

hipóteses autorizadas.  

O caso é interessante por dois motivos principais. Em primeiro lugar, pela ênfase 

que atribui a liberdade da mulher a partir de uma ótica descolonizadora e 

“despatriarcalizadora” a ser perseguida pelo Estado plurinacional Boliviano, remontando 

inclusive a prática do aborto como resistência ao colonizador para que os filhos não 

fossem escravizados.  

Em segundo lugar, pela definição que traz do direito à vida sob o ponto de vista 

de uma cosmologia indígena na qual a vida é concebida como um ciclo, relacionado à 

pacha mama. Essa “ciclicidade” da vida e da comunidade humana não é isolada do 

cosmos, da pacha. A Vida é criação da própria Pacha a partir de energias profundas e 

opostas, tangíveis e não tangíveis. Decorrentes da energia e movimento, há profundidade 

é denominada de “manqha pacha”, que complementa e se perfaz na realidade no micro 

cosmo (aka pacha) sem início, nem fim. Em passagem encantadora do voto, a vida é 

definida assim: 

“Por tanto, la “vida” desde la concepción de las naciones y pueblos indígenas 

es un “estar” en diferentes espacios del cosmos o pacha, cumpliendo la ley 

cósmica de la ciclicidad, es la eterna “transición” en diferentes momentos y 

espacios cósmicos, y como el ser humano, transita a diferentes espacios (cuatro 

espacios), la vida se concibe de manera holística; en el que todos los “seres 

vivos” son parte del cosmos, y como tales llegan a constituirse en la comunidad 

cósmica (sentido propio), en cualquiera de los espacios: aka pacha, manqha 

pacha, alax pacha y hanan pacha. 

 

As concepções tradicionais denominam filho ou filha, em aymara, de wawa. Ser 

wawa abarca as expressões dos ciclos de fertilidade e crescimento, inclusive das plantas 

e animais. La wawa e a mulher são parte da comunidade. Em suma, wawa é a transição 

para outros espaços, a continuidade da constituição da terra, a energia em um eterno 

espiral que se transmite na transição natural ao outro. Nas culturas ancestrais, wawa é 

digna de proteção e cuidado. 

Nessa linha, demonstra-se que, em diversas etnias, o aborto (sullu) é como um 

acidente ou fato natural na Pachamama. A mãe natureza possui efeitos abortivos, por 

exemplo, em fenômenos naturais, como o vento, chuva e solo e também no aborto. 

Considera a vida como energia e movimento. Não reconhece, ainda assim, um direito 

absoluto ao aborto. Admite a legitimidade da proteção penal nas últimas etapas da 

gestação e a legitimidade da criminalização do infanticídio desde que inferior ao 

homicídio. Exortou, ao fim, o Legislativo e o Executivo para desenvolver políticas 



públicas que diminuíssem os abortos clandestinos, desenvolvessem, programas de apoio 

social a favor das mães solteiras, políticas de educação da reprodução sexual, programas 

de apoio aos pais de filhos com enfermidades congênitas e políticas de adoção.  

Deve-se enfatizar, ainda assim, que um aborto incondicional em qualquer etapa 

da gestação não é compatível com a lei fundamental. Apenas em certos casos, como os 

de risco de morte, mediante autorização judicial e com consentimento da mulher, sua 

realização seria possível, sem violar a cosmovisão indígena. A autorização para sua 

realização, no marco da interculturalidade e do pluralismo jurídico, apoia-se na 

compreensão de que a vida é concebida como energia vital, movimento do cosmos, 

criação da pachamama o que implica perpetuidade constante “sem início ou sem fim”, 

razão pela qual se compreende a vida em sentido amplo. 

Em suma, esse movimento constitucionalista possui como marcos históricos 

distintos processos de saída de regimes militares e repressivos, em sua grande maioria de 

caráter econômico neoliberal, de cada país por ele representado em seus ciclos. É um 

movimento constitucional que, segundo Rubén Martinez Dalmau e Roberto Viciano 

Pastor, representa as demandas de movimentos sociais de alguns países da América 

Latina, tendo como principal objetivo a ruptura com as políticas neoliberais de exploração 

e com o eurocentrismo de suas instituições e tradições jurídicas. É importante ressaltar 

que o Novo constitucionalismo latino-americano não é uma corrente doutrinal 

concretizada, mas ainda sim um processo em curso decorrente da ação de movimentos 

sociais em configuração, devido aos processos instáveis na América Latina. 

Sobre as Constituições as quais são denominadas de componentes deste 

movimento, as temos divididas em ciclos: graduando da menor para a maior ruptura com 

os valores neoliberais burgueses e a propagação de um maior pluralismo jurídico crítico. 

Alguns autores, como Antônio Carlos Wolkmer, caracterizam o Nuevo 

constitucionalismo latinoamericano em três ciclos: o primeiro, compreendendo as 

Constituições do Brasil (1988)25 e da Colômbia (1991); no segundo ciclo, encontra-se a 

Constituição da Venezuela (1999); por fim, no terceiro ciclo, representa as Constituições 

do Equador (2008) e da Bolívia (2009). 

                                                           
25 Não há consenso na doutrina se a “Constituição Cidadã” de 1988 pode ser configurada, de fato, como 

tendo as características do novo constitucionalismo latino-americano. 



