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RESUMO 
 
O Brasil é marcado pela presença de grande diversidade cultural, caracterizada, dentre 

outros fatores, por sua extensão territorial, por ter sido colonizado por países europeus, 

pela adoção do trabalho escravo nas lavouras e pela imigração ocorrida principalmente 

no século XVIII advinda de vários países europeus. O país integra o continente latino-

americano, o qual vive em um momento de busca por uma identidade autêntica, baseada 

nas necessidades e qualidades de sua população. Esse movimento presente em medidas 

diferentes a depender do país é denominado de Novo Constitucionalismo Latino-

Americano e baseia-se em uma nova abordagem na forma de estruturar o Estado, 

atribuindo maior importância a pontos específicos como à cultura e modo de viver da 

população local, valorizando o multiculturalismo; proteção do meio ambiente, ao qual o 

homem deve integrar-se; maior participação da população nas decisões políticas; entre 

outros. É importante procurar entender até que ponto o Brasil enquadra-se nesse contexto. 

O reconhecimento das diversas culturas é considerado pelos pesquisadores como uma 

fase inicial desse movimento. Tal reconhecimento já faz presente na atual Constituição 

brasileira em alguns de seus dispositivos. Estuda-se pela pesquisa bibliográfica os 

processos que levaram à elaboração da atual Constituição Brasileira que possam 

relacionar-se a uma influência desse movimento. Considera-se como ponto de partida a 

significativa participação popular que se fez presente no processo constituinte e o 

reconhecimento e proteção da cultura indígena no capítulo VIII do texto constitucional. 

Constata-se que o país possui particularidades que caracterizam sua proximidade com o 

movimento, embora de forma tímida, na medida em que adota uma postura multicultural, 

porém não assume oficialmente outras condutas e dispositivos a esse movimento 

relacionado. 

 
Palavras-chave: Novo Constitucionalismo Latino-Americano. Multiculturalismo. 
Assembleia constituinte brasileira de 1988. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Brazil is marked by the presence of great cultural diversity, which are characterized, 

among other factors, by its territorial extension, colonization by European countries, 

adoption of slave labor in the plantations and immigration occurred mainly in the 

eighteenth century arising from various European countries. The country is part of the 

Latin American continent, which is searching its authentic identity, based on the needs 

and qualities of the population. This movement is called the new Latin American 

constitutionalism and is based on a new approach to how to structure the state, giving 

more importance to specific points such as the culture and way of living of the local 

population, valuing multiculturalism; environmental protection, with which the man must 

be integrated; greater participation of people in political decisions; among others. It is 

important to try to understand the extent to which Brazil is part of this context. 

Researchers consider the recognition of different cultures as an initial phase of this 

movement. Such recognition already is present in the current Brazilian Constitution in 

some of its provisions. It is examined by literature research the processes that led to the 

drafting of the current Brazilian Constitution that may be related to an influence of this 

movement. As the starting point, we may mention the significant popular participation, 

which was present in the constitutional process and the recognition and protection of 

indigenous culture in chapter VIII of the Brazilian Constitution. The country has special 

features that characterize its proximity to the movement, albeit timidly, in that it takes a 

multicultural approach, though not officially assumes other pipelines and devices related 

to that movement. 

 

Keywords: New Latin American constitutionalism. Multiculturalism. 1988 

Brazilian constituent assembly. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Por muitos anos, o modelo europeu de desenvolvimento baseado no sistema 

capitalista foi o adotado na América Latina. Isso se deu devido ao fato de esse continente 

ter sido colonizado pelos europeus por séculos, de forma que esse modelo foi imposto aos 

países latinos como forma de facilitar a colonização e o imperialismo. Após décadas sob 

influência direta desse sistema, os países latinos ainda vivem em estado de 

subdesenvolvimento, em que há desigualdades sociais, baixos índices de 

desenvolvimento humano, educação precária, pobreza, insegurança, sistemas de saúde 

defasados entre outros problemas, o que mostra que o sistema europeu não está sendo 

eficiente para a população da América Latina.  

Nesse contexto, surge um movimento de reestruturação social, política e 

econômica pautado em políticas voltadas para as necessidades locais, adaptando-se a 

forma de governar em detrimento do sistema eurocêntrico de organização estatal. Esse 

movimento tem recebido a denominação de Novo Constitucionalismo Latino-Americano 

e caracteriza-se, dentre outros fatores, pela forte atuação popular na condução da política; 

reconhecimento da autenticidade cultural dos grupos nativos, que ganham voz no 

processo político; e valorização do meio ambiente, que passa a ser visto como 

fundamental para a sobrevivência humana e que por isso deve receber proteção especial. 

Esse movimento é mais nitidamente adotado pelo Equador e pela Bolívia, cujas 

constituições os materializam. No entanto, algumas de suas características podem ser 

percebidas na Colômbia e na Venezuela.  

Em relação ao Brasil, questiona-se sua adoção mais abrangente por vários 

fatores. Entre eles, podemos citar a influência repressiva sofrida pelo processo 

constituinte responsável pela elaboração de nossa atual Constituição, a qual foi elaborada 

no crepúsculo do regime ditatorial, tendo recebido desse certa influência. Menciona-se 

ainda a ínfima representação indígena no que tange à demografia do país, o que leva ao 

questionamento da expressividade causada por uma eventual postura multicultural 

assumida pela atual Constituição Federal. 

Considere-se, contudo, que o contexto pós ditatorial de elaboração da carta de 

1988 antes de apenas restringir a expressão democrática, foi catalizador de forte 

manifestação popular baseada no desejo até então contido da população brasileira de se 

fazer ouvir. Também não esqueçamos que o reduzido número de nativos que hoje habitam 
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nossa nação representa a dominação a eles imposta pelo colonizador europeu, o que 

significou a sua quase aniquilação. A expressiva participação popular na constituinte de 

1988 tornou possível a adoção de uma postura multicultural na medida em que vários 

grupos se fizeram ouvir no processo de elaboração da Constituição. Nessa conjuntura, é 

válido perquirir acerca da presença de traços do Novo Constitucionalismo Latino-

Americano em nossa atual constituição, haja vista possuir o país à época da formação da 

constituinte contexto político-social apto a propiciar que tais características fossem 

adotadas, apesar da ainda presente influência autoritária. Dentre as prováveis 

características do Novo Constitucionalismo Latino-Americano presentes em nossa 

constituição, dedica-se especial atenção ao estudo do multiculturalismo, o qual pode ser 

percebido no reconhecimento de direitos indígenas presentes nos Arts. 231 e 232 da CF, 

embora que tal reconhecimento tenha se dado de forma tímida, sendo esses dispositivos 

muitas vezes entendidos como fruto de políticas protecionistas e não reconhecedoras da 

cultura indígena.  

O estudo inicia-se com a análise do contexto histórico pelo qual passava o Brasil 

nos anos anteriores à elaboração da Constituição de 1988, no que se estuda o contexto 

nacional durante o golpe militar e alguns governos que o precederam. Posteriormente 

analisa-se a influência desse contexto na formação da constituinte de 1988 e dos demais 

movimentos que de uma forma ou de outra influenciaram a formação da atual 

constituição. Analisa-se como esse contexto histórico e como esses movimentos 

influenciaram na inclusão de eventuais características do Novo Constitucionalismo 

Latino-Americano no texto constitucional, sobretudo o multiculturalismo. Para tanto, 

lançou-se mão de uma pesquisa bibliográfica baseada a adoção de trabalhos, obras e 

conceitos adotados por pesquisadores do assunto, nacionais e estrangeiros. 
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2 O PODER CONSTITUINTE BRASILEIRO ORIGINÁRIO: SUA 
REPERCUSSÃO NO MODELO CONSTITUCIONAL 
 

Ferreira Filho (2014) afirma que a ideia de existência de um poder constituinte 

encontra raízes na antiguidade, no entanto, surge apenas durante o século XVIII com o 

advento das constituições escritas. O autor afirma que na Antiguidade já havia uma 

diferença entre as leis responsáveis pela organização do Governo e as leis criadas pelo 

Governo, as quais eram consideradas de menor hierarquia. Essa diferença já era apontada 

no livro Política de Aristóteles e transparecia na própria prática política de Atenas, a qual 

possuía leis ditas fundamentais. Tais leis estavam relacionadas à estrutura da cidade e 

eram protegidas por meio da ação graphe paranomon, considerada antecedente da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade. No entanto, apesar de haver a ideia de hierarquia entre 

leis, não havia a ideia de um poder responsável pela organização do sistema existente.  

