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RESUMO 

O presente projeto propõe-se a investigar o constitucionalismo como tipo de 

regime de governo na América Latina, a partir do conceito de constitucionalismo e de 

sua evolução histórica no mundo. Será estudado o constitucionalismo na América 

Latina como um todo, considerando as características econômicas, políticas e sociais 

similares que permeiam todos os países do continente, bem como o seu contexto 

histórico sob a esfera autoritária. Será demonstrado o contraste entre os notáveis 

avanços normativo-institucionais na elaboração das constituições latino-americanas e 

as práticas políticas observadas, que marcam o sistema político-institucional da região. 

Serão analisadas as várias intervenções militares ocorridas nos países do continente, e 

o seu anseio em elaborar constituições, que poderia ser rotulado de constitucionalismo 

autoritário. O trabalho traz uma pesquisa sobre o conteúdo das constituições 

autocráticas e democráticas, que na metodologia utilizada apresenta poucas diferenças, 

no papel, entre umas e outras. Será apresentada como hipótese a necessidade de 

reformas na estruturação do poder e do Estado, visando uma maior correlação entre os 

muitos direitos e garantias alardeados pelas constituições e a realidade do povo latino-

americano.   

 

Palavras-chave: Constitucionalismo; Constitucionalismo Autoritário; América Latina. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

The present project proposes to investigate the constitucionalism as a regime 

type in Latin America, from the concept of constitutionalism and its historical evolution in 

the world. Constitutionalism will be studied in Latin America as a whole, considering the 

similar economic, political and social characteristics that permeate all the countries of 

the continent, as well as its historical context under the authoritarian sphere. The 

contrast between the notable normative-institutional advances in the elaboration of the 

Latin American constitutions and the observed political practices will be demonstrated, 

that mark the political-institutional system of the region. It will analyze the various military 

interventions in the countries of the continent, and their desire to elaborate constitutions, 

which could be labeled as authoritarian constitutionalism. The work brings a research on 

the content of the autocratic and democratic constitutions, that in the methodology used 

presents few differences, in the paper, between one and others. It will be presented as a 

hypothesis the need for reforms in the structuring of power and the State, aiming at a 

greater correlation between the many rights and guarantees promoted by the 

constitutions and the reality of the Latin American people. 

Keywords: Constitutionalism; Authoritarian Constitutionalism; Latin America. 
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INTRODUÇÃO  

O aparente paradoxo de constituição e regimes militares se afasta quando se 

pensa em membros do exército como autores constitucionais com objetivos que vão 

além de uma interpretação da sua missão autoritária. Este tem sido o panorama na 

maioria dos países da América Latina, onde os militares que surgiram nas primeiras 

décadas do século XX, logo se envolveram em funções de defesa interna, econômica, 

estratégias de desenvolvimento e resolução de conflitos políticos internos. Este tipo de 

intervenção já era visível nas décadas de 1930 e 1940, quando oficiais militares 

tomaram o poder em vários países. Não apenas para superar uma situação de crise 

temporária, mas também para implementar reformas, políticas de industrialização, 

planos de segurança interna e reformas políticas. A natureza e o alcance dos regimes 

militares, no entanto, tem variado através dos países e ao longo do tempo. 

Na maioria dos países, entretanto, o sentido das intervenções militares tendeu a 

aumentar ao longo do tempo, especialmente após a Segunda Guerra Mundial. Até a 

década de 1950, a típica intervenção militar na América Latina se adequava no fato que 

os militares interviriam para governar por um período relativamente breve para destituir 

um governo que adotou decisões contra seus interesses ou impedir o acesso ao poder 

de um grupo político inaceitável para eles. Apesar das forças armadas aproveitarem a 

oportunidade para promover algumas políticas, enquanto no poder, o objetivo principal 

era arbitrar conflitos institucionais e partidários, criando um governo até que a ordem 

democrática fosse restaurada. 

Nos anos 1960 e 1970, no entanto, as intervenções militares estavam sendo 

realizadas para objetivos políticos maiores e menos específicos do que anteriormente. 

Num contexto de radicalização internacional e interna dos conflitos políticos, as 

propostas das intervenções militares revelaram planos mais ambiciosos para 

reestruturar o sistema político, a economia e a sociedade em geral, em uma extensão 

que nunca havia sido tentada antes.  

Nesse sentido, a partir da década de 1980, após o fim da era autoritária na 

América Latina, houve inúmeras pretensões de reforma com o objetivo de unificar e 

aumentar a proteção aos direitos sociais que há muito estavam restritos, consagrando-
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os juridicamente. Mais tarde, já no século XXI, surgiram novas Constituições na região 

com um intuito plurinacional, reconhecendo constitucionalmente direitos à diversidade 

cultural, à identidade, e assim, revendo os conceitos de participação e legitimidade da 

população que historicamente era excluída dos processos de decisão de seus países, 

como por exemplo, a população indígena. 

No entanto, veremos nesse presente trabalho, que apesar das várias reformas 

realizadas na região latino-americana, e os inúmeros direitos conquistados pela sua 

população, ainda vemos práticas políticas que evidenciam o centralismo rotineiramente 

presente nos países da América Latina. 
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CAPÍTULO I 

CONCEITO DE CONSTITUCIONALISMO E EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

1.1 Conceito 

O Constitucionalismo significa, em essência, limitação do poder e supremacia da 

lei. Apesar de o termo aludir à existência da Constituição, tanto que nasceu com os 

movimentos revolucionários norte-americano e francês, que deram origem às devidas 

Constituições, o constitucionalismo não significa necessariamente existência de uma 

Constituição. A prova disso é que no Reino Unido e em Israel existe constitucionalismo, 

mas não existe Constituição formal, escrita. 

Mais que uma codificação, o constitucionalismo é um movimento nascido da 

vontade do homem de comandar seu destino político e de participar da vida do Estado. 

O constitucionalismo é a eterna luta do ser humano por direitos, buscando impor ao 

Estado prestações negativas, como no caso de direitos individuais e coletivos, das 

prestações positivas e dos direitos sociais. 

Os direitos do indivíduo partem, antes de tudo, da ideia de que, para criação de 

um Estado, é necessário soberania, povo, território e finalidade. Desta forma, povo é o 

elemento humano do Estado, sem o qual afeta a existência do ente. Nesse passo, o 

povo é o senhor do Estado, tendo que ser ouvido e respeitado. (PADILHA, 2018, p. 3) 

O Constitucionalismo, segundo Canotilho, é a teoria (ou ideologia) que ergue o 

princípio do governo limitado indispensável à garantia dos direitos em dimensão 

estruturante da organização político-social de uma comunidade. Nesse sentido, o 

constitucionalismo moderno representará uma técnica específica de limitação do poder 

com fins garantísticos. O conceito de constitucionalismo transporta, assim, um claro 

juízo de valor. É, no fundo, uma teoria normativa da política, tal como a teoria da 

democracia ou a teoria do liberalismo (CANOTILHO, 2003, p. 51). 

Já Kildare Gonçalves Carvalho, por seu turno, vislumbra tanto uma perspectiva 

jurídica como sociológica:  

 
(...) em termos jurídicos, reporta-se a um sistema normativo, enfeixado na 
Constituição, e que se encontra acima dos detentores do poder; 
sociologicamente, representa um movimento social que dá sustentação à 
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limitação do poder, inviabilizando que os governantes possam fazer prevalecer 
seus interesses e regras na condução do Estado (LENZA, 2015, p. 70). 
 

André Ramos Tavares estabelece quatro sentidos para o constitucionalismo: 

 
(...) numa primeira acepção, emprega-se a referência ao movimento político-
social com origens históricas bastante remotas que pretende, em especial, 
limitar o poder arbitrário. Numa segunda acepção, é identificado com a 
imposição de que haja carta constitucionais escritas. Tem-se utilizado, numa 
terceira acepção possível, para indicar os propósitos mais latentes e atuais da 
função e posição das constituições nas diversas sociedades. Numa vertente 
mais restrita, o constitucionalismo é reduzido à evolução histórico-constitucional 
de um determinado Estado. (LENZA, 2015, p. 70) 

Para Luís Roberto Barroso, o termo constitucionalismo data de pouco mais de 

200 anos, sendo associado aos processos revolucionários norte-americano e francês, 

em oposição ao Absolutismo. Todavia, para o ministro, as ideias centrais do 

constitucionalismo remontam à antiguidade clássica, principalmente situada na Grécia. 

Para Daniel Sarmento, o constitucionalismo “é o movimento político que 

propugna pelo estabelecimento de uma Constituição que limite e organize o exercício 

do poder político.” Para ele:  

“a ideia de Constituição, tal como a conhecemos hoje, é produto da 
Modernidade, sendo tributária do Iluminismo e das revoluções burguesas dos 
séculos XVII e XVIII, ocorridas na Inglaterra, nos Estados Unidos e na França. 
Ela está profundamente associada ao constitucionalismo moderno, que 
preconiza a limitação jurídica do poder político, em favor dos direitos dos 
governados.”.   

 

1.2 Evolução histórica 

Apesar de o surgimento das Constituições ser considerado um fenômeno 

relativamente recente, uma vez que as primeiras manifestações formais tem origem no 

século XVIII com as chamadas “Revoluções Liberais”, não se pode afirmar, portanto, 

que a ideia de um conjunto de normas que discipline a atuação do Estado seja 

exclusiva da modernidade. É importante destacar que na antiguidade já existiam leis 

que organizavam, mesmo que de maneira inicial, o próprio poder. Essas leis foram 

evoluindo e formaram a base para o desenvolvimento do constitucionalismo. 
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Vários autores dividem, didaticamente, a evolução histórica do 

constitucionalismo: 1) Constitucionalismo Antigo ou Medieval; 2) Constitucionalismo 

Moderno; 3) Constitucionalismo Contemporanêo ou Neoconstitucionalismo.  

Sem se preocupar com a análise das referidas “eras”, Canotilho, entre tantas 

distinções, estabelece, mais simplificadamente, apenas dois grandes movimentos 

constitucionais: o constitucionalismo antigo e o moderno, caracterizando-se este ùltimo 

como: 

 
(...) o movimento político, social e cultural que, sobretudo a partir de meados do 
século XVIII, questiona nos planos político, filosófico e jurídico os esquemas 
tradicionais de domínio político, sugerindo, ao mesmo tempo, a invenção de 
uma forma de ordenação e fundamentação do poder político (LENZA, 2015, p. 
70-71). 

 

1.2.1 Constitucionalismo antigo ou medieval 

O constitucionalismo antigo é definido como conjunto de princípios escritos ou 

costumeiros voltados à afirmação de direitos a serem confrontados perante o monarca, 

bem como à simultânea limitação dos poderes deste (CANOTILHO, 1998, p. 48). 

Ele remete ao período da Antiguidade Clássica. Com base em alguns autores, 

pode-se dizer que o constitucionalismo antigo começou com a ação política-teocrática 

do povo hebreu. Os dogmas religiosos atuavam como leis sagradas, que impunham 

limites ao poder do soberano.  

Numa segunda fase, destaca-se a experiência democrática da Grécia antiga, 

especialmente nos séculos IV e V. A civilização grega inicialmente prestava obediência 

ao direito divino ou o direito transmitido pelos deuses a legítimos representantes 

humanos.  

Posteriormente, passou a observar um direito ainda de grande conotação 

religiosa, mas imposto por agente humano investido de autoridade superior, dando 

início assim à racionalização do poder. O regime político na Grécia visava antes a 

busca do bem comum do que garantia de liberdades individuais. A liberdade, para os 

gregos, seria a possibilidade de fazer parte das deliberações do Estado. Existia assim, 

uma visão de comunidade política, uma vez que os indivíduos deveriam servir a essa 
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comunidade. O cidadão não era considerado em sua dignidade individual, mas sim 

como parte integrande do corpo social (SARMENTO, 2014). 

Numa segunda fase do constitucionalismo antigo, é importante ressaltar ainda o 

período republicano do Império Romano. Nessa época já eram valorizados o indivíduo 

e a propriedade. O direito romano reconhecia os direitos do cidadão, sendo um direito 

civil mais sotisficado para a época. Dessa forma, era possível a celebração de negócios 

jurídicos, a postulação em juízo, o testamento, etc. Além disso, algumas instituições do 

período republicano romano já remetiam à concepção moderna de separação dos 

poderes, como por exemplo a existência do Consulado, o Senado e a Assembleia. 