Filosoficamente, algo interessante de ser analisado é a relação entre a perspectiva 

da Epistemologia do Sul, proposta por Boaventura de Sousa Santos, e as demandas do 

movimento constitucional aqui analisado. Tal perspectiva busca a construção de 

conhecimento do “Sul”, dos povos colonizados - visto que há uma preferência aos modos 

de construção de conhecimento do “Norte”, da Europa e afins. A perspectiva da filosofia 

da libertação também pode ser analisada conjuntamente ao movimento constitucional do 

novo constitucionalismo latino-americano. O intuito é enfatizar o olhar ao “outro”, ao 

oprimido que se busca incluir, devolvendo-lhe a dignidade. Tal proposição busca trazer 

os povos originários a uma nova integração social, a uma inserção na sociedade atual - 

visto que tais povos foram marginalizados ao longo dos séculos, se perpetuando a 

marginalização até meados da década de 80, com o aumento das políticas neoliberais e, 

consequentemente, o aumento do problema da desigualdade social. 

Do ponto de vista teórico normativo, Dalmau e Pastor identificam algumas 

características semelhantes entre as Constituições dos chamados ciclos do novo 

constitucionalismo, dentre elas os processos de reabertura política/ruptura com governos 

neoliberais e ditatoriais sob os quais os Processos Constituintes de seus países 

representantes passaram. A defesa das vias democráticas e da participação popular nas 

decisões políticas encontram-se latente a esses Processos Constituintes. 

Logo após, os autores apontam as características formais em comum às 

Constituições do movimento latino-americano, sendo elas: a) a originalidade, com um 

conteúdo inovador de caráter experimental, ao buscar resolver as necessidades de seus 

respectivos países; b) a amplitude, de forma que se tratam de textos constitucionais 

extensos, os quais buscam abranger os mais diversos assuntos possíveis; c) 

complexidade, que se destaca por conjugar elementos tecnicamente complexos com uma 

linguagem simples, de fácil acesso para o povo em geral; e, por fim, d) rigidez, diante de 

uma necessidade de superar a falta de uma verdadeira relação entre a vontade de 

Constituição (do povo) e do poder constituído, de maneira que se valoriza o poder 

constituinte, invocado pelo povo - soberano -, do que qualquer forma de mudança 

constitucional. Aqui cabe mencionar a retomada de uma origem revolucionária que busca 

emancipar o povo. 

Os autores concluem seu artigo apontando três características materiais em 

comum às Constituições do movimento. Apontam que a principal aposta do movimento 

é resgatar os instrumentos que recomponham a relação entre soberania (do povo) e 



governo. Por isso, há a implementação de diversas formas de participação popular nas 

tomadas de decisões, configurando, assim, um marco em comum a todas as Constituições 

dos ciclos mencionados. O segundo aspecto mais relevante do movimento é a profunda 

carta de direitos das novas Constituições, que buscam abarcar o máximo de direitos para 

os grupos vulnerabilizados, assim como uma ampla interpretação a respeito dos mesmos, 

tentando, assim, garantir uma maior integração social de tais grupos, como os povos 

originários, as crianças, as mulheres, idosos, etc, outorgando a esses direitos a sua máxima 

efetividade. Para tal, é interessante observar os conceitos de “bien vivir” (viver bem) e 

“Pachamamma” (Mãe Terra), uma tentativa de implementar as cosmovisões dos povos 

originários nas Constituições do Equador e da Bolívia, a fim de uma maior integração de 

tais grupos e buscando políticas públicas harmônicas com a “Mãe Terra”. Por fim, 

apontam a necessidade de superar as desigualdades econômicas e sociais, no objetivo 

de amenizar e superar ao máximo as mazelas causadas pelas políticas neoliberais, das 

quais buscam uma ruptura. 

 

CONSTITUCIONALISMO LATINO-AMERICANO 

Velho 

constitucionalismo 

(i) O primeiro constitucionalismo latino-americano (1810 e 

1850) diz respeito às declarações de independência;  

(ii) o segundo período de consolidação do constitucionalismo 

pós-colonial (1850 – 1900) onde há um pacto entre liberais e 

conservadores no período fundacional do qual resultaram as 

principais constituições da região;  

(iii) o terceiro período marca a crise do modelo de 

constitucionalismo pós-colonial, sob influência do positivismo, 

e de ruptura com a velha ordem constitucional;  

(iv) o quarto período é do constitucionalismo social que se inicia 

com a crise de 1930 até meados do século da segunda guerra 

mundial – processo de substituição das importações, a entrada da 

classe trabalhadora na política e de administração do processo de 

inserção de direitos sociais em constituições com instituições 

conservadoras; 



Novo 

constitucionalismo 

latino-americano 

o quinto período refere-se ao novo constitucionalismo latino-

americano, relacionado às últimas reformas constitucionais e 

novas Constituições, dedicadas aos compromissos sociais, 

democratização da organização política e políticas de presença e 

constitucionalização de direitos dos povos originários 

Marco histórico primeiro, compreendendo as Constituições do Brasil (1988)26 e 

da Colômbia (1991); no segundo ciclo, encontra-se a 

Constituição da Venezuela (1999); por fim, no terceiro ciclo, 

representa as Constituições do Equador (2008) e da Bolívia 

(2009). 

Marco filosófico Filosofica da libertação 

Constitucionalismo da libertação 

Epistemologia do sul 

Marco “teórico” 

ou sociológico 

É muito mais produto de movimentos sociais que chegam ao 

poder do que de uma teorização universitária 

- Constitucionalização de direitos indígenas ex: pachamama  

- Políticas de Presença 

- Estado Plurinacional 

- Democracia participativa 

 

                                                           
26 Não há consenso na doutrina se a “Constituição Cidadã” de 1988 pode ser configurada, de fato, como 

tendo as características do novo constitucionalismo latino-americano. 