Na idade média, também existiu a ideia de que certas leis, devido ao seu 

conteúdo, deveriam naturalmente ser superiores às demais, mas também não se concluiu 

acerca da existência de um poder especial responsável pela criação dessas normas.  

Na França, destaca-se o que ficou conhecido como Doutrina Francesa das Leis 

Fundamentais do Reino, que, segundo Ferreira Filho (2014, p. 24): 

 
[...] já trazia, em si, a concepção de que certas normas jurídicas, relativas ̀ 
estruturação política, eram superiores às demais, e, mais do que isso, superiores 
ao próprio monarca e demais órgãos da organização política, de tal forma que 
os atos praticados em contradição a essas normas fundamentais não teriam 
valor. 

 
Dessa forma, nessa época já havia uma espécie de norma hierarquicamente 

superior, mas que poderia ser mudada mediante procedimento especial, qual seja a 

consulta aos três elementos que compunham a sociedade: clero, nobreza e povo. Podemos 

citar também como antecedentes do poder constituinte a doutrina pactista medieval em 

que alguns autores medievais afirmavam que o acordo dos governados era a base dos 

governos. Tal doutrina não se confunde com as doutrinas do contrato social, as quais 

colocavam esse contrato como fonte da sociedade, não do governo como previa a teoria 

pactista.  

A doutrina pactista é praticamente o último passo antes que surgisse a doutrina 

do contrato social (FERREIRA FILHO, 2014), a qual está baseada principalmente nas 

obras de autores como Locke em Segundo tratado do governo civil, Hobbes em Leviatã 

e Rousseau em Contrato social. 
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Ao tratarmos de poder constituinte, é imprescindível a menção a Sieyès, quem, 

no contexto da Revolução Francesa, formulou um dos mais conhecidos conceitos de 

poder constituinte (SOUZA NETO e SARMENTO, 2013, p. 243).   

Emmanuel Joseph Sieyès (1748-1836) era padre, o que ele considerava menos 

uma vocação que uma profissão, uma vez que nunca foi de fato um católico convicto. Sua 

relevância acerca do estudo do poder constituinte encontra-se principalmente na autoria 

do livro Qu’est-ce que le tiers ́ tat? Ou Que é o terceiro estado? O qual foi o manifesto 

da Revolução Francesa. Sieyès foi um dos líderes da Revolução de 1789, na qual se aliou 

a Napoleão Bonaparte. Seu papel na Revolução consistiu principalmente na missão de 

estabilizá-la (FERREIRA FILHO, 2014, p. 32).  

Havia na França de então um órgão deliberativo denominado de Estados Gerais, 

o qual era composto por três “estados”, a saber: a nobreza (primeiro estado), o clero 

(segundo estado) e os “comuns” (terceiro estado). O fato de haver uma aliança entre a 

nobreza e o clero fazia com que os interesses dos comuns nunca fossem levados em conta. 

Sieyès discordava desse processo viciado. Sieyès considerava o terceiro estado uma 

comunidade perfeita, apta a prescindir da nobreza e do clero. Esse pensamento 

influenciou bastante a Constituição Francesa de 1791. Segundo Souza Neto e Sarmento 

(2013, p. 243): 

 

Com o intuito de superar a condição de subordinação em que “os comuns” se 
encontravam, logo após a instalação dos Estados Gerais, em 17 de junho de 
1789, o Terceiro Estado se auto declarou “Assembleia Nacional Constituinte”. 
A proposta constava do texto de Sieyès. Ao final de seus trabalhos, a 
assembleia nacional promulgaria a Constituição de 1791, a primeira da França. 
Em seu preâmbulo, declarava-se o objetivo de abolir as instituições que feriam 
a igualdade e “a liberdade dos direitos” para que não existisse “privilégio 
algum, nem exceção do direito comum de todos os franceses”. 

 

Sieyès acreditava que todo Estado devesse ter uma constituição, a qual seria fruto 

do poder constituinte – anterior a essa constituição. Os poderes do Estado seriam poderes 

constituídos gerados pelo poder constituinte, e a este estariam subordinados. Sieyès 

participou diretamente do estabelecimento da carta de 1791, na carta de 1795 e também 

na de 1799; sendo esta última a constituição que mais foi marcada por sua influência. No 

entanto, ele ganhou destaque no estudo do Direito Constitucional por lançar a doutrina 

do poder constituinte (FERREIRA FILHO, 2014, p. 32). 

Como se pode observar, o poder constituinte originário está diretamente ligado 

à manifestação popular desde sua origem, uma vez que inicialmente conceituado por 
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Sieyès como manifestação do terceiro estado em resposta ao controle exercido pela 

nobreza e pelo clero. Assim, ao tratarmos de poder constituinte tratamos de Democracia. 

Os dois conceitos sempre estiveram relacionados na Era Moderna, e, durante o século 

XX, acabaram por aproximar-se cada vez mais. Dessa forma, o conceito de poder 

constituinte tende a confundir-se com o próprio conceito de política no contexto de uma 

sociedade democrática (NEGRI, 2002, p. 07). Silva (2007, p. 03) define o poder 

constituinte nos seguintes termos: 

 

O poder constituinte é aquele que cria uma nova Constituição ou altera, 
modifica, atualiza a constituição já existente. Portanto a ideia de poder 
constituinte é de criação de norma constitucional, quer para alterar o texto da 
constituição em vigor, quer para gerar uma nova ordem constitucional, dando 
outra estrutura fundamental ao ordenamento jurídico. 

 

Assim, o conceito de poder constituinte e o conceito de constituição inter-

relacionam-se, uma vez que um complementa o outro. A constituição deve ser 

consequência do poder constituinte, em que o povo deve manifestar-se acerca de como 

deseja que o Estado seja governado. Eventual vício na formação do poder constituinte 

resultará inevitavelmente em vício constitucional. 

A constituição pode ser definida como um “conjunto de normas que organiza os 

elementos constitutivos do Estado” (SILVA, 2010, p. 38). No entanto, tal definição é 

incompleta uma vez que parece situar-se em posição estranha à realidade social (SILVA, 

2010, p. 38). De fato a Constituição representa uma série de valores e não apenas 

restringe-se a ditar a mera organização estrutural estatal.  

A questão acerca da concepção constitucional costuma ser bastante polêmica. 

Para Ferdinand Lassale, a constituição escrita não é nada além de uma folha de papel. Em 

sua abordagem sociológica da constituição, Lassalle admite ser ela a soma dos poderes 

existentes no país. Schmitt, por outro lado, defende que constituição difere de leis 

constitucionais, no que refere-se apenas à decisão política fundamental, enquanto as leis 

constitucionais referem-se aos dispositivos constitucionais que não possuem natureza 

fundamental. Já Kelsen admite a constituição apenas em sentido jurídico, de forma a não 

possuir fundamentação sociológica, política ou filosófica (SILVA, 2010, p. 39).  

