
22 

 

 
 
 
 

constitucionalismo latino-americano e  
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hoje, destacando 
 

 
Palavras-chave:  
 
ABSTRACT 
This article has the purpose of presenting a brief report on the historical trajectory and 
characteristics of the constitutionalist movement, from the end of the 18thcentury to the 
present day, highlighting also the democratic influences brought by this movement within the 
constitutions of the countries of America Latina. 
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 ao 

-

sendo esta -  A 

pressupunha a chamada (CHIEIRI, GODOY; 2010; p.166): 

 

[...] 

                                                      
Bacharela em Direito pela -

-  
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-o e renovando-o at

 
 

Liberal, o constitucionalismo liberal, como ins

em seguida, adveio o constitucionalismo social, em que preponderava o bem-estar da 

- -se o 

neoconstitucionalismo na Europa e, atualmente, vem prevalecendo o novo constitucionalismo 

latino-  

-americano, diferentemente do 

neoconstitucionalismo, empenhava-se em efetivar, de forma concreta, a legitimidade 

fundamentalmente, para atender as expectativas e necessidades de cunho substancial que os 

povos latino-americanos possuem. 

Por fim, este artigo objetiva analisar o processo evolutivo do movimento 

constitucionalista -lo com a democracia e com 

-ameri

constitucionalismo latino-americano, qual seja, a democracia participativa. 

 

 

 

-

se, posteriormente, para um conjunto de normas materiais ou substantivas que condicionam a 

-se nas fontes 

  

-no a assinar a Magna Carta que 

limitava os seus poderes e, assim, garantia, com plenitude, os poderes da nobreza. Apenas no 

-
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c  

O c

relaciona-

 

constitucionalismo fundamenta-se na 

. (VICIANO; , 2011, p. 1-2) 

 (2010) 

em uma perspectiva moderna-

 

 (2010, p. 75) conclui: 

 

 
 

Constitucionalismo, para J. J. Canotilho (2003, p. 51)

-

 (CANOTILHO, 2003, p. 55) 

R nez (2011, p. 3) reconhecem quatro fasesdo 

Constitucionalismo constitucionalismo liberal como 

de Direito 

 como resultado das 

constitucionalismo social que, mais tarde, solidificou o 

Direito. 
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3 CONSTITUCIONALISMO LIBERAL E SOCIAL 

 

O constitucionalismo liberal, 

-se 

ao sistema absolutista de governo e assegurando, assim, os direitos individuais. 

A limi

llari (1998, p.72-73) 

e que: 

 

-
burguesia. E, 

monarcas iriam valer-se da oportunidade para afirmar seus direitos e assegurar a 

Const
 

 

constitucionalismo liberal c -

de poder. 

nez (2005, p. 56) asseveram, Quando a soberania do rei for 

substi

. 

 

aconteceu devido ao acordo feito entre alguns dos setores mais importantes da classe burguesa 

liberal e os nobres aristocratas. Nesse acordo, ambos comprometeram-se a (VICIANO; 

 

 

                                                      
 voluntad general se 
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(constitucionalismo liberal) . 
 

 

. 

, o constitucionalismo social, que propagava a ideia da 

 

ica 

(2006) assevera que: 

 

O constitucionalismo social  
vice-  teve, 

 
  

Com este novo movimento constitucionalista, o Estado passou a intervir na esfera 

normas que se voltavam mais ao bem- -estar do capital. Um 

n

 

 

4 NEOCONSTITUCIONA  

 
                                                      
 cial que en 

 
  

-

 
 -

documento escrito no qual se declaram as lib
(CANOTILHO, 2003, p. 52). 



27 

O n -guerra, com a 

, 

procurou reestruturar as bases do Direito 

fundamentais.  

da pessoa humana dentro dessa

 

O neoconstitucionalismo distingue o Estado constitucional em um conceito formal e 

outro material. O conceito forma

ional aos direitos nela elencados. (GUASTINI, 2003) 

Sobre o assunto, Roberto Viciano Pastor (2010, p. 17) 

aduzem que: 

 

propriamente, uma teoria 

 
 

Neste sentido, a 

-la em direito, mesmo 

 

posteriormente, incorporada nas constit -

-ditaduras militares. 

                                                      
  y no, 

propriamente, uma  Su fundamento es el 
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Isso pode ser observado nas co -  

, acabara -institucionais 

neo  requeriam 

ocidental anos, 

. (CERVO, 2001, p. 280) 

 

5 NOVO CONSTITUCIONALISMO LATINO-AMERICANO E DEMOCRACIA 

 

O novo constitucionalismo latino-

, -los no 

caso concreto. Fez-s

popular, u  

(2010, p. 18) afirmam que: 

 

oconstitucionalismo 

 
 

 boliviana de 2009. Nela identificamos 

dentre eles, o referendo, o plebiscito, a 

i  de mandato, as assemble

utilizados para sancionar ou rejeitar 

popular traduz 

 de mandato representa um mecanismo de controle popular sobre os governantes. 

As assemble

dis  

                                                      
 Texto Ori
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 desta deve relacionar-se coerentemente com a 

fundament -a por meio de mecanismos de 

cont

os pod ;  

-

s  

 

-americanas, de instrumentos oriundos da 

democracia direta e da democracia participativa revela-nos a vontade que o povo tem de 

protagonista na hist

 

-

das do novo constitucionalismo latino-americano), leva-nos 

 

 

 

 

a comunidade europeia. Logicamente, os 

 

-americanos 
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-americanos se veem obrigados a se adaptarem a um modelo 

-se cada 

onstruir um novo 

-

americano. 

Acredita-

ncia do novo 

constitucionalismo latino-

tico-participativos. 

-

possibilidades de uso dos mecanismos de democracia participativa dentro dos ordenamentos 

 

 

 

 

: os conceitos 
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