Ademais, vale ressaltar a importância da estrutura colegiada das magistraturas 

superiores e a nomeação de funcionários públicos pelo Senado. (Sarmento, 2014) 

Já a terceira fase do constitucionalismo antigo começa na Idade Média, mais 

exatamente com a aprovação da Magna Carta da Inglaterra (1215). Consolida-se no 

mesmo país durante o século XVII, em decorrência do Petition of Rights (1628) e dos 

sistemas políticos implantados após a Revolução Puritana (1648) e a Revolução 

Gloriosa (1688), tendo grandes repercussões nas colônias inglesas. Além disso, outros 

documentos significativos, como as Fundamental Orders of Connecticut (América do 

Norte, 1639) e o Agreement of the People (Inglaterra, 1647), deve-se também a esse 

período, que também contou com a primeira constituição escrita: o Instrument of 

Government (CANOTILHO, 2003, p. 11), assinado por Oliver Cromwell em 1654, no 

breve período republicano inglês. 

 

1.2.2 Constitucionalismo moderno 

Teve seu início na transição da monarquia absolutista para o Estado liberal, já no 

final do século XVIII. Características essenciais dessa fase foram: a ascensão da 

burguesia como classe hegemônica; o fim da unidade religiosa na Europa com a 

Reforma Protestante; e o advento das ideias Iluministas. 

 É nessa fase que surge a tendência de “universalização da constituição escrita” 

desde as primeiras constituições do período como as constituições norte-americana de 

1787 e francesa de 1789, até os dias atuais. John Locke, Montesquieu e Rousseau são 

apontados como os principais precursores do constitucionalismo moderno, exatamente 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constituição-federal-constituição-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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porque nas suas ideias contratualistas encontravam-se teorias sobre o Estado com 

base na vontade popular, de forma dissociada das explicações teológicas que até então 

serviam de fundamentos à titularidade do poder estatal. 

O constitucionalismo moderno esteve presente em todas intervenções voltadas a 

novas formas de ordenação e sistematização do Estado e do poder políticos, sob a 

influência das ideologias e pensamentos reinantes de cada período histórico e contexto 

social. Esse é o motivo para se afirmar tanto que o constitucionalismo é uma “técnica 

jurídica” de limitação do poder que varia de acordo com a época e a tradição de cada 

país, como para se sustentar a existência de múltiplos movimentos constitucionalistas, 

especialmente o constitucionalismo inglês, o norte-americano e o francês 

(CANOTILHO, 2003, p. 47). 

 

1.2.3 Principais movimentos  

Como ensina Canotilho, o constitucionalismo inglês afastava a ideia de um poder 

constituinte com força e competência para, por si próprio, desenhar e planificar o 

modelo político de um povo (CANOTILHO, 2003, p. 33). Os ingleses preferiram basear 

sua norma constitucional mediante, principalmente, a confirmação da existência de 

direitos e liberdades apoiadas em normas consuetudinárias, sem o embargo de 

pequeno número de leis escritas.  

Nesse sentido, o mais importante dos princípios constitucionais britânicos é a 

ideia da supremacia do parlamento. Pode-se dizer, portanto, que o constitucionalismo 

inglês deixou como contribuições de maior relevância: os institutos da monarquia 

constitucional; o parlamento bicameral; a representação política por meio de eleição 

popular; a responsabilidade do governo perante o parlamento, bem como as liberdades 

e as garantias constitucionais. 

Em outra análise, ainda conforme Canotilho, o constitucionalismo norte-

americano se fundamenta na tese de que o povo é o poder constituinte, o que leva à 

famosa fórmula “Nós, o povo...” contida no preâmbulo da Constituição Americana de 

1787 (CANOTILHO, 2003, p. 54). Porém, seu texto constitucional se limita às normas 

garantidoras de direito e o limite do poder estatal, não sendo um projeto de futuro, 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constituição-federal-constituição-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constituição-federal-constituição-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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segundo Canotilho. A Constituição norte-americana é documento feito somente para 

“dizer” a norma (CANOTILHO, 2003, p. 66). 

Já no constitucionalismo francês, sua base foi tipificada pela grande 

preocupação em superar a monarquia absolutista. O poder constituinte assume então a 

tarefa de criar uma norma que estabelece nova ordem política e social para o futuro, 

mas que simultaneamente promova a ruptura total com o antigo regime (CANOTILHO, 

2003, p. 67). 

Todavia, tanto o constitucionalismo norte-americano quanto o francês se 

influenciaram reciprocamente. As teorias contratualistas francesas eram muito 

difundidas nos Estados Unidos e tiveram ação direta nas cartas norte-americanas, 

assim com foram a principal fonte imediata do constitucionalismo da França. Por isso, 

podem-se destacar, conjuntamente, os seguintes legados dos constitucionalismos 

norte-americano e francês: (a) o desenvolvimento dos princípios ingleses relativos aos 

direitos individuais e à divisão dos poderes; (b) a formulação do princípio da “soberania 

nacional”; e (c) a proclamação do princípio da isonomia em referência às estruturas 

sociais modificadas pela divisão dos agrupamentos humanos em categorias e classes 

ocupantes de posições jurídicas diversas entre si (SARMENTO, 2014). 

 

1.2.4 Constitucionalismo “contemporâneo” e neoconstitucionalismo 

Atualmente, a despeito dos variados movimentos constitucionalistas nacionais, 

se defende existência de um constitucionalismo globalizado, cujo propósito é unificar e 

consagrar juridicamente os ideais humanos conforme os seguintes objetivos: (a) o 

fortalecimento do sistema jurídico-político internacional baseado nas relações Estado-

povo, e não somente nas relações horizontais entre Estados nacionais; (b) a primazia 

dos valores e normas universais; e (c) a elevação da dignidade da pessoa humana a 

pressuposto não-limitável em todos os constitucionalismos.  

Dessa forma, parece ser mesmo necessária uma nova modalidade de 

constitucionalismo supranacional a contrapartida viável para elidir a impotência dos 

Estados nacionais frente às relações assimétricas de poder e aos demais efeitos 

nocivos da “globalização”. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constituição-federal-constituição-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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Por outro lado, esse constitucionalismo contemporâneo está centrado no 

chamado totalitarismo constitucional, resultado da noção de “Constituição 

programática”, e que tem como bom exemplo a Constituição brasileira de 1988. Fala-se 

em “totalitarismo constitucional” na medida em que os textos sedimentam um 

importante conteúdo social, estabelecendo normas programáticas, que seriam metas e 

programas de governo a serem atingidas pelo Estado, e realçando o sentido de 

Constituição dirigente defendido por Canotilho. (LENZA, 2015, p. 73) 

Partindo dessa concepção de normas programáticas, André Ramos Tavares, em 

relação às normas programáticas, identifica duas categorias: 

 
1 - “normas que jamais passam de programáticas e são praticamente 
inalcançáveis pela maioria dos Estados”; 
2 - “normas que não são implementadas por simples falta de motivação política 
dos administradores e governantes responsáveis.” 
Para o autor, as primeiras deveriam ser erradicadas do corpo constitucional, 
podendo figurar, no máximo, apenas como objetivos a serem alcançados a 
longo prazo, e não como declarações de realidades utópicas, como se bastasse 
a mera declaração jurídica para dar o efeito aprorpriado. As segundas 
precisariam ser cobradas pelo poder Público com mais força, o que envolve, em 
muitos casos, a participação da sociedade na gestão das verbas públicas e a 
atuação de organismos de controle e cobrança, como o Ministério Público, na 
preservação da ordem jurídica e consecução do interesse público vertido nas 
cláusulas constitucionais. (LENZA, 2015, p. 73) 

 

Essa concepção de dirigismo estatal, de o texto fixar regras para dirigir as ações 

governamentais, tende a evoluir para uma perspectiva de dirigismo comunitário, quando 

se fala de um constitucionalismo globalizado, que busca difundir a perspectiva de 

proteção aos direitos humanos e de propagação para todas as nações. Mais a frente, 

veremos se este dirigismo estatal realmente funciona. 

É importante destacar, ainda, uma concepção de proteção aos direitos de 

fraternidade ou solidariedade que são identificados pela doutrina como direitos de 

terceira geração. 

Ademais, há quem se refira, pejorativamente, a um neoconstitucionalismo. Visa-

se dessa nova realidade, não mais atrelar o constitucionalismo à ideia de limitação do 

poder público, mas acima de tudo, busca-se a eficácia da Constituição, deixando o 

texto de ter um caráter meramente retórico e passando a ser mais efetivo, sobretudo 

diante da expectativa de concretização dos direitos fundamentais. 
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Kildare, de maneira interessante, anota que a perspectiva é de que seja 

incorporado ao constitucionalismo social, o constitucionalismo fraternal e de 

solidariedade, valores que são destacados em um contexto de “constitucionalismo do 

futuro (LENZA, 2015, p. 74). 

Para outros autores, o neoconstitucionalismo tem como uma de suas marcas a 

concretização das prestações materiais prometidas pela sociedade, servindo como 

ferramenta para a implantação de um Estado Democrático Social de Direito. 

 

1.3 O novo constitucionalismo democrático latino-americano - Constitucionalismo 

Pluralista (Andino ou Indígena); Estado plurinacional e intercultural. 

Esse “novo” constitucionalismo culmina com a promulgação das Constituições do 

Equador, em 2008, e da Bolívia, em 2009 e sedimenta-se na ideia de Estado 

plurinacional, reconhecendo, constitucionalmente, o direito à diversidade cultural e à 

identidade e, assim revendo os conceitos de legitimidade e participação popular, 

especialmente de parcela da população que foi historicamente excluída dos processos 

de decisão, como a população indígena (LENZA, 2015, p. 81). 

É inegável dizer, ser necessária essa transformação estrutural, visto que esse 

constitucionalismo plurinacional só poder ser profundamente intercultural, uma vez que 

ele corresponde em um âmbito de relação igual e respeitosa de distintos povos e 

culturas, a fim de manter as diferenças legítimas, e eliminar as ilegítimas, mantendo a 

unidade como garantia da diversidade. 

Esse modelo de constitucionalismo pluralista pressupôs rupturas bem 

delimitadas em relação ao contexto histórico da região latino-americana, e será melhor 

tratado à frente. 
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CAPÍTULO II 

O CONSTITUCIONALISMO NA AMÉRICA LATINA E SEU CONTEXTO HISTÓRICO 

 

2.1 Contexto Histórico 

Na América Latina, no começo do século XX, os países passaram a revisar seus 

conceitos de constituição, levando em consideração a nova realidade acerca da 

responsabilidade do Estado pelo bem estar social e econômico de seus cidadãos. 

Podemos dizer que o ponto de partida revolucionário, foi a  Revolução Mexicana que 

começou em 1910, promulgando a sua Constituição em 1917. A constituição mexicana, 

fruto da mobilização da classe trabalhadora contra a desigualdade e o autoritarismo 

crescentes, teve uma imensa lista de direitos, que se diferenciava de outras 

constituições da época, já que tinha um forte compromisso com os direitos sociais.  

Foram incorporados na Carta mexicana amplas proteções para os trabalhadores, 

reconhecendo os sindicatos, protegendo o direito à greve e de associação, cuidava de 

regulações trabalhistas. Além disso, fazia referência, por exemplo, à duração máxima 

da jornada laboral, ao trabalho infantil, aos direitos das grávidas, ao salário mínimo, ao 

direito a férias, igualdade salarial e condições de trabalho higiênicas e confortáveis. 

Tais direitos que somente seriam implementados depois de bastante tempo nos outros 

países. 

 Com isso, a Constituição mexicana serviu de inspiração para os outros países 

da América Latina, sendo a pioneira no desenvolvimento de um constitucionalismo mais 

social. A ideia era que uma constituição não poderia se limitar somente a definir a 

organização do governo, como vinha sendo.  

Apesar destes direitos básicos sancionados para o benefício dos cidadãos, a 

América Latina experimentou um terrível período de governos autoritários nas décadas 

de 1970 e 1980, marcando um retrocesso em relação à prévia expansão dos direitos 

constitucionais. 

  Porém, ao terminar a fase autoritária no final dos anos 1980, sobreveio uma 

nova onda de reformas constitucionais que, mais uma vez, tentaram pôr os direitos 

fundamentais no eixo, com a intenção de criar uma inclusão política e econômica. 
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 Ainda que as nações latino-americanas tenham estado na vanguarda dos 

direitos sociais, o impacto sobre a vida da população não tem sido sempre uniforme. 