Para Souza Neto e Sarmento (2013), as constituições estão situadas no ápice do 

sistema jurídico. Só há validade nas leis se essas estiverem em conformidade com a 

constituição, de forma que podemos representar o sistema jurídico como uma pirâmide 

em que a constituição situa-se no topo.  
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A grande importância dada ao texto constitucional refere-se principalmente ao 

seu conteúdo material na medida em que os direitos naturais foram positivados e passaram 

a integrar a constituição. Assim, os direitos naturais que eram considerados superiores 

aos direitos positivos desceram ao mesmo patamar desses direitos positivos, e sua 

superioridade passou a refletir-se na superioridade das leis constitucionais frente às 

infraconstitucionais. Argumenta-se que certos direitos são especiais ao ponto de serem 

protegidos inclusive da vontade da maioria democraticamente representada. Souza Neto 

e Sarmento relacionam a teoria do pré-compromisso à proteção dada a certos direitos e 

princípios, citando o Canto XII da Odisseia de Homero: 

 

O barco de Ulisses passaria ao largo da ilha das sereias, cujo canto é irresistível, 
levando sempre os marujos a se descontrolarem e a naufragarem. Sabendo 
disso, o herói mitológico ordena aos marinheiros que tapem os próprios 
ouvidos com cera, e que amarrem os braços dele, Ulisses, ao mastro do navio, 
para impedir que conduzisse o barco em direção à ilha (...). Ulisses instituiu 
um pré-compromisso: ciente de suas paixões e fraquezas futuras, dela se 
protegeu. Na teoria constitucional, traça-se um paralelo entre essa estratégia 
do herói grego e a decisão do povo de editar uma constituição, que impõe 
limitações às suas deliberações futuras. É que o povo, em momentos de maior 
lucidez, pode também perceber a sua suscetibilidade a cometer erros graves, 
pondo em risco princípios importantes. Por isso, ele se pré-compromete, por 
meio de mecanismo que impede que, no futuro, possa sacrificar esses 
princípios. (2013, p. 21) 

 
Segundo os autores, não há dúvida em relação ao fato de as constituições 

possuírem supremacia formal em relação ao direito nacional. Mas também defendem que 

a constituição, sobretudo a brasileira, também possuem supremacia material. Para tanto, 

citam alguns princípios constitucionais fundamentais presentes na Carta de 1988, quais 

sejam o princípio republicano, o princípio democrático, o princípio do estado de direito, 

a cidadania e a dignidade da pessoa humana. Também se referem aos direitos civis dos 

cidadãos como liberdade e igualdade, e os direitos sociais como educação e previdência 

social (SOUZA NETO E SARMENTO, 2013). 

A Constituição brasileira é, sem dúvida, ponto de referência da proteção de 

direitos e garantias. Souza Neto e Sarmento (2013, p. 155) definem nossa constituição 

como “uma constituição democrática e humanista, voltada ̀ construção de um Estado 

Democrático de Direito, que tem logrado, mais do que qualquer outra em nossa história, 

absorver e arbitrar as crises políticas que o país tem atravessado”. 

 

2.1 A ditadura no Brasil e suas implicações no poder constituinte 
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A atual Constituição Brasileira é sem dúvida a mais democrática que o país já 

possuiu e também a que apresenta os maiores avanços quando se trata de tutela de direitos. 

Cabe indagar então quais contextos político e social proporcionaram a possibilidade de 

tais avanços.  

É sabido que a década de 1980 foi palco da abertura do regime ditatorial que se 

instalara em nosso país desde 1964. O período ditatorial brasileiro foi marcado por uma 

série de violações à liberdade de expressão e à democracia, de modo geral, prevalecendo 

o interesse de determinados grupos que viam na expressão do interesse das massas uma 

forte ameaça a seus próprios interesses. Segundo Fausto (1995, p. 513): 

 

A diferença entre o regime representativo, vigente entre 1945 e 1964, e o 
regime militar são claras. Quem manda agora não são os políticos 
profissionais, nem o Congresso é uma instancia decisória importante. Mandam 
alta cúpula militar, os órgão de informação e repressão, a burocracia técnica 
do estado. 

 

O Governo, então, restringiu a Democracia e passou a governar através de 

decretos, os quais foram chamados de Atos Institucionais (AI). Dessa forma o Presidente 

determinava o decreto e todos tinham que cumprir sem que houvesse nenhum controle 

pelos outros poderes. O primeiro decreto, o AI-1, retirou dos brasileiros a possibilidade 

de eleger o próximo Presidente da República. As eleições tornaram-se indiretas, e, como 

no Congresso Nacional já não havia parlamentares que batessem de frente com o regime, 

foi eleito um general-presidente: Castelo Branco.  

Com a publicação do AI-2, as eleições tornaram-se indiretas de vez. Deputados 

e senadores eram manipulados a votar nos candidatos do regime. Uma vez que o voto não 

era secreto ninguém teria coragem de votar em outro candidato. O mesmo passou a 

ocorrer em relação às eleições estaduais a partir da publicação do AI-3. Os governadores 

passaram a ser eleitos de forma indireta e os deputados tinham que declarar abertamente 

em quem estavam votando. 

Em 1967, o país ganhou uma nova constituição. A Carta de 67 foi um grande 

símbolo antidemocrático. Longe de se estabelecer uma Assembleia Nacional 

Constituinte, os militares simplesmente escreveram o esboço da carta e a enviaram para 

o Congresso para que fosse aprovada; o que não foi muito difícil de acontecer. Entre as 

medidas tomadas pelos militares para manter o regime, destacam-se a previsão 

constitucional de eleições indiretas para Presidente da República e governadores de 

Estado; a escolha de prefeitos de cidades estratégicas pelo governador, e, de forma geral, 
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centralização do poder e aumento das atribuições do executivo. A Constituição federal de 

1967 ampliou esses poderes do executivo, especialmente no que se refere à segurança 

nacional. Contudo, não foram mantidos dispositivos excepcionais, por exemplo, os que 

tratavam de cassação de mandatos e perda de direitos políticos (FAUSTO, 1995, p. 475). 

Vê-se que a Constituição de 1967 foi marcada por limitações democráticas. 

Apesar disso, alguns setores militares ligados à linha dura questionavam a limitação que 

ainda era imposta ao poder discricionário, de forma que no Governo de Costa e Silva o 

regime ainda endureceu um pouco mais, apesar da existência simultânea de grupos de 

resistência a esse processo, a exemplo de movimentos estudantis, greves de trabalhadores 

e a oposição de alguns setores da Igreja Católica. Esse desejo da Linha Dura de enrijecer 

o regime resultou da edição do Ato Institucional nº 5 (AI-5) e do Ato Complementar nº 

38, o qual determinou que o Congresso Nacional deveria ficar em recesso por tempo 

indeterminado. O AI-5 foi a consolidação de um núcleo de poder baseado na liderança de 

militares de alta patente (COSTA E MELLO, 1999) e, na prática, inviabilizou a 

capacidade da Constituição de 1967 de limitar o poder do Governo.  

Foi o Ato Institucional mais duro dentre os demais, permitindo várias medidas 

antidemocráticas, a saber: transferência de toda a atividade legislativa para o poder 

executivo, mediante o decreto de recesso do Congresso Nacional, das assembleias 

legislativas e até das câmaras de vereadores; possibilidade de o Presidente da República 

decretar livremente a intervenção nos Estados e Municípios, independentemente de 

limitações constitucionais; possibilidade de se suspender os direitos políticos de qualquer 

cidadão; possibilidade de se cassar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais; 

suspensão das garantias da magistratura; suspensão das liberdades de reunião e 

associação e suspensão de habeas corpus em determinados casos como crimes políticos, 

por exemplo (SOUZA NETO E SARMENTO, 2013). 

 

2.2 A situação econômica e política do país durante o Governo de João 

Goulart e durante o golpe militar de 1964, e a disputa de interesses entre 

os diversos grupos políticos nesse período 
 

Faz-se necessário o estudo dos movimentos políticos, econômicos e sociais 

contemporâneos aos fatos estudados ou que foram causa deles.  Além da ditadura 

estabelecida em 1964, o Governo anterior a ela – de João Goulart – também merece 

algumas considerações. 
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João Goulart – também conhecido por Jango – governou de 1961 a 1964. Tomou 

posse após a renúncia de Jânio Quadros com alguns dias de atraso devido à resistência 

militar em relação a seu nome. A proposta de governo de João Goulart ia de encontro aos 

interesses de alguns grupos. Segundo Costa e Mello (1999, p. 344): 

 

Após o plebiscito que decidiu o retorno ao presidencialismo, Goulart 

começou a preparar o chamado programa de Reformas de base, 

que incluía a reforma agrária, visando a divisão dos latifúndios; a 

reforma eleitoral, que permitia, entre outras coisas, voto aos 

analfabetos; a reforma universitária, ampliando as vagas na 

faculdades públicas e possibilitando aos estudantes terem acesso 

aos órgãos diretivos educacionais. Essas tentativas de transformação 

encontraram forte oposição de setores da sociedade que teriam 

seus interesses contrariados. (Grifou-se) 

 

Além dessas medidas, Goulart tinha seu plano de governo baseado em uma 

política econômica nacionalista. Para tanto, criou leis que limitavam a remessa de lucros 

ao exterior, tentavam inibir o abuso de poder econômico, monopolizavam a importação 

de petróleo, entre outras (COSTA E MELLO, 1999, p. 344).  