Isso porque, apesar das inovações, os reformadores tem preservado constantemente 

noções antiquadas quanto à organização política. A concentração de poder nas mãos 

do executivo, faz com que as promessas constitucionais sigam sendo aspirações e não 

algo real.1 

Tratando-se do histórico constitucional da América Latina, podemos dizer que 

foram inúmeras as constituições precoces. A maioria dos países latino-americanos 

entraram no século XX com constituições baseadas em acordos políticos entre as 

forças políticas predominantes na região. As constituições criadas nesses anos eram 

uma síntese imperfeita dos objetivos dos liberais e dos conservadores. Enquanto os 

liberais obtiveram freios e contrapesos, e neutralidade estatal entre diferentes grupos 

religiosos, os conservadores conseguiram autoridade concentrada e regulações sobre a 

moral.   

Com isso, as novas constituições mesclaram elementos da Constituição dos 

Estados Unidos da América, influente entre os liberais da época, e da Constituição 

chilena de 1833, a mais proeminente das constituições conservadoras da América 

Latina. Assim, enquanto as novas constituições estabeleciam tolerância religiosa, como 

pediam os liberais, em alguns casos por exemplo como na Argentina, reservavam um 

lugar especial para o catolicismo, como exigiam os conservadores.  

Enquanto estipulavam freios e contrapesos, como queriam os liberais, também 

favoreciam o fortalecimento do poder executivo, como demandavam os conservadores. 

Na mesma ótica, mesclavam o federalismo com uma forte centralização. Mas apesar 

desse equilíbrio entre o liberalismo e o conservadorismo, estas constituições versavam 

exclusivamente sobre a organização e os limites do poder, sem incluir cláusulas sociais, 

nem proporcionando amplos direitos de sufrágio ou associação capazes de promover a 

participação da população na política e na esfera pública.  

Esse equilíbrio constitucional liberal-conservador prosperou no sentido de que 

estabeleceu regimes de “ordem e progresso”: onde governos autoritários impulsionaram 

                                            

1 Normas que jamais passam de ser programáticas, ou que não são implementadas por simples falta de 
motivação do poder público segundo André Ramos Tavares, no livro de Pedro Lenza (2015, p. 73). 
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o desenvolvimento econômico. No final do século XIX, a América Latina gozou de 

grandes exportações centrados principalmente em produtos primários(como o café, o 

trigo, o açúcar, prata e ouro) os quais conduziram a um excepcional período de 

crescimento da renda e de estabilidade política.  

Porém, com a crise econômica de 1929-1930, outra série de mudanças 

fundamentais ocorreram, principalmente econômicas, sendo cada vez mais difícil 

exportar produtos primários e importar manufaturas básicas, pois uma vez que a 

incidência do estado na economia havia sido muito restringida, agora os governos 

interviam abertamente para obter o controle da produção e a distribuição dos recursos. 

Os Estados tiveram que  assumir novas funções, criando bancos centrais e agências 

reguladoras, e fixando os preços.  

A Segunda Guerra Mundial retardou tal transformação. A América Latina 

começou, mais uma vez, a exportar alimentos e outros produtos primários aos países 

mais diretamente envolvidos no conflito. Além disso, a maioria dos países da região 

tiveram que substituir os bens manufaturados que importavam somente dos países 

mais industrializados e que agora estavam lutando na guerra.   

O resultado foi um gradual processo de industrialização interna, visando a 

substituição de importações, fortalecendo a classe trabalhadora industrial urbana, a 

qual demandou um rol mais ativo na esfera pública. Frente à isso, o antigo esquema 

social excludente se tornaria insustentável. Nesse sentido, o exemplo do México em 

1917, pareceu ser uma solução. 

A Constituição mexicana integrou demandas sociais ao tradicional acordo liberal-

conservador. Inspirados nesse exemplo, os líderes dos pactos liberal-conservadores em 

outros lugares da América Latina reconheceram que era necessário reconsiderar o 

modelo radical que havia sido marginalizado das discussões constitucionais prévias. 

Esta seria uma de suas concessões fundamentais, destinadas a conter a agitação 

social. (REZENDE, 2013) 

 Seguidamente, as constituições latino-americanas começaram a agregar as 

preocupações sociais em seus respectivos ordenamentos internos. Foi o que ocorreu  

por exemplo no Brasil, em 1937; na Bolívia, em 1938; no Uruguai, em 1942; no Equador 

e Guatemala, em 1945; na Argentina e na Costa Rica, em 1949. Mas ainda assim, 
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apesar de agregados compromissos sociais às constituições, estas seguiram sendo 

restritivas no que concerne à organização do poder.  

As novas constituições mantiveram executivos fortes, sufrágio limitado, eleições 

infrequentes e indiretas, e poderes judiciais poderosos preparados para restringir as 

iniciativas populares. Assim, as constituições criadas eram avançadas em matéria de 

direitos, porém ultrapassadas no que tange à organização de poder e forma de Estado. 

Desde o final dos anos 1980, a América Latina tem experimentado uma segunda 

onda de reformas constitucionais. O Brasil adotou uma nova constituição em 1988, a 

Colômbia em 1991, a Venezuela em 1999, o Equador em 2008, e a Bolívia em 2009. A 

Argentina revisou sua constituição em 1994, e o México fez o mesmo em 2011.  

A maioria destas mudanças é resultado da política e da economia. Politicamente, 

o surgimento de ditaduras militares. E, economicamente, a adoção de reformas 

neoliberais a partir dos últimos anos da década de 1980. 

 Os governos militares tiveram efeitos profundos sobre a vida constitucional da 

região. No Chile, por exemplo, a constituição de 1980 criada pelo general Pinochet 

estabeleceu numerosos enclaves autoritários: senadores vitalícios, o qual permitiu a 

Pinochet ser membro do Senado durante o período democrático, além de os chamados 

“senadores designados”, o qual também permitiu a integrantes das forças armadas e da 

polícia serem membros do Senado.  (REZENDE; ASSIS, 2013) 

De maneira similar, a Constituição brasileira de 1967, proclamada durante o 

governo militar do general Humberto Castelo Branco, limitava rigorosamente o 

federalismo e as liberdades políticas e civis. As grandes concentrações estavam 

sujeitas a autorização governamental, os partidos políticos foram reduzidos ao partido 

governante e a um só partido de oposição, assim como o sufrágio direto foi eliminado 

nas principais cidades por “razões de segurança”. (REZENDE; ASSIS, 2013) 

  Com o retorno da democracia, os países precisavam redefinir suas 

constituições. Além de restituir o desenho democrático ao processo político, as 

reformas constitucionais mais uma vez expandiram os direitos básicos. 

 As novas democracias, junto com as reformas de governo, implementaram 

programas de ajuste estrutural, como a drástica redução do gasto público e eliminação 

de programas sociais. Por exemplo, no Brasil, o presidente Fernando Henrique 
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Cardoso, impulsionou 35 emendas constitucionais para facilitar as privatizações. A 

reforma na Constituição colombiana de 1991 proporcionou maiores garantias aos 

investidores estrangeiros. Mudanças similares foram realizados no México, Peru e 

Argentina.  (REZENDE; ASSIS, 2013) 

Os programas de ajuste econômico criaram uma crise econômica e social que 

incrementou a pressão por uma nova onda de reformas. Os programas neoliberais 

resultaram num mal-estar social e em níveis de desemprego altíssimos. De repente, 

milhares de pessoas se encontraram na mais alta pobreza, sem meios para assegurar 

sua subsistência nem a de suas famílias.  

Esse período produziu a crise de 2001 na Argentina, o chamado “Caracazo”, que 

foram violentos protestos na Venezuela e a crise presidencial do Equador. O Estado, 

que nas décadas prévias havia garantido emprego e proteções sociais para vastos 

setores da população, estava “apequenando-se”. Valiosos ativos estatais eram 

vendidos rapidamente com muito pouco conhecimento ou escrutínio público.  

(REZENDE; ASSIS, 2013) 

Os protestos eclodiram através da região, com manifestantes demandando à 

classe política em particular que tornassem efetivas as proteções sociais prometidas. A 

mais famosa destas insurreições, liderada pelos Zapatistas mexicanos em 1994, foi 

provocada em boa medida pela aceitação por parte do México do Tratado de Livre 

Comércio da América do Norte com Estados Unidos e Canadá. Uma resistência similar 

se desenvolveu na Bolívia durante as guerras da água e do gás em 2000 e 2003 

respectivamente, quando as populações se alçaram contra a privatização de setores 

básicos da economia nacional. A ocupação de terras privadas pelo MST no Brasil; o 

surgimento do movimento dos “piqueteros” na Argentina; e violentas ações de protesto 

contra a exploração de recursos minerais em toda a região foram todas respostas à 

crise criada pela austeridade.  (REZENDE; ASSIS, 2013) 

Essas e outras revoltas serviram de inspiração para reformas sócio legais nos 

países da América Latina. As atuais constituições incluíram a igualdade de gênero, e 

mecanismos de uma democracia participativa além do voto, como consultas populares, 
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referendos. Além disso, garantem expansivamente os direitos fundamentais, assim 

como em alguns casos afirmam uma identidade plurinacional, como veremos a frente. 

 

2.2 O Constitucionalismo na América Latina 

Esse tema foi muito bem estudado pelo professor Fernando José Gonçalves 

Acunha em sua tese de doutorado defendida pela Universidade de Brasília (UnB), 

servindo de inspiração para este trabalho. 

O cenário constitucional latino-americano vem sendo movido pela existência de 

um novo constitucionalismo, movimento que seria marcado por grandes inovações em 

relação à história jurídico-constitucional da região, encontrando sua expressão mais 

genuína na promulgação das Constituições do Equador (2008) e da Bolívia (2009). 

É importante destacar que o constitucionalismo na América Latina, numa visão 

geral, possui características inerentes, unindo o subcontinente no que tange às diversas 

realidades nacionais que o compõem. Em texto dedicado à avaliação comparada do 

presidencialismo na América Latina, Cheibub, Elkins e Ginsburg (2011) analisam que a 

predominância do sistema presidencialista na região e, mais especificamente, de uma 

forma peculiar, o presidencialismo com amplas competências legislativas, daria ensejo 

a que se falasse num constitucionalismo latino-americano típico, bem diferente dos 

outros países do mundo. 

 Fernando José Gonçalves, em sua ilustre tese de doutorado pela Unb 

(Universidade de Brasília) faz uma análise interessante do tema ao mencionar uma 

relação paradoxal entre as estruturas e as modificações constitucionais. Para ele, em 

regra, as constituições são formadas pelo traço da centralidade do poder Executivo, ao 

passo que as modificações se referem às listas de direitos constitucionalizados que não 

interferem na estruturação centralista da Constituição. 

Recentemente, ainda, que parcialmente, houve tentativas de enfrentar essa 

relação contraditória. Exemplo disso, foram os esforços que levaram à promulgação das 

Constituições latino-americanas após o declínio dos regimes autoritários das décadas 

posteriores à Segunda Guerra Mundial, e, de maneira mais específica, nos projetos 

constitucionais da primeira década do século XXI na Bolívia e no Equador, cujo intuito 

foi o de marcar uma ruptura efetiva com uma história de exclusão sensível.  
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Contudo, apesar dos notáveis avanços normativo-institucionais, as práticas 

políticas posteriores à promulgação dessas Constituições evidenciam ainda, a relação 

entre exclusão e concentração de poderes, autoritarismo e democracia2, o que mostra o 

quanto está longe de ser resolvido o problema, mesmo com essas propostas 

constitucionais que se pretendem inovadoras.  

Ademais, o professor da UnB cita em sua tese que além das continuidades que 

marcam o sistema político-institucional da região, a crise pela qual o Estado como 

forma de organização política passa e a preeminência do sistema econômico global 

também contribuem para as dificuldades de afirmação de iniciativas democráticas em 

países periféricos na ordem mundial.  

Segundo ele, a característica centralista do constitucionalismo latino-americano 

tem suas origens em opções concretas feitas em termos de arranjos institucionais3, e se 

apresenta por meio de uma organização política, econômica e institucional que 

concentra o exercício dos poderes nas mãos de poucos e afasta da maior parte da 

população a possibilidade de influenciar substancialmente os rumos adotados pela 

comunidade política.  

Nesse sentido, ao longo dos últimos dois séculos, foram vistos a restrição à 

diversidade cultural, linguística e social dos povos que convivem no subcontinente, 

especialmente dos povos indígenas originários. Além disso, a subordinação da grande 

população negra escravizada, além de se ter impedido, por longo período, a 

participação política de mulheres, trabalhadores assalariados, entre outros, por meio da 

manutenção de uma institucionalidade de estruturação excludente4. 

                                            

2 É elemento fundamental da democracia, a possibilidade de que grupos oposicionistas tenham chances 
de vir a ocupar o poder, derrotando eleitoralmente aqueles que exerçam a autoridade instituída em 
determinado país em certo momento. 