Goulart, apesar de pertencer a uma rica família latifundiária, acreditava em 

reformas sociais (até mesmo na reforma agrária). Tanto que propôs um aumento de 100% 

do salário mínimo quando era ministro do trabalho de Getúlio Vargas. Jango (como 

também era conhecido), que era vice de Jânio Quadros, deveria assumir a presidência 

após sua renúncia, como pregava a Constituição Federal.  

As Reformas de Base eram baseadas em algumas mudanças consideradas 

essenciais para o desenvolvimento brasileiro. No entanto, a realização de tais reformas 

iria de encontro aos interesses de classes específicas da sociedade. O Congresso era 

composto de muitos políticos conservadores, o que impediria tal reforma constitucional. 

O clima político da década de 1960 estava bastante agitado. No campo, os 

trabalhadores eram explorados pelos donos dos latifúndios e, em alguns casos, eram 

expulsos devido à mecanização do campo ou ao fato de muitos latifundiários optarem 

pela criação de gado em detrimento da produção agrícola. Esses trabalhadores 

começavam a organizar-se para defender seus direitos e pedir leis trabalhistas para o 

campo também. O número de greves operárias também cresceu bastante. De acordo com 

Costa e Mello (2005, p. 352): 

 

No início dos anos 60, o avanço das lutas operárias chegava a seu clímax com 
a unificação dos trabalhadores brasileiros numa única frente de luta sindical: 
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O Comando geral dos trabalhadores (CGT). Em 1961 ocorreram 180 greves e, 
em 1962, 184, só no Estado de São Paulo; em 1963, 700 mil trabalhadores 
entraram em greve exigindo, entre outras coisas, a unificação da data-base dos 
acordos salariais.  

 

O surgimento da primeira liga camponesa em 1955, o fortalecimento da recém 

criada UTAB (União dos Trabalhadores Agrícolas do Brasil), o surgimento do Estatuto 

do Trabalhador Rural (1962) e dos sindicatos rurais mostravam que as lutas populares 

passaram a fazer parte da zona rural.  

Os trabalhadores organizados recusavam a pagar sozinhos a conta que o processo 

de industrialização deixou. Não aceitavam que a inflação deveria ser contida mediante 

contenção salarial. Houve, nesse período, uma desaceleração industrial ocorrida a partir 

do esgotamento do processo de industrialização baseado na crise oriunda da Segunda 

Guerra Mundial.  

Nesse contexto, o governo do então Presidente João Goulart sentiu-se obrigado 

a aplicar reformas estruturais com o objetivo de diminuir contradições, expandir o 

mercado interno e incentivar o processo industrial. O Governo acreditava que a realização 

de algumas reformas como a reforma agrária seria essencial para o desenvolvimento do 

país. Acreditava-se que os empresários nacionais estariam interessados em uma reforma 

agrária, no aumento do valor do salário e mínimo e em outras medidas. Mas esse interesse 

não ocorreu pelo fato de os empreendedores nacionais dependerem bastante no do capital 

estrangeiro, de forma que não havia um grupo considerável de empresários dispostos a 

participar de uma política de desenvolvimento nacionalista.  

Assim, a forma como se organizava a produção na zona rural parecia interessar 

não só aos latifundiários, mas também aos empresários da área industrial, de forma que 

as manifestações populares por mudanças não interessavam a esses setores, o que gerava 

muita tensão em prol do fim dessas manifestações.  

Além disso, o contexto contemporâneo em que se encontravam as forças 

armadas era outro ponto de tensão, devido à organização de soldados, cabos e sargentos 

que pediam melhores condições de trabalho e melhores soldos. Havia o que era 

considerado pelos altos escalões das forças armadas de quebra de hierarquia, a qual 

parecia ser tolerada por Goulart (COSTA e MELLO, 1999). 

Apesar de os economistas afirmarem que o modelo econômico deveria passar 

por mudanças baseadas principalmente na distribuição de renda, durante o regime militar, 

optou-se por um modelo econômico que concentrava ainda mais essa renda. Para Costa e 
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Mello (1999, p. 354): 

 

As forças que assumiram o poder em 1964 tinham como prioridade econômica 
o crescimento acelerado. Para concretizar esse objetivo, optaram pelo modelo 
baseado em concentração de renda, criação de amplo crédito ao consumidor e 
abertura da economia brasileira (incentivo às exportações e aos investimentos 
estrangeiros no país). 

 

A maior concentração de renda ocorreu por diversos fatores. Primeiramente 

houve uma redução do poder aquisitivo dos trabalhadores assalariados. Outro fator 

importante nesse processo é atribuído à forma como eram cobrados os tributos. Não uma 

individualização efetiva desses tributos quanto à renda, de forma que os mais pobres 

pagavam proporcionalmente mais ao governo.  

A expansão do crédito ao consumidor favoreceu principalmente à classe média, 

uma vez que a ideia do Governo era incentivar a venda de bens duráveis como casas e 

automóveis. O mecanismo adotado pelo Governo, nesse caso, prejudicava bastante as 

classes populares, uma vez que tinha como consequência a o aumento da circulação de 

dinheiro, o que provocava inflação.  

Terceiro eixo da política econômica do regime militar, a abertura externa da 

economia brasileira visava principalmente captar recursos estrangeiros. Para tanto, o 

Governo lançou mão de alguns incentivos fiscais. Também foi modificada a legislação 

acerca da remessa de lucros de forma a permitir que as multinacionais repatriassem seus 

recursos. Nessa época, constatou-se que até setenta por cento dos empréstimos realizados 

pelo Banco do Brasil foram direcionados a empresas multinacionais (COSTA e MELLO, 

1999). 

O regime militar foi um legítimo representante dos grupos hegemônicos ligados 

ao capital internacional. Para que os interesses dessas classes fossem alcançados, foi 

necessária intensa repressão contra os setores menos favorecidos. Esse processo foi 

marcado pela centralização do poder, em que se restringiu a participação de estados e 

municípios com o intuito de controlá-los politicamente.  

O executivo foi fortalecido de forma que o judiciário perdeu autonomia e o 

legislativo teve muitos de seus membros cassados. Houve controle de sindicatos e 

entidades classistas. A Lei de Greve (1964) proibia greves de se enquadrarem em 

determinadas características, o que fez com que praticamente todas as greves fossem tidas 

como ilegais. Houve também censura aos meios de comunicação de forma que vários 

jornais foram fechados.  
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Esse processo de censura foi intensificado após o AI-5. A repressão política foi 

intensa, baseada em prisões arbitrárias, cassações de mandatos de parlamentares, torturas, 

etc. (COSTA e MELLO, 1999). Essa situação duraria até meados da década de 1980, 

quando ocorreria abertura política e a Democracia voltaria a ser respeitada no país.  

Todo o período de restrição à liberdade de expressão havia causado uma ampla 

vontade de participação na política por parte de vários setores da sociedade. Essa 

participação se deu de forma muito forte na constituinte de 1988, apesar de os líderes do 

movimento ditatorial ainda estarem acompanhando de perto esse processo. 
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3 A Constituinte de 1988 

 

A Constituição de 1988 é, sem dúvida, a mais democrática constituição que o 

Brasil já possuiu. Suas referências no que tange aos direitos humanos e outras garantias 

é objeto de conhecimento mundial. Para Souza Neto e Sarmento (2013, p. 155): 

 

Não há dúvida de que o Brasil tem muito a celebrar pelos mais de vinte 
e três anos da Constituição de 1988 – uma constituição democrática e 
humanista, voltada à construção de um estado democrático de direito, 
que tem logrado, mais do que qualquer outra em nossa história, absorver 
e arbitrar as crises políticas que o país tem atravessado. 

 

O processo que resultou na constituinte de 1988 foi possível apenas no contexto 

de transição controlada pela ditadura militar. Essa transição ocorreu no momento em que 

esse regime entrou em crise e foi necessária a abertura em direção à democracia. 