3 A esse respeito, é bom ponderar que Cheibub, Elkins e Ginsburg (2011, p. 6) defendem, que não é 
porque determinada escolha política e institucional foi feita em período anterior que toda a sequência de 
acontecimentos será pré-determinada por aquela opção; ou seja, não se pode afirmar que, sob qualquer 
circunstância, as instituições anteriormente selecionadas ou desenvolvidas serão eternamente mantidas. 
A marca de continuidade do presidencialismo latino-americano, para os autores, deriva, entre outros, do 
fato de ser um sistema conhecido diante de outras opções incertas, da aversão ao risco e à 
experimentação, e da maior probabilidade de repetições de padrões de conduta diante de uma prática 
estabelecida.  

4  A exemplo disso, os governos oligárquicos bolivianos do final do século XIX e início do século XX 
amparavam-se numa restrita base social, cujo apoio se obtinha apenas entre os bolivianos que falavam 
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Essa institucionalidade está diretamente ligada no reforço do Poder Executivo 

em relação aos demais poderes dos Estados5. Trata-se de uma característica peculiar 

da região, denominada por alguns teóricos de hiperpresidencialismo (GARGARELLA, 

2013, p. 150-151), estando permanente no cenário institucional que é composto de um 

Executivo forte em conjunção com Legislativos e Judiciários aliados, formados, na 

maior parte das vezes, por integrantes dos grupos que se beneficiavam da perpetuação 

da organização excludente da sociedade.  (ACUNHA, 2017) 

Nesse sentido, é pertinente questionar que com essa forma de organização do 

poder, a partir do conteúdo de suas constituições e de práticas políticas da região, se 

na América Latina, realmente existe o funcionamento de alguns mecanismos 

constitucionais clássicos, tais como a separação de poderes, freios e contrapesos, entre 

outros, principalmente pela força das chamadas instituições informais, como o 

clientelismo, presentes na política da região. (ACUNHA, 2017) 

Não obstante, embora não de forma homogênea, as Constituições latino-

americanas, ao longo de mais de dois séculos de história, entregaram ao seu Chefe do 

Poder Executivo inúmeros poderes, que vão da tradicional posição de comandantes 

das Forças Armadas, passam por uma ampla discricionariedade financeira e 

orçamentária, pela direção da Administração Pública e pela representação internacional 

do Estado, e chegam até a ativa e extensa capacidade legiferante via decretos, leis 

delegadas, medidas provisórias e assim por diante, além da própria iniciativa de leis e 

de reforma da Constituição.  (ACUNHA, 2017) 

Para o professor, essa longa relação de competências e poderes é reforçada a 

partir de emendas às Constituições ou mesmo a promulgação de nova Constituições, 

                                                                                                                                             

espanhol (que representavam uma minoria bastante estreita da população), dados os requisitos de 
alfabetização e renda para participação política formal. Uma das grandes preocupações dos grupos que 
ocupavam o poder era, com isso, manter os indígenas (a maior parte da população) fora da política 
formal, o que lhes permitiria exercer o poder político sem a necessidade de partilhar as decisões com o 
grosso dos habitantes do país. 

5  Porém, não é desconhecido, por exemplo, o debate que aponta a centralidade que o Poder Judiciário 
vem ocupando no cenário institucional de países como o Brasil nas mais recentes décadas. A afirmação 
da centralidade do Poder Executivo, no entanto, além de ser respaldada por inúmeros exemplos 
históricos, ainda está refletida nos contextos políticos, jurídicos e sociais da maior parte dos países da 
região. 
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dando aos seus governantes a até então inédita possibilidade de reeleição. Essa 

tentativa de manutenção de poder ilimitada é bem comum na região. 

 Como exemplo, as propostas na Venezuela com a tentativa de reeleições 

ilimitadas para Hugo Chávez; ou a luta por um terceiro e um quarto mandatos por parte 

dos Presidentes Álvaro Uribe, na Colômbia, e Evo Morales, na Bolívia, respectivamente. 

Ou ainda, a aprovação da modificação constitucional que permitirá que o Presidente do 

Equador possa ter indefinidas reeleições, a partir de 2021. Em seu conjunto, essas 

alterações apenas indicam que a característica centralista e presidencialista da região é 

contínua e se mantém forte e ativamente na prática constitucional latino-americana. 

(ACUNHA, 2017, p. 15) 

Essa continuidade do sistema embasado no Poder Executivo e da concentração 

de poderes, é fruto das sucessivas modificações constitucionais pelas quais a região 

passou. Tais mudanças se fazem perceber a visão que se tem sobre o 

constitucionalismo latino-americano, segundo a qual o professor da UnB chamaria de 

uma “peculiar instabilidade constitucional”, não permitindo por isso, a fixação de 

instituições formais mais fortes, das quais, de acordo com os neoconstitucionalistas, 

dependeria da efetividade da democracia e o desenvolvimento da economia.  

Dessa forma, essa instabilidade, teria provocado, por exemplo, o 

empobrecimento da população, a falta de crescimento econômico, a persistência de 

uma desigualdade social profunda, a incapacidade de resolução das crises políticas por 

meio dos mecanismos ordinários dispostos na Constituição, e a inclinação quase 

inerente para a ascensão constante de governos de viés autoritário, seja militar, seja 

civil. 

Para Fernando José Gonçalves Acunha, a questão pode ser entendida sob outra 

perspectiva. Para ele, é possível ver as inúmeras modificações de regime na América 

Latina como meios de continuidade e a centralização no exercício de poder. Isso 

porque, a maioria dessas mudanças foram realizadas pelas reformas que não afetaram 

ou não promoveram uma efetiva mudança na organização do Estado e de seu poder. 

 Na maioria dos casos, as reformas constitucionais na América Latina, mesmo 

em situações de transição de regime, não modificaram estruturalmente a composição 

centralizada do poder do Estado, e diante das crescentes demandas de sociedades 
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pobres e dependentes de atuação do Estado, o meio preferencial de agir foi a 

incorporação de novos direitos e garantias fundamentais em constituições cada vez 

mais expansivas como mecanismo de resposta à população. A cada nova demanda, 

uma nova série de direitos era pensada.  

A crise do modelo liberal-conservador puro do século XIX, por exemplo, que 

levou à constitucionalização de direitos sociais e à ampliação de direitos de sufrágio 

para mulheres e trabalhadores assalariados, assim como a queda dos regimes 

autoritários nas décadas de 70 e 80 levou à ampliação do antigo rol de direitos sociais, 

à consagração de mecanismos de transparência na Administração Pública e à abertura 

dos textos constitucionais para o reconhecimento da multi e da pluriculturalidade, 

passos iniciais para a constitucionalização do que a doutrina recente chama de 

plurinacionalidade, incorporada às Constituições da Bolívia e do Equador, já no século 

XXI (ACUNHA, 2017, p. 17). 

Gargarella (2013, p. 150-151) questiona o porquê da tamanha instabilidade 

política na região, representada por sucessivas interrupções de governos, muitas vezes 

provocadas de forma violenta. Ele aponta que, com o início da ruptura das ditaduras 

das décadas anteriores, vários autores indicavam que a causa de qualquer crise seria 

devido ao hiperpresidencialismo que marca os sistemas constitucionais da região, 

justamente pela tamanha concentração de poderes. Portanto, qualquer crise na 

Presidência implicaria, necessariamente, numa crise política. 

Para o professor argentino, todavia, essas críticas acabaram não repercutindo 

em termos de medidas práticas, já que o constitucionalismo latino-americano seguiu 

insistindo em reformas baseadas unicamente na expansão de direitos fundamentais, 

como por exemplo, se deu com a adoção de diversos tratados de direitos humanos, 

muitas vezes seguida pela atribuição de hierarquia constitucional às suas disposições.  

Todavia, na maioria dos casos, as reformas não alteraram fundamentalmente a 

estrutura de divisão do poder político e nem levaram a uma reconfiguração econômica 

da sociedade. O risco, num quadro assim, é que, sob a perspectiva política, a falta de 

preocupação com a construção de uma engenharia institucional capaz de limitar a 

concentração de poderes possa dar ensejo a sua acumulação autoritária nas mãos de 

um único agente. Sob o ponto de vista econômico, a concentração de poder e a grande 
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desigualdade social são, também, fatores de desestabilização que influenciam 

grandemente as dificuldades dos governos da região. (ACUNHA, 2017)6 

Para Gargarella, a desordem entre as permanentes modificações na parte 

dogmática e a continuidade característica da parte orgânica das Constituições da região 

derivaria da falta de atenção para o fato de que qualquer transformação social que se 

quisesse efetiva deveria dedicar-se a alterar a “sala de máquinas”7 das Cartas 

Constitucionais, ou seja, a forma criada pela Constituição para o funcionamento e o 

exercício do poder.  

Nesse sentido, como muitas das mudanças constitucionais pelas quais o 

continente passou em seus quase 200 anos de história pós-independência trataram 

basicamente da parte dogmática, seja pela incorporação de reivindicações, seja por 

demandas sociais sob a forma de novos direitos, é notável que a amplamente 

reconhecida instabilidade institucional da América Latina, em verdade, não somente 

está interligada, mas também serve à continuidade da forma excludente e 

centralizadora como o sistema político, jurídico e econômico é organizado.  

Essa relação pretensamente paradoxal entre continuidade e mudanças é de 

particular interesse para o momento atual do constitucionalismo na região, cujas bases 

históricas vêm sendo rediscutidas por ocasião da promulgação das recentes 

Constituições do Equador e da Bolívia no final da primeira década do século XXI, 

representando a emergência do que alguns têm chamado de novo constitucionalismo 

latino-americano (ACUNHA, 2017). 

                                            

6 Nesse sentido, a incessante crise econômica pela qual passou o Equador nas décadas de 1990 e 2000 
que gerou uma chamada “síndrome das presidências interrompidas”, que é a sequência de sete 
presidentes que administraram o país em menos de dez anos e que não conseguiram estabelecer 
regimes duradouros diante da enorme insatisfação popular que se fez demonstrar na forma de reiterados 
protestos populares. Num quadro de agitação de tal magnitude, as respostas jurídicas parecem 
insuficientes; por isso, a promulgação da Constituição de 1998, que claramente expandiu a lista de 
direitos, foi incapaz de acalmar a situação, algo apenas logrado com a vitória eleitoral de Rafael Correa 
nas eleições de 2006, cuja mensagem central era de uma guinada econômica com vistas a reconstruir o 
país e favorecer as classes mais pobres.  

7 Gargarella (2013, p. 132), afirma que a Constituição poderia ser dividida em duas partes. A parte 
orgânica, segundo ele, trataria das disposições normativas responsáveis pela estruturação do poder e do 
Estado. E a parte dogmática, seria integrada por disposições normativas que regulamentariam os direitos 
e garantias fundamentais. 
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Como já indicado, a existência de um modelo “novo” de constitucionalismo na 

América Latina é objeto de amplos debates. Esse movimento de “inovação”, que 

ampara sua legitimidade na proposta de transformação da realidade das populações 

afetadas, parte da repaginação de categorias como nação, democracia participativa, 

propondo o reconhecimento da existência de Estados plurinacionais. A outorga de 

eficácia jurídica à produção normativa advinda de múltiplos centros de poder, ou seja, o 

chamado pluralismo jurídico, a positivação de novas categorias de direitos 

fundamentais excluídos das tradicionais “gerações” de direitos, a proposta de 

superação de uma democracia apenas representativa como forma de interação e 

legitimação do Estado pelo povo, etc (LENZA, 2015, p. 81). 

Essa reconfiguração da Constituição e do direito constitucional em países como 

o Equador e a Bolívia é fruto de processos constituintes que se basearam na promessa 

de luta contra problemas de exclusão social histórica, cultural, religiosa e jurídica de 

grandes parcelas de suas populações, que acarretavam na desvalorização de suas 

tradições, de suas instituições, de seu direito e de seu modo de vida (ACUNHA, 2017). 

 Nesse sentido, esse “novo” constitucionalismo traria pretensões fundamentais, 

como a alteração da base material de suas sociedades buscando transformar a 

realidade socioeconômica de suas populações e a reconfiguração democrática no 

exercício do poder político, assim como na produção do direito pela modificação da 

organização historicamente hierarquizada dessas sociedades, trazendo para o âmbito 

do sistema político, jurídico e econômico, pessoas e práticas situadas, que até então 

eram excluídas.  

Nessa linha de raciocínio, é particularmente interessante a experiência boliviana. 

Para destacar suas potencialidades, pode-se afirmar que a Constituição de 2009, 

promulgada após um complexo processo constituinte que quase resultou num impasse 

que paralisaria o país, lançou bases normativas novas para se pensar a 

institucionalidade na região. Foram incorporadas, por exemplo, o aspecto plurinacional 

e multiétnico da sociedade no que tange à configuração de órgãos do Estado, tais como 

o Tribunal Constitucional Plurinacional e a Assembleia Legislativa Plurinacional; foram 

reconhecidas e valorizadas práticas e experiências jurídicas até então nunca 

experimentadas; assim como atribuiu-se às populações originárias indígenas poderes 
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de autogoverno e direitos de consulta em relação a temas que afetem suas 

comunidades. (ACUNHA, 2017)  

Sob a mesma inspiração, a Constituição de 2008 do Equador também é marcada 

por avanços em termos normativos. Vale destacar que a Carta equatoriana foi uma das 

pioneiras a tratar dos direitos da natureza, além de trazer para o centro da organização 

política e administrativa, as questões étnicas e de gênero, ambas de maneira bem 

detalhada (ACUNHA, 2017). 

Entretanto, esses processos constituintes também caem em seus próprios 

paradoxos e dão ensejo a práticas políticas pouco comprometidas com a democracia.  

Primeiramente, sob a perspectiva institucional, a herança centralista e sua 

continuidade, praxe do histórico constitucional da região latino-americana, estão ainda 

presentes, de forma a reviver as práticas de concentração de poder que restringem as 

potencialidades emancipatórias desses projetos constituintes. E apesar da inegável 

origem popular dessas Constituições, são inerentes as implicações trazidas para a 

garantia do pluralismo jurídico, principalmente em sociedades pobres nas quais há 

historicamente marginalização, miséria e exclusão.  

Assim, é importante destacar que o referendo que buscava conferir ao 

Presidente boliviano a capacidade de obter um quarto mandato, a partir de 2019, e que 

se estenderia até 2025, simbolizando quase 20 anos de governo, ou a aprovação das 

reeleições indefinidas pelo Legislativo equatoriano no final de 2015, mesmo que 

amparados em ampla legitimação popular, exatamente como era o caso de Uribe, na 

Colômbia, na década anterior, apenas contribuem para a percepção de centralização 

de poder e de uma constante busca pela retenção da autoridade, sob diversos 

pretextos (ACUNHA, 2017). 

 A presença sempre marcante dessa concentração de poderes, combinada à 

fragilidade econômica do Estado e à sua dependência do capital, constitui sério entrave 

à plena consecução dos objetivos dos projetos constitucionais em tela.  

Para alguns autores, a grande legitimidade do poder constituinte, dá ensejo ao 

que se pode chamar de um constitucionalismo abusivo, por meio do qual governos 

autoritários usam institutos de origem democrática para tirar o espaço do pluralismo 

num determinado país (GARGARELLA, 2013, p. 168).  
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O “novo” constitucionalismo, portanto, ainda tem na figura do Estado, um 

Executivo forte, e por mais que as elaborações dessas constituições, sendo guiadas por 

processos constituintes amplamente majoritários, acabam sempre se permeando por 

figuras centralizadoras. Tal quadro é particularmente desafiador porque esse 

constitucionalismo é apresentado como um movimento comprometido com uma 

transformação paradigmática das sociedades a que se refere, sem que, no entanto, ao 

menos aparentemente, rompa completamente com a herança presidencial centralista 

(muitas vezes autoritária), profundamente arraigada na América Latina, o que 

compromete justamente seu caráter transformador.  

Outro ponto é que esse “novo” constitucionalismo permanece preso à 

contradições notórias, como, por exemplo, a convivência de modelos de 

desenvolvimento econômico antagônicos no mesmo texto constitucional, ou a 

afirmação da democracia como princípio iniciador conjugada com mecanismos 

centralistas e de possibilidade de perpetuação no poder, como já foi dito. 

 Uma das chaves para o sucesso das transformações propostas pelas novas 

Constituições latino-americanas, segundo Roberto Gargarella, é que se atinja uma 

efetiva modificação estrutural do poder e que se altere a base material (econômica) 

sobre a qual se assenta a sociedade. Mas há desafios postos (2013, p. 170).  

Essas proposições poderão muitas vezes não serem satisfatórias, devido a 

indefinição que marca o presente e o futuro desses países. Além disso, dependerá da 

reação política das sociedades envolvidas referentes às reiterações centralistas e 

autoritárias que têm rotineiramente manchado projetos cujo nascedouro é promissor, 

mas que correm o risco de se perder no caminho. 

Ainda sobre as razões dos fracassos destas reformas constitucionais, é viável 

citar alguns exemplos e relatos acerca do tema: as autoridades políticas da Argentina, 

por exemplo, se negaram a implementar as cláusulas participativas incorporadas na 

Constituição de 1994; o presidente do Equador vetou sistematicamente todas as 

iniciativas dirigidas a colocar em vigor os novos mecanismos criados para a 

participação popular; no Peru, no Chile, no México e no Equador, os líderes indígenas 

ocasionalmente sofreram prisões ou repressão quando tentaram colocar em prática 
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seus direitos recentemente adquiridos. Isso é a velha política sobrepondo-se assim aos 

novos direitos. 

Uma extraordinária mostra de autocrítica por parte do constitucionalista Arturo 

Sampay explica por que, sem mudanças na organização básica do poder, a promoção 

de reformas sociais através da consagração de novos direitos, não funciona. Sampay 

foi um redator da Constituição argentina de 1949, durante o governo do general Juan 

Perón (REZENDE, 2013). Tal constituição incorporava uma extensa e inovadora lista de 

direitos sociais, mas ao mesmo tempo adotava o modelo de poder de Perón: 

centralizado, personalizado e centrado no poder executivo. Em um artigo que Sampay 

publicou vários anos mais tarde, o jurista questionou suas próprias iniciativas: 

 
A reforma constitucional de 1949 não foi propriamente condizente ao 
predomínio do povo, [mediante] o exercício do poder político por parte dos 
setores populares. Isto deveu-se, primeiro, a fé que os setores populares 
vitoriosos tinham na liderança carismática de Perón. Segundo, deveu-se a 
própria atitude vigilante de Perón, quem fez todo o possível para evitar que os 
setores populares obtivessem um poder real que pudera afetar o poder do 
governo legal. Estes fatos ajudaram a que o governo se mantivera no poder até 
que os setores oligárquicos, associados às forças armadas, decidiram colocar 
fim ao governo. Esse foi, então o Calcanhar de Aquiles da reforma. E isto 
explica por que a Constituição morreu, igual que Aquiles, a uma idade precoce, 
em mãos de seu inimigo (REZENDE, 2013) 

 

Ainda, a narrativa abaixo é o resultado da observação acurada de um jornalista, 

baseada em pesquisas, documentos e entrevistas com pessoas que participaram de 

fatos marcantes ocorridos na história recente da América Latina. Um olhar sob outro 

prisma, que não o jurídico ou da ciência política, mas que acrescenta à nossa 

compreensão do que seria na prática um constitucionalismo autoritário: 

Por ter ocorrido de forma tão explícita, o fim da democracia venezuelana, 
corretamente, ganhou a atenção mundial, mas foi visto erroneamente como um 
caso isolado. A marcha autoritária do chavismo eclipsou o que era uma ameaça 
generalizada na região. 
A Bolívia era o exemplo mais bem-acabado e negligenciado desse processo. O 
desmonte da democracia no país andino começou a tornar-se evidente em 
2017. A gestão macroeconômica prudente de Evo Morales, ao longo de doze 
anos, ajudou a economia boliviana a crescer mais rapidamente que a de seus 
vizinhos, mas também criou uma cortina de fumaça sobre a saúde institucional 
do país. 
Misteriosamente, apesar de o valor das commodities que sustentam a economia 
formal ter colapsado, a Bolívia seguiu apresentando indicadores invejáveis. Mas 
o que comprovaria que sua economia formal era desconectada de sua 
economia real foi borrado pelo estrondoso sucesso do líder indígena, que 
apesar de socialista, fez o país decolar. O suposto sucesso econômico de 
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Morales levou muitos analistas a acreditarem que a Bolívia vivia uma era de 
prosperidade, que alguns chegaram a batizar de Evonomics. O fenômeno nutriu 
o affair por seu governo e serviu como propaganda para sua reeleição. A 
bonança econômica, evidentemente, era sim uma das razões para o sucesso 
nas urnas, mas não a única. O líder cocaleiro já havia minado as frágeis bases 
institucionais bolivianas e manejava o sistema em seu favor, com seu partido – 
MAS (Movimento ao Socialismo) -, aniquilando opositores, seja enviando-os 
para a prisão, banindo-os para o exílio ou comprando-os. Ou simplesmente 
assassinando-os, como fez com o general Valenzuela. 
Em 2016, quando Morales convocou um plebiscito para mudar as regras 
eleitorais em seu favor, de forma que pudesse imitar Hugo Chávez, apostava 
que os efeitos da Evonomics ainda lhe serviriam como plataforma para seu 
projeto de perpetuação no poder. Mas a maioria dos bolivianos já sentia na pele 
os efeitos do refluxo da economia. Enquanto Evo Morales era punido por não 
representar mais o bem-estar econômico, seus aliados diziam que ele era 
vítima de um golpe midiático. Nos dias que antecederam a consulta popular, a 
imprensa boliviana revelou que Morales tinha um filho com uma ex-modelo que 
se tornara executiva de uma empresa chinesa detentora de contratos 
milionários com o governo boliviano. O caso – entre confissões e desmentidos 
de toda natureza – nunca foi devidamente esclarecido e transformou-se, para 
os governistas, na justificativa para o fracasso. 
Enquanto a Evonomics ruía internamente, a crença no mito prosperava para 
além do altiplano. Em janeiro de 2017, prestes a completar-se um ano daquela 
que foi sua maior derrota, ainda era possível ler sobre seu sucesso. Uma ficção. 
Naquele mesmo mês, o Banco Central da Bolívia registrava o volume de 
reservas internacionais mais baixo desde 2010. Um em cada três dólares que o 
país tinha em sua “poupança” tinha virado pó em dois anos. O país estava 
nitidamente no cadafalso do qual a Venezuela já havia despencado. 
E repetindo o roteiro chavista o MAS ignorou o resultado do referendo que 
vetou uma nova reeleição do presidente. O partido lançou a candidatura de 
Morales para 2019 com o aval do Tribunal Constitucional – a Suprema Corte 
boliviana. Ironicamente, a mesma Venezuela que serve de espelho para a 
Bolívia é também a cortina de fumaça para o governo fazer sua imitação. Sem 
que ninguém prestasse atenção, Morales deu início a um golpe na Bolívia. 
Por quase um ano, os países da região assistiram impassíveis. Não por 
omissão. A América Latina aprendeu a reagir aos golpes de origem militar, mas 
não aprendeu a lidar com aqueles provocados pela destruição gradativa das 
instituições e justamente por líderes eleitos democraticamente que manipularam 
as regras vigentes em favor de seus projetos pessoais, políticos e, muitas 
vezes, criminosos. Somente em outubro de 2017, a Organização dos Estados 
Americanos (OEA) pediu a Morales que respeitasse a “vontade popular”. Um 
apelo tímido perante um golpe cujas características não eram tão radicais como 
as daqueles conduzidos por homens uniformizados; mas tampouco eram sutis, 
para serem toleradas pela comunidade internacional. O presidente boliviano 
não só desrespeitava o resultado de uma eleição, como virava as costas para o 
desejo da população em nome de um suposto “direito humano fundamental” de 
se perpetuar no poder. 
A ideologia bolivariana do chavismo se alastrou pelo continente e, apesar de ter 
origem militar, não foi percebida como tal e, por isso, mudou de forma definitiva 
as principais ameaças à liberdade e à democracia típica da região. A corrosão 
dos mecanismos democráticos imposta pelos governantes alinhados com 
Chávez fez com que os palácios presidenciais, e não mais os quartéis, fossem 
a principal ameaça ao jogo democrático. Uma ironia, pois uma região marcada 
por sucessivas interrupções em suas frágeis democracias viu justamente, em 
um dos períodos “democráticos” mais duradouros, a distorção do conceito em 
favor de um novo tipo de golpe e o florescimento de novas formas de lideranças 
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e governos, cujo verniz democrático esconde pretensões autocráticas. 
(COUTINHO, 2018, p. 178-180). 
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CAPÍTULO III 

CONSTITUCIONALISMO AUTORITÁRIO NA AMÉRICA LATINA E O CONTEÚDO 

DAS CONSTITUIÇÕES AUTORITÁRIAS 

 

A América Latina, como já foi dito, é uma região caracterizada por um alto nível 

de instabilidade constitucional. Desde sua independência, as constituições foram 

redigidas e redigidas após sucessivas mudanças entre governos com diferentes 

interesses partidários e objetivos programáticos. Durante o século XX, as ditaduras 

militares contribuíram para esse padrão ao substituir um grande número de 

constituições decretadas durante períodos autoritários e democráticos.  