Interessante observar que essa abertura, como se deu, não foi orquestrada pelos setores 

radicais da sociedade e da política, mas sim por forças moderadas que inclusive davam 

apoio ao regime. Essas forças moderadas organizaram-se com o intuito de impor um ritmo 

que os interessasse para a abertura democrática (SOUZA NETO e SARMENTO, 2013). 

O fato de a abertura democrática ter sido ritmada por forças aliadas ao regime 

não ofusca a força da participação das diversas classes sociais nesse processo. Já em 1971, 

o Movimento Democrático Brasileiro (MDB), partido político fundado em 1966 que 

reunia opositores do regime, divulgou um manifesto intitulado “Carta de Recife”, no qual 

defendia a convocação de uma Assembleia Constituinte. 

A Carta de Recife não obteve maiores resultados. O momento não era bom, uma 

vez que estávamos nos anos de chumbo. No entanto, o assunto foi rediscutido pelo partido 

em 1977, ano em que o regime já não estava tão forte. Na ocasião, a convenção do partido 

aprovou por unanimidade a convocação de uma constituinte. Nesse mesmo ano, a 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) também defendeu a ideia de 

convocação de uma constituinte. A instituição defendeu a constituinte ao publicar um 

documento denominado “exigências cristãs para uma ordem política” em que se defendia 

a redemocratização. A partir de 1977, também houve importante atuação na ordem dos 

advogados do Brasil (OAB). Destacou-se a atuação do então presidente do Conselho 

Federal da OAB, Raymundo Faoro, que defendeu firmemente a tese (SOUZA NETO E 

SARMENTO, 2013). 
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Faoro defendia que o Estado brasileiro necessitaria de uma nova constituinte 

para que tivesse legitimidade. A Declaração de Manaus, aprovada em 1980, na 

Conferência Nacional da OAB defendeu que o poder constituinte fosse novamente 

atribuído ao povo. Esse documento ganhou a aprovação de muitas pessoas dentro e fora 

do meio jurídico. Todas essas manifestações foram importantes e criaram um movimento 

pró constituinte que teve seu ápice na campanha das diretas já responsável pela 

mobilização da sociedade brasileira nos anos de 1983 e 1984 (SOUZA NETO E 

SARMENTO, 2013). 

Na eleição indireta de Tancredo Neves como Presidente da República e José 

Sarney como vice, em 1985, houve o compromisso por parte dos eleitos de se convocar 

uma assembleia constituinte. Tal compromisso foi honrado por Sarney ao assumir a 

Presidência em decorrência da morte de Tancredo Neves.  

Na proposta de Emenda Constitucional nº 43, Sarney atribuiu poderes 

constituintes ao Congresso Nacional. A maioria dos parlamentares foi eleita no pleito de 

1986. Também se nomeou uma comissão provisória de estudos constitucionais da qual 

participou o jurista Afonso Arinos de Mello Franco. Essa convenção seria responsável 

pela criação de um ante projeto de constituição.  

Importante mencionar que a Assembleia constituinte, como foi arquitetada, 

buscou evitar que radicais pudessem exercer muita influência no novo texto 

constitucional. Um dos fatores que levam a essa conclusão é a participação dos senadores 

empossados em 1982, uma vez que seus mandatos terminariam apenas em 1990. Também 

há o fato de a Assembleia constituinte não ter sido exclusiva, ou seja, que não foi formada 

com um único objetivo de elaborar a Constituição. A Assembleia constituinte exclusiva 

deveria também dissolver-se logo após a elaboração da carta. Mencione-se também a 

nomeação da chamada “Comissão de Notáveis”, a qual daria protagonismo ao presidente 

quanto à definição da agenda dos trabalhos. Segundo Souza Neto e Sarmento (2013, p. 

157); 

 

O modelo adotado parece ter sido resultado de um compromisso com as forças 
do regime autoritário, travado ainda antes do óbito de Tancredo Neves, pois 
ditas forças temiam que a Assembleia constituinte exclusiva pudesse resvalar 
para o “radicalismo”, ou até para o “revanchismo” contra militares – leia-se a 
sua responsabilização pelas gravíssimas violações de direitos humanos 
perpetrados durante a ditadura, como já estava ocorrendo na Argentina. 

 

A Comissão Afonso Arinos possuía composição variada, ou seja, seus 
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componentes, em regra, tinham diferentes posições ideológicas. A comissão elaborou um 

texto que optava pelo Parlamentarismo, o que fez com que Sarney não o enviasse à 

constituinte. A proposta de Sarney baseava-se na cumulação das funções congressuais de 

constituinte originário com as funções ordinárias de poder legislativo. Essa proposta foi 

aprovada, apesar de o deputado Flávio Bierrenbach ter tentado emendá-la, dando ao povo 

o poder de decidir mediante plebiscito pela opção de Sarney ou por uma Constituinte 

exclusiva (SOUZA NETO e SARMENTO, 2013).  

Os trabalhos da constituinte deram-se então pela reunião dos 487 Deputados 

Federais e 49 senadores eleitos em 1986 e pelos 23 senadores eleitos em 1982. A 

composição do congresso composto pela grande maioria de parlamentares eleitos pelo 

povo em 1986, por si só, foi importante conquista popular para o processo da constituinte.  

Importante mencionar que dos 559 parlamentares que compunham a 

constituinte, 306 eram do PMDB. Esse partido foi herdeiro do MDB, que era esquerda 

durante o período militar. No entanto, o MDB passou a ter uma composição bastante 

heterogênea incluindo parlamentares que apoiavam o governo ditatorial e fizeram parte 

da ARENA (SOUZA NETO e SARMENTO, 2013). 

O trabalho da constituinte foi baseada na decisão de comissões temáticas aos 

quais, por sua vez, dividiam-se em subcomissões. Haveria a criação de 24 subcomissões. 

Essas subcomissões teriam a função de elaborar textos dentro de áreas específicas. Esses 

textos deveriam ser entregues às oito comissões, sendo que cada comissão reuniria três 

subcomissões. Dessa forma, procurou-se especificar os trabalhos de acordo com cada 

tema.  

O trabalho das subcomissões estende-se do dia 1º de abril de 1987 ao dia 25 de 

maio do mesmo ano. Elas deveriam realizar de cinco a oito audiências públicas. Algumas 

delas chegaram a realizar caravanas para outros Estados, o que facilitou a troca de ideias 

com maior número de populações.  

Essas audiências públicas foram importantíssimas para que a carta de 1988 

obtivesse as conquista democráticas que possui, uma vez que, através delas, ouviram-se 

variados grupos de nacionais e classes sociais a exemplo dos ministros de Estado, 

intelectuais, lideranças empresariais e sindicais, associações de moradores, entidades 

financeiras e de defesa dos homossexuais, representantes dos negros, Organizações Não-

governamentais, indígenas, etc. (SOUZA NETO e SARMENTO, 2013). 

Ao ouvirem-se os grupos de cada tema, buscou-se incentivar a discussão, de 

forma que houve interesses contraditórios. Assim, as duas partes que tivessem interesses 
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antagônicos em determinado tema eram postos frente a frente, a exemplo dos sem-terra e 

dos ruralistas. Houve também a possibilidade de participação dos poderes legislativos 

estaduais e municipais, do judiciário o que gerou cerca de 12.000 propostas. O processo 

nas comissões temáticas findou no dia 15 de junho de 1987. Essa fase foi marcada pela 

ocorrência de quase 15.000 propostas de emenda ao projeto. Algumas dessas propostas 

foram aprovadas e resultaram em muitos avanços quanto à direitos humanos e à 

organização do Estado.  

Cogitou-se bastante durante o processo da constituinte a implantação do 

Parlamentarismo como Sistema de Governo. No entanto, Sarney e os militares fizeram o 

que puderam para evitar que isso ocorresse. Argumentaram também que os constituintes 

deveriam ter cuidado para evitar excesso de direitos que poderiam tornar o Governo do 

país inviável.  