Esta proliferação de Constituições sob o regime militar é um tanto paradoxal, 

dado que os regimes militares são de natureza provisória e geralmente justificada pela 

necessidade de restaurar a ordem constitucional sob um governo civil. 

 Por que os governantes militares investem tempo e recursos na elaboração de 

constituições? 

Os líderes militares procuram adotar novas constituições quando suas 

intervenções buscam amplas transformações na ordem política, social e econômica. 

Tendo em conta esses objetivos, uma constituição torna possível a adoção de medidas 

mais eficazes e duradouras. Constituições também facilitariam a imposição de limites 

ao funcionamento do futuro regime democrático, algo que os governantes militares 

normalmente pretendem fazer para preservar suas reformas e proteger seus 

interesses8.  

No entanto, a capacidade dos governantes militares para alcançar esses 

objetivos na constituição é sempre limitada. Para adotar e manter sua constituição, os 

ditadores devem ser capazes de mobilizar apoio popular e partidário para o regime 

autoritário, mas, uma vez que essa condição raramente é satisfeita, os governantes 

militares frequentemente falham em sua estratégia de constituição. 

Considerando que os anos acumulados de regime militar representam cerca da 

metade do número total de anos que os países da América Latina viviam sob um 

                                            

8 Segundo Gabriel L. Negretto, 70% das constituições promulgadas entre 1900 e 2008 na América Latina, 
são autoritárias. 
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regime autoritário, em média a duração de um regime militar autoritário foi de 7,8 anos, 

em comparação com 9,5 anos de sua contrapartida civil. Militares ou civis, 

comparativamente poucos regimes autoritários promulgaram novas constituições. No 

entanto, de um total de 75 regimes militares, 25 deles (33%) adotaram uma ou mais 

constituições, em comparação com 15 de 62 (24%) dos regimes autoritários civis que 

se dedicava à constituição.  

Embora em maior número, as constituições promulgadas sob regime militar 

foram menos resistentes do que os de suas contrapartes civis. A duração média de 

constituições sob o regime militar foi de 14,9 anos, em comparação com 18,6 anos para 

aqueles adotados durante ditaduras civis. Existem variações espaciais e temporais 

dentro do conjunto total de ditaduras militares e constituições. Antes de 1950, ditaduras 

militares que duravam 10 ou mais anos eram encontradas apenas em países onde as 

intervenções militares eram difundidas desde as primeiras décadas do século XX. 

Durante os anos 60 e 70, no entanto, o número de países que enfrentavam duradouras 

ditaduras militares aumentou independentemente de sua história de domínio militar. 

(NEGRETTO, 2014, p. 4) 

Com isso, enquanto a duração média da última ditadura militar estabelecida 

antes de 1959 foi de 8,3 anos, a duração média da última ditadura militar estabelecida 

antes de 1989 foi de 13,8 anos. Curiosamente, no entanto, a proporção de regimes 

militares adotando novas constituições não aumentaram com o tempo. Considerando 

que 64% das ditaduras militares estabelecidas entre 1930 e 1959 promulgaram novas 

constituições, apenas 50% dessas foram estabelecidas entre 1960 e 1989. 

(NEGRETTO, 2014, p. 5).  

Constituições militares foram elaboradas por diferentes procedimentos, entre os 

quais predominam comissões executivas e congressos ou assembleias constituintes. 

Constituições concebidas por comissões executivas podem ser impostas ou sujeitas a 

ratificação num referendo, foi o caso da constituição equatoriana de 1978 e da 

constituição chilena de 1980.  

A elaboração da constituição por um congresso constituinte ou assembleia 

dominada por governantes militares é o procedimento mais comum. Estes corpos são 

constituídos por delegados nomeados diretamente por governantes militares, ou eleitos 
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sob sua supervisão. Exemplos são as constituições de 1967 da Bolívia e do Brasil e a 

maioria das constituições promulgadas em Honduras, Guatemala e El Salvador durante 

seus governos. Na maioria dos casos, congressos e assembleias constituintes não 

eram responsáveis apenas para adotarem uma nova constituição, mas também para 

inaugurar um novo período de governo através de eleições indiretas para presidente.  

Essas constituições criadas sob a influência de governantes militares tiveram 

diferentes histórias. Pode-se observar, no entanto, dois tipos básicos. O primeiro 

corresponde às constituições criadas durante um regime militar estando em vigor 

apenas durante o tempo de duração do regime; o segundo, às constituições criadas ou 

alteradas durante o regime militar que estava em vigor, porém em transição para um 

período democrático subsequente.  

Constituições do Brasil e do Paraguai ilustram o primeiro tipo e a constituição de 

1967 da Bolívia, a constituição de 1980 do Chile, a constituição de 1972 do Panamá, ou 

a constituição de 1978 do Equador são exemplos do segundo tipo. O maior número de 

constituições autoritárias criada sob a influência de militares (31 de 39), pertencem ao 

primeiro tipo. (NEGRETTO, 2014, p. 6).  

A seguir, para uma breve análise, uma tabela mostrando o tempo de intervenção 

militar em vários países da América Latina: 

 

Constituições e anos de intervenção militar entre 1900-1990 

País Anos de 
intervenção militar 

Constituições 

Argentina 23 0 

Bolívia 46 3 

Brasil 26 1 

Chile 23 1 

Colômbia 16 0 

Costa Rica 03 1 

República Dominicana 51 1 

Equador 32 2 
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El Salvador 59 4 

Guatemala 34 2 

Honduras 53 4 

México 13 0 

Nicarágua 49 5 

Panamá 16 1 

Paraguai 58 2 

Peru 30 1 

Uruguai 09 0 

Venezuela 47 11 

TOTAL 588 39 

 

A razão para a predominância de constituições em vigor apenas durante anos de 

governos militares é óbvia. A maioria dos regimes democráticos reinstaura a 

constituição pré-autoritária com ou sem alterações, ou criam uma nova. Manter uma 

constituição autoritária geralmente não é uma opção, a menos que tenha sido ratificada 

por voto popular, como foi o caso, por exemplo, da constituição de 1978 do Equador ou 

o regime militar era forte o suficiente, como no caso do Chile ou Panamá para impor 

restrições legais à nova democracia.  

Os regimes democráticos, particularmente depois de longos anos de um regime 

autoritário, precisam recriar uma nova forma de legalidade por meio de uma 

Constituição elaborada em uma assembleia constituinte livremente eleita (GEDDES, 

1990 apud, NEGRETTO, 2014, p. 07). Esta análise mostra que, embora a maioria das 

constituições autoritárias na América Latina tenham sido adotadas durante as ditaduras 

militares, nem todos os governantes militares conseguiram realizá-las.  

Além disso, quando adotaram uma constituição, ela não sobreviveu 

necessariamente à duração da ditadura militar. Isso traz à tona a questão sobre os 

objetivos que governantes militares perseguem quando adotam uma constituição, e as 

diferentes capacidades que tem para fazerem uma constituição bem-sucedida. 
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Nesse sentido, há algo aparentemente contra intuitivo na ideia de uma 

constituição adotada por governantes militares. A promulgação de uma nova 

constituição sinaliza a intenção de uma ditadura institucionalizar seu governo. No 

entanto, a missão de um militar profissional é de defender a constituição, e não exercer 

o poder constituinte. 

 É justamente por essa razão que as intervenções militares, mesmo na 

interpretação de seus próprios líderes, são temporárias por natureza. 

Independentemente das circunstâncias reais que motivaram a intervenção, quase 

sempre, elas se justificam na necessidade de restaurar a ordem democrática abolida. A 

rotinização do regime militar por meio de uma constituição também pode funcionar 

como preservação dos militares como instituição. A manutenção da unidade interna é 

fundamental para a sobrevivência das forças armadas como uma instituição que alega 

proteger a soberania do Estado e os interesses permanentes da nação. Quanto mais os 

militares permanecerem no poder, o mais provável é que surjam conflitos entre seus 

diferentes líderes para alternarem o poder. 

 Em face das divisões internas, torna-se cada vez mais provável que o governo 

militar existente seja deposto por outro golpe ou voluntariamente deixe o poder. O 

aparente paradoxo da constituição sob os regimes militares é um pouco difundido se 

alguém pensa em membros do exército como atores com objetivos que vão além de 

uma estrita interpretação da sua missão institucional e profissional.  

Este tem sido o caso na maioria dos países da América Latina, onde os militares 

profissionais que surgiram nas primeiras décadas do século XX logo se envolveram em 

funções de defesa interna, econômicas, estratégias de desenvolvimento e resolução de 

conflitos políticos internos. Este tipo de intervenção já era visível nas décadas de 1930 

e 1940, quando oficiais militares tomaram o poder em vários países não apenas para 

superar uma situação de crise temporária, mas também para implementar reformas 

políticas e de industrialização, assim como planos de segurança interna. A natureza e o 

alcance dos regimes militares, no entanto, tem variado através dos países e ao longo 

do tempo. 

Até a década de 1950, a típica intervenção militar na América Latina se 

adequava a que Alfred Stepan chamou de modelo moderador, no qual os militares 
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interviriam para governar por um período relativamente breve para destituir um governo 

que adotou decisões contra seus interesses ou para impedir o acesso ao poder de um 

grupo político inaceitável para eles (STEPAN, apud, NEGRETTO, 2014, p.  09).  

Apesar de as forças armadas aproveitarem a oportunidade para promover 

algumas políticas, enquanto no poder, o objetivo principal era arbitrar conflitos 

institucionais e partidários, criando um governo até que a ordem democrática fosse 

restaurada. Nos anos 1960 e 1970, no entanto, as intervenções militares estavam 

sendo realizadas para objetivos políticos maiores e menos específicos do que no 

passado. Num contexto de radicalização internacional e interna de conflitos políticos, as 

intervenções militares passaram a revelar planos ambiciosos para reestruturar o 

sistema político, a economia e a sociedade em geral, em uma extensão que nunca 

havia sido tentada antes.  

Visto desta perspectiva, segundo Gabriel L. Negretto parece claro como a 

constituição pode se tornar uma parte importante da intervenção militar na política. 

Quanto mais ambiciosos eram os objetivos dos militares, mais tempo eles precisariam 

para permanecer no poder e o mais importante, seria colocar as suas decisões numa 

base jurídica relativamente sólida. Uma constituição permitiria que um regime autoritário 

exigisse obediência em nome da lei, obter reconhecimento legal da comunidade 

internacional e regular o acesso ao poder dentro da elite autoritária. 

Além disso, se a constituição impõe alguns limites ao poder arbitrário do 

executivo e envolve uma pluralidade de atores institucionais no processo de tomada de 

decisão, pode também garantir um apoio mais eficaz para decisões governamentais de 

cidadãos comuns e forças políticas organizadas. 

Quando uma intervenção militar tem um objetivo limitado; digamos, para tornar 

possível a transferência de poder executivo em uma situação excepcional de crise, 

pode ser suficiente suspender a constituição existente e normatizar através de atos 

executivos provisórios9. Tal suspensão temporária da ordem constitucional tem a 

vantagem de ser coerente com a justificação das forças armadas intervindo como um 

mal necessário para proteger a ordem constitucional. No entanto, um governo militar 

                                            

9 Os chamados atos institucionais, por exemplo, na época de ditadura no Brasil. 
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que governa por meio de atos executivos provisórios está condenada a permanecer 

como um governo, cujas decisões são obrigadas a caducar uma vez que a normalidade 

política seja restaurada. Isso é claramente inconveniente se os governantes militares 

buscam objetivos mais permanentes, como promover um modelo específico de 

desenvolvimento econômico, e erradicar certas opções políticas. 

Em outras palavras, qualquer governo militar que busca introduzir avanços 

fundamentais e duradouros na ordem social e política preferem ter sua própria 

constituição. Além disso, já que os militares devem eventualmente se retirar do poder, a 

constituição também pode ser usada para criar vantagens para seus aliados políticos, 

preservar suas reformas e proteger seus interesses pessoais e interesses institucionais 

após a inauguração da democracia. A maioria dos regimes militares, no entanto, 

provavelmente descobrirá que é extremamente difícil implementar uma estratégia bem-

sucedida de constituição. 