Por fim, após cerca de 20 meses de trabalho, é elaborada a atual Constituição 

Federal – a sétima de nosso país desde que se tornou independente. Ganhou a alcunha de 

constituição cidadã devido aos trabalhos que levaram à elaboração de seu texto, baseado 

em considerável participação popular. 
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4    A CONTENÇÃO DA DEMOCRACIA RESULTA EM FORTE 
MANIFESTAÇÃO DEMOCRÁTICA MATERIALIZADA NA 
CONSTITUIÇÃO DE 1988 
 

Durante o período militar, a população foi obrigada a calar-se frente às 

arbitrariedades impostas. Dessa forma, a democracia ficou contida frente a força do 

controle militar. A constituinte de 1988 foi uma oportunidade para que a população 

pudesse se expressar. De fato, vários setores sociais expressaram sua opinião e deram 

sugestões na elaboração da CF 88, o que levou à obtenção de uma série de conquistas 

sociais, tais como a consagração dos direitos fundamentais, sociais e individuais 

(MORAES, 2007). 

A constituinte de 1988 foi marcada por intensa participação popular. Todas as 

classes pareciam querer opinar fazer parte da construção do novo texto constitucional. 

Negros, mulheres, indígenas e outras classes pareciam estar esperando aquela 

oportunidade de se manifestar e expor sua situação há muito tempo.  

Houve intelectuais que chamaram a atenção para o fato de que em tais 

manifestações não estaria havendo autêntica manifestação popular, mas simplesmente a 

intenção de alguns pequenos grupos organizados que tinham o objetivo de pegar para si 

“pedaços do Estado”, de forma a criar uma espécie de nicho blindado em que tais grupos 

se isolariam com inúmeros privilégios. Nesse sentido, argumenta Barroso (1998, p. 06): 

 

O processo constituinte que resultou na nova Carta Política teve como 
protagonistas, portanto, uma sociedade civil marcada por muitos anos de 
marginalização e um Estado apropriado pelos interesses privados que ditavam 
a ordem política e econômica até então. Na euforia - saudável euforia - de 
recuperação das liberdades públicas, a constituinte foi um amplo exercício de 
participação popular. Neste sentido, é inegável o seu caráter democrático. Mas, 
paradoxalmente, foi este mesmo caráter democrático que fez com que o texto 
final expressasse uma vasta mistura de interesses legítimos de trabalhadores e 
categoria econômicas, cumulados com interesses cartoriais, corporativos, 
ambições pessoais etc. O produto final foi heterogêneo, com qualidade técnica 
e nível de prevalência do interesse público oscilantes entre extremos. 

 

Um bom exemplo da prevalência de interesses particulares, foi o caso dos 

latifundiários que certamente conseguiram impor sua vontade na Constituição de 1988, 

tornando-a desprovida de meios realmente efetivos de se realizar uma reforma agrária. 

Nesse sentido, citamos Formiga ([201-], p. 4), que afirma: 

 

A legislação agrária atual deriva de dispositivos constitucionais que 
conservaram, em boa medida, o que a legislação anterior à Assembleia 
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Nacional Constituinte de 1988 já contemplava, revelando o domínio da visão 
da chamada “bancada ruralista” e ilustrando que, se, por um lado, a legislação 
é requisito necessário à elaboração de planos de reforma agrária, por outro a 
sua execução depende muito da conjuntura política. 

 

Além dos latifundiários, há outras categorias que conseguiram tirar vantagens 

do momento por que passava o país e conseguiu regalias que os colocam em posição 

privilegiada na sociedade brasileira. Sobre esse aspecto, Barroso (1998, p. 07) afirma que 

a Constituição de 1988: 

 

Não escapou, tampouco, do ranço do corporativismo exacerbado, que inseriu 
no seu texto regras específicas de interesse de magistrados, membros do 
Ministério Público, advogados públicos e privados, polícias federal, 
rodoviária, ferroviária, civil, militar, corpo de bombeiros, cartórios de notas e 
de registros, que bem servem como eloqüente (sic) ilustração. 

 

Tal posição não pode ser de fato ignorada na medida em que algumas classes 

parecem de fato terem sido beneficiadas de uma forma ou de outra. No entanto, não se 

pode negar o caráter prevalentemente democrático do Texto Constitucional, uma vez que 

várias classes sociais conseguiram fazer-se representar no documento. 

A doutrina caracteriza a atual constituição como um documento em que não há 

um predomínio de uma única tendência política. Houve a busca por um equilíbrio entre 

os interesses capitalistas e trabalhistas na medida em que intervenção estatal e livre 

iniciativa parecem coexistirem. O documento também é considerado uma carta analítica, 

o que é típico de países que buscam superar épocas autoritárias como ocorreu na 

Constituição Portuguesa de 1976 e na Espanhola de 1978 (BARROSO,1998).  

Esse modelo deu-se no Brasil principalmente pelo contexto específico por que 

passava o país. Uma constituição sintética como a norte-americana não seria possível 

devido a tentativa de reconstitucionalização pela qual o país passava, o que exigia um 

modelo mais detalhista que direcionasse tal processo. A Carta de 1988 também é 

considerada dirigente, pelo fato de estarem presentes grandes linhas programáticas no 

intuito de direcionar os rumos do Estado e para a sociedade de um modo geral 

(BARROSO, 1998).  

Alguns estudiosos afirmam que a Carta de 88 assumiu um papel dirigente, mas 

que na prática as ações democráticas tuteladas pelo documento não saíram do papel. 

Assim, as melhoras para o país não foram efetivadas e a constituição continuaria a viver 

de promessas. Afirma-se também que o contexto econômico, político e social responsável 

pela legitimação constitucional deixou de existir logo após sua promulgação, e, em 
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virtude das mudanças sofridas em todo esse contexto, o texto constitucional já teria 

nascido retrógrado (COUTO; ARANTES, 2006).   

Acreditando nisso, o Governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) 

conseguiu implementar um conjunto de alterações no Texto Constitucional – algo que 

seus antecessores não conseguiram com sucesso. Acredita-se assim que esse processo de 

mudanças na Constituição seja constante como se o processo constituinte perdurasse no 

tempo. Isso nos leva a questionar acerca da legitimidade da participação popular nesse 

processo.  

Como já mencionado, é inegável a participação de representantes de vários 

setores sociais na elaboração do documento. Porém pode ter havido interferências 

externas a esses grupos como forma manipular os trabalhos da constituinte e de se obter 

vantagens individuais. Nesse caso, seria justificável haver correção destas eventuais 

anomalias? Couto e Arantes (2006, p. 44), afirmam que: 

 

Este processo descentralizado, o quórum de maioria simples e a ausência de 
um projeto-base do qual se pudesse partir constituíram fatores favoráveis à 
introdução no texto dos mais variados dispositivos, bastando para isso que 
estes contassem com o apoio substancial de algum grupo de pressão ou 
bancada parlamentar e não ferissem os interesses da maioria congressual. 
Nesse sentido, pode-se dizer que as negociações travadas em torno da 
elaboração da nova Carta ocorreram sob a égide de um amplo log rolling: ao 
apoio de um grupo X a medidas patrocinadas pelo grupo Y, retribuir-se-ia 
noutra ocasião com o apoio do grupo Y a uma medida de interesse do grupo 
X. 

 

Esse raciocínio é bastante preocupante na medida em que nos levaria à conclusão 

de que nossa atual Constituição é apenas representação de vontades particulares de um 

pequeno grupo de pessoas, não sendo representação democrática legítima. No entanto, 

como também mencionado anteriormente, a história admite ter havido, de fato, várias 

manifestações legítimas de setores sociais que influenciaram na produção do texto 

constitucional. A questão a ser discutida aqui é até que ponto essa participação popular 

interferiu na elaboração da constituição e se houve participação de algumas etnias nesse 

processo a ponto de fazer com que a CF 88 tenha assumido uma postura multicultural. 

 

4.1 Constitucionalismo, neoconstitucionalismo e Novo Constitucionalismo 
Latino-Americano: influências na Constituição Brasileira de 1988 

 

Antes de aprofundar-se no tema sobre a relação entre o Novo Constitucionalismo 

Latino-Americano, o multiculturalismo, e a Constituição de 1988, cabe colocar algumas 
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considerações acerca do constitucionalismo para que se possa contextualizar melhor o 

trabalho. É também necessário estabelecer algumas diferenças entre o Novo 

Constitucionalismo e o Neoconstitucionalismo, haja vista a confusão que se costuma 

fazer entre esses movimentos.  

O que se tem hoje por constitucionalismo moderno nasceu em meados do século 

XVIII, e teve como ícones as chamadas revoluções burguesas, nas quais se incluem a 

Revolução Americana, de 1776, e a Revolução Francesa, de 1789 (ALVES, 2012). 

Importante salientar que o constitucionalismo moderno difere do que ficou conhecido por 

constitucionalismo medieval. Segundo Souza Neto e Sarmento (2013, p. 70): 

 

O constitucionalismo moderno sustenta a limitação jurídica do poder do Estado 
em favor da liberdade individual. Ele surgiu na Modernidade, como forma de 
superação do Estado Absolutista, em que os monarcas não estavam sujeitos ao 
direito – eram legibus solutos. 

 

Observa-se que o constitucionalismo moderno é pautado na imposição de 

limitação ao poder estatal em favor das liberdades individuais. Tal característica era alheia 

ao constitucionalismo medieval, uma vez que esse caracterizava-se pela dispersão do 

poder. Essa dispersão impossibilitava a existência de uma constituição como hoje 

conhecemos, de forma que era inviável a proteção das liberdades individuais baseada em 

um texto constitucional.  

Para Souza Neto e Sarmento (2013), o constitucionalismo moderno só foi 

possível devido a alguns acontecimentos históricos. Os autores citam como exemplo a 

ascensão da burguesia, o fim da unidade religiosa na Europa e a cristianização de 

concepções iluministas. 

A ascensão da burguesia talvez tenha sido o fator mais importante no surgimento 

do constitucionalismo moderno. Com o intuito de desenvolver o comércio, a burguesia 

inicialmente contribuiu para a unificação do sistema jurídico, uma vez que sistemas 

jurídicos diferentes representavam incertezas e instabilidade. No entanto, após conseguir 

essa centralização através do apoio ao Absolutismo, a burguesia percebeu que havia 

excesso de poder nas mãos do monarca, o que acabava resultando em restrição à liberdade 

e à propriedade. A ideia era de também submeter o monarca às leis de forma que ele fosse 

obrigado a respeitar as liberdades e os contratos. Se isso fosse possível, a burguesia 

garantiria que o Estado não interviria em sua propriedade.  

O fim da unidade religiosa também contribuiu bastante para o surgimento do 
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constitucionalismo moderno. Passou a ser inviável focar no soberano todo o poder divino, 

uma vez que o surgimento de religiões protestantes veio a abalar a estrutura da 

religiosidade das pessoas. O poder político então foi centralizado em um Estado que 

reconheceria ser o homem um ser individual dotado de direitos e cuja liberdade deve ser 

respeitada.  

Pode-se afirmar que o constitucionalismo moderno baseia-se na imposição de 

limites para o governante, de forma que esse governante não interfira demais na vida das 

pessoas (mais precisamente na propriedade delas) e na declaração de direitos que fazem 

com que haja uma espécie de contrato no qual as pessoas respeitam a ordem vigente para 

que tenham seus direitos também respeitados.  

Esse constitucionalismo antes de ser democrático, era liberal, uma vez que fora 

criado no intuito de proteger os interesses da burguesia contra o Estado e contra as demais 

pessoas que não possuíam propriedades, já que se buscava proteger a propriedade para 

que ela permanecesse com quem a possuía. Segundo Alves (2012, p. 135), “A democracia 

é unida ao constitucionalismo, no século XIX, a partir das reivindicações da classe 

operária, que começa a se organizar após ser constatada a inexistência de direitos efetivos 

para toda a população”.  

Democracia e constitucionalismo são termos distintos. Sua União ofereceu 

ferramentas para que surgisse o que ficou conhecido como constitucionalismo social, o 

qual tem como referências a Constituição do México, de 1917, e a Constituição da 

Alemanha, de 1919. Tais constituições caracterizavam-se pela intervenção do Estado na 

economia e pela prestação positiva de direitos, os chamados direitos sociais. Nesse 

sentido, afirma Alves (2012, p. 135): 

 

Sob a égide do Estado social, os governos passam a intervir na economia e nas 
relações privadas para garantir o estado de bem-estar social. Ocorre uma 
materialização dos direitos liberais que eram apenas formalmente garantidos e 
há, em alguma medida, implementação de direitos sociais. 

 

O neoconstitucionalismo pode ser considerado uma fase evoluída do 

constitucionalismo. Esse novo movimento constitucionalista foi responsável por 

verdadeiras alterações no sistema jurídico até então vigente, dentre as quais, podemos 

citar a força normativa que foi atribuída à constituição a qual também ganhou maior 

jurisdição, abrangendo não apenas as normas estatais, mas também disciplinando a 

proteção de direitos e garantias fundamentais. Com o neoconstitucionalismo, o 
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positivismo legal perde espaço para a interpretação baseada na moral. Barberis (2005, p. 

21) afirma que: 

 

Segundo os neoconstitucionalistas, em outros termos, a tese juspositivista da 
separabilidade entre direito e moral valeria no máximo para o direito do Estado 
legislativo do século XIX: direito cuja fonte principal, se não única, era a lei. 
A mesma tese não valeria mais, ao contrário, para o Estado constitucional do 
século XX, onde não apenas a fonte principal do direito é a constituição, mas 
a totalidade do direito é constitucionalizada, refreada por princípios e valores 
constitucionais.  

 

Outra característica do neoconstitucionalismo é predominância de princípios a 

serem considerados quando da interpretação da lei (ÁVILA, 2009). 

O Novo Constitucionalismo Latino-Americano traz peculiaridades em 

comparação ao neoconstitucionalismo. O movimento está inserido em um momento em 

que a América-Latina realiza a busca pela sua identidade, procurando assumir posturas 

autênticas em diversas áreas como na política e na economia.  

O texto constitucional ganha ainda mais força devido à considerável presença de 

princípios, atribuindo-se ao judiciário a tarefa de interpretá-los. O movimento tem como 

proposta a valorização das diversas culturas que constituem uma nação de forma que está 

intimamente ligado ao multiculturalismo.  

O Novo Constitucionalismo busca valorizar não apenas a cultura dominante 

europeia, mas também a cultura dos povos que sofreram influência dessa cultura, o que 

se denomina de multiculturalismo. Essa nova fase do constitucionalismo está presente 

principalmente em países latinos como Bolívia (2009) e Equador (2008), onde há 

experiências de mudanças em seus textos constitucionais.  

Um exemplo típico de aplicação do multiculturalismo reside no reconhecimento 

da cultura indígena considerada como uma raça cuja cultura foi profundamente abalada 

pela intervenção europeia. A maior participação da população no que tange à elaboração 

das leis também é um ponto que caracteriza o movimento em estudo. Segundo Alves 

(2012, p. 140): 

 

Inicialmente, cumpre destacar que, no novo constitucionalismo, o poder 
constituinte originário volta a ser exercitado como nos primórdios, com a 
efetiva manifestação da vontade do povo, compreendido em toda a sua 
pluralidade de composição – e não como exercido nas últimas transições 
políticas na América Latina, em que a participação popular era relegada a uma 
fraca e imprecisa representação. 
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O principal motivo de tal movimento estar se apresentando na América-latina 

provavelmente seja o fato de que as ansiedades da população em geral não estarem sendo 

resolvidas pelo modelo constitucional vigente. A economia do continente latino-

americano sempre foi pautada em padrões europeus de desenvolvimento. Tais padrões, 

contudo, não conseguiram desenvolver os países do continente, os quais continuaram 

assumindo uma posição coadjuvante no cenário mundial, sendo responsáveis, no contexto 

econômico mundial, principalmente pela exportação de produtos agrícolas (SINGER, 

1996).  

Segundo Marques Júnior (2016, p. 301), a realidade vivenciada pelos países da 

América Latina vai de encontro a diversos pontos referentes ao respeito aos direitos humanos 

uma vez que há corrupção institucionalizada, carência de saneamento básico, desigualdades 

sociais e econômicas, presença de narcotráfico, a ocorrência de crimes ambientais, nível 

educacional precário, serviços públicos burocratizados, etc.  

Dessa forma, o Novo Constitucionalismo Latino-Americano protagonizado pelo 

Equador e pela Bolívia aparece como uma opção ao sistema de organização político-social 

trazida pelo modelo europeu, na medida em que busca proporcionar uma política mais 

inclusiva e a construção de uma realidade intercultural, baseadas na democracia participativa 

(MARQUES JÚNIOR, 2016, p. 299). 