Para imitar as formas de um governo constitucional, os governantes militares 

precisam desmilitarizar a natureza de seu sistema de dominação. Isso implica antes de 

tudo adotar a constituição de uma forma aparentemente representativa. A constituição 

deve, portanto, ser aprovada em um referendo ou num órgão constituinte formalmente 

independente do executivo.  

A dificuldade, é claro, é que, desde que os governantes militares queiram 

projetar a constituição para atender às suas necessidades, eles também precisam 

manter o controle sobre o resultado do processo de constituição. Se a constituição é 

projetada por ou sob o controle dos militares, um referendo pode ser eficaz porque se 

baseia no consentimento popular direto. Isso é arriscado, no entanto, porque requer ter 

forte apoio popular ou então manipular os resultados ao ponto de o credenciamento não 

ser confiável.  

A aprovação da constituição em um órgão constituinte formalmente 

independente pode ser mais seguro contanto que este corpo permaneça sob a 

influência das forças armadas. Essa influência requer que o governo militar nomeie os 

membros do corpo constituinte ou que um partido apoie seus interesses militares para 

obter o controle da maioria na hora da eleição. Certamente, se a razão para a adoção 

de uma nova constituição é fortalecer as fundações do regime militar e torná-lo mais 
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inclusivo, tendo um partido ou coligação que apoie seus interesses militares em um 

órgão constituinte deve ser preferível a ter um governo que nomeia delegados 

diretamente.  

Além disso, mesmo em uma eleição parcial ou não competitiva, o corpo 

constituinte pode estar mais próximo das formalidades da constituição democrática do 

que do controle direto pelo governo. O parceiro civil dos governantes militares poderia 

ser um partido político preexistente agregado pelos militares, como foi o caso do PNH 

em Honduras e o ANR no Paraguai, ou um partido criado diretamente sob o patrocínio 

dos militares, como foi o ARENA no Brasil, o PRUD e PCN em El Salvador, o PID na 

Guatemala e o PRD no Panamá.  

A existência de um partido civil que articule os interesses dos militares também 

confere credibilidade à civilização do regime militar. Uma vez que a presença de oficiais 

militares em posições-chave do governo contradiz os princípios básicos de um governo 

representativo, os governantes militares geralmente precisam de um grande 

contingente de parceiros civis dispostos a representar o regime. Alguns desses 

parceiros, particularmente aqueles que ocupam altos cargos na administração, podem 

ser apartidários, funcionários públicos.  

No entanto, se os governantes militares estão dispostos a tolerar a existência de 

um legislativo, um órgão no qual a participação limitada das forças da oposição é 

possível, é claramente conveniente ter uma organização partidária pró-governo para 

interagir com a oposição na negociação política. 

Finalmente, os governantes militares se beneficiariam do apoio de um partido 

civil para sobrevivência de seu legado institucional após uma transição para a 

democracia possível. Esta é talvez a única questão mais difícil que os regimes militares 

devem enfrentar. Intervenções militares expansivas podem não definir uma data fixa 

para a retirada desde o início10.  

                                            

10 Todos esses regimes foram inaugurados por um chamado golpe revolucionário com elevada ambição 
de promover uma transformação política, econômica e social. Consistente com estes 
objetivos, nenhuma das intervenções militares estabeleceu uma data fixa para o retorno ao governo civil. 
Que foi o caso da Argentina (1966-1972), Equador (1972-1978) e Brasil (1964 -1984.) 
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Mas a transição para a democracia em algum momento é inevitável. Os 

governantes militares são sempre forçados a planejar este evento com antecedência 

para preservar as reformas feitas durante o seu governo e proteger as suas estruturas 

institucionais e interesses pessoais na ordem pós-autoritária. A constituição seria uma 

componente chave nesta estratégia.  

Embora os governantes militares possam querer que uma constituição forneça 

ao regime uma base legal ou tornar as suas decisões mais aceitáveis para os cidadãos 

e organizações políticas, eles também querem determinar os resultados de suas 

políticas. Isso implica que em uma constituição adotada pelos governantes militares 

teria inevitavelmente o poder concentrado, assim como características centralizadoras, 

tais como garantias constitucionais limitadas, restritivas ou nenhum método de eleição, 

poderes presidenciais maiores do que os do Congresso ou do judiciário, e um governo 

nacional que fica acima dos poderes locais.11 

Enquanto preparam a transição para a democracia, no entanto, os militares 

governantes precisam de novas instituições que dispersem e descentralizem o poder 

junto com instituições que criam restrições às decisões do futuro regime democrático. 

Isto significa que se os governantes militares conseguissem promulgar uma constituição 

durante o seu período em poder, no final de seus mandatos eles tentariam introduzir 

emendas que dariam algumas liberdades civis e políticas e, ao mesmo tempo, impor 

restrições à nova democracia. Por exemplo, os governantes militares gostariam de 

selecionar regras eleitorais que beneficiem seus aliados na política, proibir certos 

partidos políticos, preservar áreas de influência militar. 

Se incapazes de criar sua própria constituição, perto do fim do regime, os 

governantes militares, não obstante, tentariam influenciar os resultados eleitorais e 

políticos futuros por meio de emendas à constituição pré-autoritária ou adotando uma 

nova constituição antes da transição ocorrer. Em ambos os casos, os governantes 

militares só seriam bem-sucedidos impondo restrições constitucionais a um regime 

democrático se encontrassem partidos dispostos a apoiá-los. Além disso, a menos que 

o regime militar seja forte o suficiente para poder impor condições às forças 

                                            

11 Como já citado, o hiperpresidencialismo. 
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democráticas, seus aliados partidários deveriam ter um número relativamente 

significativo de votos entre os eleitores. 

Uma vez que os partidos democráticos tentavam frequentemente criar uma nova 

era democrática, convocando uma assembleia constituinte, a única maneira de 

preservar uma constituição elaborada pela influência de militares seria se um partido 

próximo ao regime de saída ganhasse a eleição ou obtivesse uma representação 

política e institucional suficiente para vetar a iniciativa. O problema para os governantes 

militares, no entanto, é que eles podem não ser capazes de encontrar ou organizar um 

partido que esteja disposto a colaborar com o regime e ao mesmo tempo ser capaz de 

preservar seu legado institucional no período pós-autoritário. A influência dos militares 

na política pode ser difusa e, no entanto, parceiros civis podem não estar disponíveis 

para formar esse partido. 

Os governantes militares frequentemente intervieram para salvar o país de um 

sistema partidário “corrupto”, no qual eles normalmente banem todos os partidos 

existentes. Como consequência, esses partidos tendem a formar uma oposição ao 

regime militar. Os líderes militares também depuseram fortemente partidos populares 

do poder, o que reduz os incentivos de outras partes para apoiar, pelo menos 

abertamente, seu governo. Qualquer partido associado ao governo militar sob essas 

condições comprometeria seu desempenho futuro em eleições democráticas.  

O nível de institucionalização dos partidos civis durante anos de eleições 

competitivas é provavelmente o determinante mais crucial da capacidade dos líderes 

militares de se unirem ou criarem um partido aliado. Isso porque os partidos existentes 

são mais propensos a participar de um partido patrocinado por governantes militares 

quando o país teve pouca ou nenhuma experiência com eleições competitivas ou 

quando organizações partidárias são instáveis, e por isso, ficam vulneráveis à 

penetração de interesses militares. 

Neste contexto, os partidos existentes ainda não desenvolveram fortes laços de 

lealdade entre eleitores e tem menos a perder apoiando um governo militar. Políticos 

oportunistas, por sua vez, podem também encontrar a formação de um novo partido 

para apoiar o regime militar atraente como um instrumento para se beneficiar. Por esta 

razão, talvez não seja por acaso que em países com democracias de longa data e 
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sistemas partidários estáveis12, como Argentina, Colômbia e Uruguai, os regimes 

militares não conseguiram mobilizar o apoio partidário. No entanto, mesmo que o 

regime militar consiga se unir ou criar um partido aliado, este partido pode não estar 

disposto ou capaz de controlar a transição e preservar a estrutura constitucional 

projetada pelos militares. Além disso, os partidos que foram agregados pelos militares 

podem decidir separar-se do regime, a fim de provar suas credenciais democráticas 

antes da transição para a democracia. 

Por outro lado, partidos patrocinados por governantes militares podem concordar 

em representar o regime na era pós-autoritária, mas teriam apoio eleitoral insuficiente 

para influenciar nas decisões na inauguração da democracia. Mesmo nos casos em 

que os militares mantiveram considerável apoio popular na época de deixar o poder, os 

partidos diretamente patrocinados por eles, como os PCN em El Salvador e o PID na 

Guatemala tendeu a ter um desempenho fraco nas eleições competitivas. 

 

3.1 O conteúdo das Constituições autoritárias 

Cientistas políticos que têm se debruçado sobre o fenômeno das constituições 

autocráticas têm observado que, no papel, pouca diferença existe entre uma 

constituição nascida numa ditadura e uma nascida numa democracia. Ainda que soe 

estranho, muitas, pra não dizer a grande maioria das constituições autocráticas, trazem 

em seu bojo uma vasta gama de direitos.  

A inclusão de direitos humanos nas constituições tem sido quase universal, com 

ambas as constituições autocráticas e democráticas, incorporando um número 

crescente de direitos. Zachary Elkins, Tom Ginsburg and James Melton em seu artigo 

sobre o conteúdo de constituições autocráticas, concordam: 

 
Nós não somos os primeiros a notar a comunalidade entre instituições em 
regimes autocráticos e democráticos. Uma literatura inteira em políticas 
comparativas evoluiu para entender por que ditadores adotam legislaturas 
multipartidárias (Gandhi and Przeworski 2007), eleições (SCHEDLER, 2006), e 
judiciários relativamente autônomos (Ginsburg e Moustafa 2008). Em geral, é 

                                            

12 Esta última análise mostra, como esperado, que quanto maior o grau de institucionalização de partidos 
competitivos no país, menor a probabilidade de que governantes militares adotariam e manteriam uma 
constituição. Negretto 
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pensado que tais instituições providenciam informação que é usada pelos 
ditadores para prolongar seu mandato.13 (ZACHARY ELKINS, 2013, p. 13). 

 

No entanto, ainda que, aparentemente elas apresentem semelhanças, pelo fato 

de constituições autocráticas trazerem em si elementos que encontrariam maior 

conformidade num diploma democrático, uma análise um pouco mais detalhada 

daquelas poderá revelar questões intrigantes. Por exemplo, um governo que toma o 

poder através de um golpe, não raramente, promulga constituições interinas 

suspendendo as operações regulares das instituições governamentais que passam a 

ser controladas por uma junta ou conselho revolucionário. Esse exemplo genérico 

sugere concentração de poder, que é um indicativo de governo autoritário. No entanto, 

o desafio que se impõe é saber se todas as constituições escritas por ditadores têm 

esta característica ou se esse é apenas um estereótipo baseado na observação de 

alguns poucos exemplos. 

Percebe-se, ainda, que muitos dos direitos assegurados em constituições 

autocráticas são depois reprimidos pelas forças públicas oficiais, servindo como 

exemplo a constituição autocrática da Rússia, de 1936, que é rotulada de constituição 

de fachada ou vitrine. Os direitos constam do texto, mas não se pode usufruí-los, são 

apenas enfeite. Por outro lado, considerando o mesmo exemplo, as provisões 

institucionais – os “manuais de operação” – foram levadas seriamente. Ou seja, é muito 

claro que algumas partes das constituições autoritárias correspondem à realidade 

enquanto outras não fazem o menor sentido, não fariam falta se ali não estivessem.  

Assim, um estudo mais aprofundado seria relevante não somente para nosso 

entendimento das práticas de autoritarismo e de convergência institucional do regime, 

mas também para o nosso entendimento das condições sob as quais constituições 

formais correspondem à realidade. 

É difícil afirmar que existe um fio norteador na elaboração das constituições, que 

as definiriam como autocráticas ou democráticas, por isso, uma investigação 

                                            

13Texto original: We are not the first to note the commonality between institutions in authoritarian and 
democratic regimes. An entire literature in comparative politics has evolved to understand why dictators 
adopt multiparty legislatures (Gandhi and Przeworski 2007), elections (Schedler 2006), and relatively 
autonomous judiciaries (Ginsburg and Moustafa 2008). In general, it is thought that such institutions 
provide information that is used by dictators to prolong their tenure. 
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sistemática, transnacional de seus conteúdos, possibilitaria encontrarmos alguns traços 

que as caracterizariam de uma forma ou outra. 

Uma pesquisa feita por Zachary Elkins, Tom Ginsburg and James Melton 

(ELKINS; GINSBURG; MELTON, 2013, p. 151-162), utilizando-se de base de dados do 

Comparative Constitutions Project (CCP)14, que registra dados sobre mais de 

seiscentas características diferentes de constituições, incluindo estrutura 

governamental, direitos e forma, selecionou seis atributos constitucionais (poder 

executivo, independência judicial, direitos comuns, direitos raros, escopo e detalhe), 

para traçar um comparativo básico entre constituições autocráticas e constituições 

democráticas. 

Antes de tudo, porém, torna-se relevante definir o que é uma constituição 

autoritária. Os autores valeram-se do tipo de regime como um conceito binário e a 

definiram como: “uma constituição autocrática [democrática] é uma que foi promulgada 

em um ano no qual seu país era codificado como autoritário [democrático].”15 (ELKINS; 

GINSBURG; MELTON, 2013, p. 22).  

Assim, cada sistema constitucional foi examinado no ano de seu projeto 

inaugural, ignorando emendas subsequentes e afastando-se de interpretações do 

regime. 

Definindo uma constituição da maneira que eles o fizeram, de um conjunto de 

846 sistemas constitucionais analisados, um número considerável de 695 poderiam ser 

consideradas constituições autoritárias. Um número bastante elevado! 

O gráfico abaixo (ELKINS; GINSBURG; MELTON, 2013, p. 146) mostra, no 

entanto, que a quota de constituições nascidas democráticas num dado momento, 

aumentaram com a ascensão da própria democracia durante este período, e a partir de 

2008, de todas as constituições vigentes no mundo, um percentual de 44% são 

categorizadas como constituições democráticas. Mas ainda é alarmante, um percentual 

de 56% de constituições autocráticas, num período indiscutivelmente democrático. 

                                            

14 Projeto de Constituições Comparativas. 

15 Texto original:an authoritarian [democratic] constitution is one that was promulgated in a year in which 

its country was coded as authoritarian [democratic]. 
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 Talvez alguém se pergunte, por que os governantes autocratas são tão afoitos 

em elaborar constituições se uma característica de seus regimes é não serem limitados 

por elas? 

 Alguns dos propósitos das constituições escritas podem nos encaminhar a uma 

resposta. Um deles, o pré-comprometimento, que passaria a ideia de assegurar e 

resguardar metas a longo prazo. Outro propósito das constituições escritas, a 

sinalização de suas intenções, pode ser uma motivação de projetos constitucionais em 

regimes autoritários. A maior rigidez de um texto constitucional, que pelo menos, 

ordinariamente, exige um maior esforço político, para se efetuar mudanças, acaba se 

traduzindo em um sinal de confiança, até mesmo para os governantes de regimes 

autoritários, que também precisam sinalizar para seus apoiadores as suas intenções.  

E ainda, as constituições escritas servem como um dispositivo de coordenação dentro 

das próprias elites do governo sobre as prerrogativas e limitações do poder, 

providenciando concordância, por exemplo, sobre definições precisas do que seria 

considerado um abuso, bem como de procedimentos para identificar e punir violações. 

 Os resultados obtidos na pesquisa são os que seguem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Número de constituições nascidas Autoritárias ou Democráticas. Universo: 907 
constituições promulgadas em estados independentes de 1800 a 2008. 
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3.1.1 Poder Executivo 

A proposta era aferir se o poder executivo é afetado pelo tipo de regime da 

constituição, se autoritário ou democrático. Foram usados índices capazes de captar 

quanto dos seguintes poderes são concedidos ao poder executivo: iniciar legislação, 

expedir decretos, declarar estados de emergência, propor emendas constitucionais, 

vetar leis, desafiar a constitucionalidade das leis e dissolver a legislatura. (ELKINS; 

GINSBURG; MELTON, 2013, p. 151)  

Os resultados estatísticos demonstraram que há pouca evidência de que o poder 

executivo varia muito entre constituições escritas por ditadores e aquelas escritas por 

democratas. Fatores como o nível do poder executivo em constituições passadas do 

país, região, e período influenciam mais no poder executivo do que o tipo de regime. 

 

3.1.2 Independência Judicial 

Avaliou-se como a autonomia do judiciário é afetada pelo tipo de regime da 

constituição. A medida de independência judicial utilizada captura o número de 

aspectos da constituição que são geralmente pensados para aumentar a autonomia do 

judiciário como: uma explícita declaração de independência, seleção, e procedimentos 

de remoção que envolvem múltiplos corpos, se as condições nas quais os juízes podem 

ser removidos de suas funções estão explicitamente mencionadas, mandato vitalício 

para os juízes, e proteção dos salários dos juízes. (ELKINS; GINSBURG; MELTON, 

2013, p. 151) 

 Em constituições autoritárias é concedida bem menos autonomia ao judiciário do 

que em constituições democráticas. Percebeu-se que os ditadores de linha dura 

incluem uma menor proteção da autonomia judicial do que democratas em suas 

constituições. Isto deixa aos ditadores de linha dura uma lacuna na proteção do 

judiciário que, se necessário, eles podem explorar para cercear sua independência. 

 

3.1.3 Direitos Constitucionais 

Foi avaliado o efeito das constituições autoritárias sobre os direitos 

constitucionais. Utilizaram como medida a proporção de direitos comuns e de direitos 

raros presentes nas constituições, sendo considerado um direito comum se ele 



51 

 

 

aparece em metade ou mais das constituições vigentes na época em que a constituição 

analisada é elaborada, e direito raro se está incorporado em menos da metade das 

constituições em vigor ao tempo da elaboração da constituição analisada. (ELKINS; 

GINSBURG; MELTON, 2013, p. 151)  

Percebeu-se uma assimetria interessante entre direitos comuns e direitos raros. 

O tipo de regime da constituição parece não ter efeito sobre a proporção de direitos 

comuns incluídos na constituição. O tipo de regime de quem elabora a constituição 

importa mais para os direitos raros. Ditadores incluem muito menos direitos raros em 

suas constituições do que democratas.  

Percebeu-se ainda que a proporção de direitos raros é a menor em constituições 

autoritárias que não experimentaram um regime de transição. Tais constituições têm, 

em média, entre cinco e sete menos direitos raros do que as constituições 

democráticas. Quanto à probabilidade de um dado direito ser adotado por constituições 

autoritárias ou democráticas que experimentaram transição e aquelas que não 

experimentaram, observou-se que em relação a alguns direitos muito populares, 

autoritários que experimentaram transição são, na realidade, mais suscetíveis de adotar 

um direito do que democracias, na média. No entanto, autoritários estáveis não são 

prováveis de o fazer. 

 

3.1.4 Especificidade 

Analisou-se os efeitos que as constituições elaboradas por autoritários têm sobre 

a especificidade constitucional. Por especificidade, entenda-se a amplitude e a 

profundidade da linguagem usada na constituição. Para isso foram usados como 

medidas: escopo, que é a porcentagem de tópicos abordados na constituição tirados de 

um conjunto de 58 tópicos-chave de um instrumento de pesquisa da CCP; e, detalhe, 

que é o número de tópicos de escopo abordados na constituição divididos pelo 

comprimento (em palavras) da constituição (ELKINS; GINSBURG; MELTON, 2013, p. 

151).  

Observou-se que constituições autoritárias são significativamente menos 

específicas do que as constituições democráticas. Elas cobrem poucos tópicos, e os 

tópicos que elas cobrem são abordados em menos detalhes. Mais uma vez, o efeito 



52 

 

 

sobre as constituições autoritárias é limitado às constituições autoritárias que não 

experimentaram uma transição para democracia. Notadamente, constituições escritas 

em regimes autoritários tendem a ser relativamente curtas. 

 Resumindo os achados do estudo, constituições autoritárias são iguais às 

constituições democráticas em termos de quantidade de poder alocado ao executivo e 

ao número de direitos comuns garantidos. Constituições autoritárias divergem das 

constituições democráticas nos quesitos independência do judiciário, direitos raros e 

especificidade (escopo e detalhe).  

Mister ressaltar que esses resultados sugerem que estas diferenças são 

limitadas às constituições autoritárias que nunca experimentaram uma transição para 

democracia. Indicam, ainda, que constituições autoritárias que tiveram uma experiência 

de transição para a democracia em algum ponto de sua vida útil não são diferentes em 

substância às constituições escritas por democratas, pelo menos em termos dos seis 

atributos constitucionais analisados. 
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CONCLUSÃO 

Tendo surgido no cenário como resposta ao anseio do povo por proteção contra 

o poder absoluto, o constitucionalismo tem como tema central a positivação de direitos 

e garantias fundamentais e a divisão de poderes. 

Esse movimento eivado de caráter ideológico, social e político; ideológico, por 

expressar uma ideologia liberal, baseada na ética e não na vontade de um homem; 

social, pois envolveu o povo na luta por essa ideologia; e político, pois muda toda a 

estrutura de uma sociedade; também surgiu na América Latina, haja vista a 

necessidade das constituições escritas para garantir os ditos direitos humanos e 

balizar as ações do governo, bem como de instituições governamentais, entre elas o 

judiciário e o legislativo, para fiscalizar o seu cumprimento, contra a opressão e o 

abuso. 

No entanto, no continente latino-americano o constitucionalismo tomou alguns 

contornos diferenciados, devido sua história político-econômica, instabilidades políticas 

que propiciaram intervenções militares e uma economia muito frágil. 

Muitos países passaram por intervenções militares e o acúmulo de anos de 

governo militar em um país sinaliza que novos conflitos surgiram ao longo do tempo ou 

que os problemas subjacentes que desencadearam intervenções anteriores 

permaneceram sem solução. Em ambos os casos, é plausível pensar que, com o 

aumento do número de anos de governos militares em um país, os líderes militares 

podem se tornar mais ambiciosos em seus planos de transformação política. Além 

disso, quanto mais os militares intervêm na política nacional, mais provável é que as 

intervenções militares se tornem uma norma da política comum e que as forças 

armadas e atores políticos civis desenvolvam relações de dependência e influência 

mútuas. Isso pode induzir os líderes militares a "institucionalizar" seu governo por meio 

de uma constituição. 

Gera, por outro lado, forças antagônicas querendo que os militares se restrinjam 

a seus objetivos primários de protetor do país e mantenedor da ordem interna.  

Assim é que, o arranjo institucional, entre executivo, legislativo e judiciário 

presente em muitos dos países latino-americanos, fortalecendo a centralização do 
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poder nas mãos de poucos (hiperpresidencialismo), quer sejam governos civis ou 

militares, para perpetuação no poder, visando “talvez” superar as instabilidades, 

impediu que as inovações trazidas pelos textos constitucionais, com a inclusão de 

direitos e garantias individuais e sociais, fossem efetivamente revertidas em favor das 

populações. Muitas dessas promessas acabaram sendo usadas para conquistar apoio 

político para entrar ou permanecer no poder, que uma vez conquistado, as deixou 

relegadas a segundo plano. 

A conclusão a que os pesquisadores chegaram a respeito do conteúdo das 

constituições autocráticas e democráticas, que trazem em si muitas semelhanças, 

sendo até mesmo difícil diferenciá-las no papel (segundo os índices aplicados aos 

atributos considerados), nos faz refletir sobre a correlação destas com a realidade! 

Seriam constituições de fachada? Esse é o caminho para um constitucionalismo 

autoritário? 

Como bem advogou o professor argentino Roberto Gargarella, a chave para que 

as transformações propostas pelas novas constituições latino-americanas sejam bem-

sucedidas, é a necessidade de se transformar efetivamente a estrutura do poder, bem 

como alterar a base econômica das sociedades envolvidas. Ainda que pareça pouco, 

os desafios são enormes e tudo vai depender do desenrolar dos acontecimentos e da 

reação política, institucional e normativa que as sociedades envolvidas darão às 

reiterações centralistas e autoritárias que têm rotineiramente manchado projetos cujo 

nascedouro é promissor, mas que correm o risco de se perder no caminho. 

 Portanto, onde o poder presidencial é o único guardião do poder popular, o 

povo dificilmente é respeitado e escutado. E por isso, os reformadores sociais de hoje 

deveriam aprender tal lição. As novas constituições necessitam unir os direitos com o 

poder. Necessitam fazer com que a organização do poder político seja congruente com 

os impulsos sociais que incorporam através dos novos direitos. Do contrário, uma visão 

democrática inclusiva da justiça social seguirá sendo cativa do modelo político elitista 

do século XIX. 
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