Brandão (2013) afirma que de fato os maiores representantes desse novo 

movimento são o Equador e a Bolívia. Contudo, afirma que Venezuela e Colômbia 

apresentam traços desse movimento, apesar de que recentemente a Venezuela passou por 

mudanças que diminuíram a força da participação popular e aumentaram a força do Poder 

Executivo; enquanto a Colômbia adota uma postura evidentemente monocultural.  

O modelo de desenvolvimento proposto pelo Novo Constitucionalismo Latino-

Americano baseia-se em um modelo alternativo ao modelo europeu, o qual é fortemente 

influenciado pelo Capitalismo. Nesse Novo constitucionalismo, valoriza-se a melhor 

qualidade de vida das pessoas representadas pelas expressões Sumak Kawsay, a qual é 

originária da língua andina kichua e significa o bem viver; e Pachamama, que se refere à 

natureza (BRANDÃO, 2013).  

O Novo Constitucionalismo Latino-Americano também se baseia na maior 

amplitude das autonomias locais como forma de favorecer a população de determinada 

região moldando o modelo político, econômico e até mesmo jurídico daquela região.  

O pluralismo jurídico também é uma importante característica desse movimento. 

Na medida em que considera importante que o ordenamento jurídico deva levar em 
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consideração a multiplicidade cultural como determinante do sistema jurídico a ser 

adotado.  

Para Wolkmer e Almeida (2013), o território latino-americano foi submetido ao 

monismo jurídico como forma de adaptar os então independentes países à realidade 

europeia. O fito seria por esses países dentro dos padrões necessários ao desenvolvimento 

e manutenção do Capitalismo, o que pode ser comprovado pela importação de modelos 

constitucionais, penais, civis e trabalhistas, por exemplo. Esse monismo, contudo, teria 

sido incapaz de desenvolver, bem como de oferecer, condições políticas e econômicas 

adequadas a esses países que, devido ao próprio processo de colonização sofrido, 

carregam em seu âmago uma pluralidade de raças constituída por descendentes europeus, 

indígenas e africanos. Os autores mencionam a necessidade da “descolonização do 

direito” no intuito de adaptar as instituições jurídicas a realidade sociocultural latino-

americana. Dessa forma, deveria haver nos países em que há representantes indígenas, 

um sistema jurídico estatal baseado no modelo europeu, e um sistema jurídico 

direcionado ao indígena, respeitando suas culturas, tradições e sua forma de organização 

social.  

A Democracia defendida pelo Novo Constitucionalismo Latino-Americano é 

uma Democracia intercultural, na medida em que busca oferecer reais condições de 

participação na política por parte dos diversos grupos que compõe a sociedade, a exemplo 

da Bolívia que possui uma Assembleia Constituinte Nacional composta por 

representantes de diversos setores da sociedade. 

O multiculturalismo presente no Novo Constitucionalismo Latino-Americano 

traz a proposta de incentivar o diálogo entre as diversas culturas que se inter-relacionam 

de forma que não haja exclusões ou domínio de uma sobre a outra, mas sim o respeito e 

reconhecimento mútuo.  

Santos (1997) defende que o reconhecimento do multiculturalismo é necessário 

para que se possa efetivar a proteção aos direitos humanos. Segundo o autor, cada cultura 

é incompleta e esse é o motivo pelo qual não há apenas uma cultura no mundo, mas várias. 

O diálogo entre essas culturas tornaria possível a análise crítica entre elas uma vez que os 

defeitos de uma cultura são mais facilmente percebida do exterior, ou seja, a partir a visão 

de uma outra.  

Nos países andinos em que se adota o multiculturalismo, podemos perceber, por 

exemplo, o reconhecimento da importância com que a cultura indígena trata os recursos 

naturais. Tal cultura vem influenciando o surgimento do chamado constitucionalismo 
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ecocêntrico, na qual os direitos da natureza são reconhecidos pelo sistema jurídico 

(MORAES, 2013, p. 126). 

O termo multiculturalismo pode, como afirmado, relacionar-se ao 

reconhecimento das diversas culturas que compõem uma nação ou até mesmo o mundo, 

quando se tem como referência, por exemplo, o diálogo intercultural pela defesa dos 

direitos humanos. Esse reconhecimento multicultural torna possível a ocorrência do 

plurinacionalismo, na qual se tem várias nações reconhecidas dentro do mesmo Estado. 

Esse fenômeno se dá pela valorização das diferenças entre as culturas (MARQUES 

JÚNIOR, 2014, p. 248) 
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5 A CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA E SUA RELAÇÃO COM O NOVO 
CONSTITUCIONALISMO LATINO-AMERICANO 
 

Como visto acima, a história do constitucionalismo brasileiro foi bastante 

conturbada. Em grande parte de nossa vigência democrática houve grande influência de 

setores que utilizavam o texto constitucional como forma de manterem seus privilégios. 

A representatividade na Constituição de 1891 obteve algumas conquistas em relação à 

Carta de 1824, como o fim do voto censitário e a extinção do poder moderador.  

No entanto, alguns dispositivos vieram a prejudicar a manifestação da 

participação popular no poder, como, por exemplo, o voto aberto, em que todos poderiam 

saber em quem se estava votando.  

O voto aberto constituiu forma de repressão na medida em que os eleitores eram 

obrigados a votar nos candidatos das elites locais sob pena de sofrerem ameaças e 

agressões. A Constituição de 1934, por outro lado, trouxe em seu texto várias conquistas 

sociais, e possibilitou a eleição direta para os poderes Executivo e Legislativo. Contudo, 

o referido texto teve vida bastante curta, vigorando até 1937, quando seria instaurado o 

Estado Novo. A Carta de 1937, foi elaborada individualmente por Francisco Luís da Silva 

Campos, então Ministro da Justiça de Getúlio Vargas.  

Luís Campos acreditava que políticas liberais poderiam levar o país a uma guerra 

civil. Para ele, “o liberalismo democrático, centrado na crença da liberdade de expressão 

e de pensamento, entrara em franca decadência” (SILVA, 2008, p. 1). Dessa forma, a 

Constituição de 1937 buscava restringir a participação popular na política na medida em 

que as pessoas que a elaboraram ou a apoiaram acreditavam que essa participação popular 

iria de encontro aos interesses do país sendo apenas objetos de manipulação por parte de 

cada grupo de indivíduos que buscavam manipulá-la em detrimento da ordem e do 

desenvolvimento. 

Posteriormente, vivenciamos a Constituição de 1946, a qual foi símbolo do 

retorno ao respeito à Democracia. A Carta de 1946 surgiu em um contexto de valorização 

da pessoa humana tutelado pelo pensamento internacional profundamente abalado pelos 

crimes contra a humanidade ocorridos nas duas grandes guerras, especialmente na 

Segunda Guerra Mundial. Ganhava força o movimento constitucionalista denominado de 

Neoconstitucionalismo, o qual já foi acima analisado, e, como visto, pautava-se em uma 

nova forma de se submeter o Estado a uma constituição que além de garantias negativas 

também passava a assumir obrigações positivas. A Constituição de 1946 também 
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restabeleceu muitas das conquistas obtidas na Constituição de 1934 e que haviam sido 

excluídas da Constituição de 1937 (GASPARETTO JUNIOR, 2016). 

Passado o período militar em que se deu a elaboração da Constituição federal de 

1967 e ocorrida a abertura política na década de 1980, as várias classes e grupos sociais 

que haviam se calado ou eram perseguidas ao se pronunciarem passaram a manifestar-se. 

Com a notícia de que se elaborava uma nova Constituição, esses diversos grupos 

passaram a tentar defender seus interesses através de tutela no texto constitucional.  

Dessa forma, houve considerável participação popular na elaboração da 

Constituição de 1988. Brandão (2013, p. 18) afirma que: 

 

Sem dúvidas, o resultado do processo constituinte de 1988 foi satisfatório em 
muitos aspectos, notadamente na garantia da ordem democrática e dos direitos 
fundamentais que iniciou uma nova institucionalidade na nossa recente 
democracia. O papel dos movimentos sociais e das mobilizações populares, 
principalmente na afirmação dos direitos sociais, foi fundamental para uma 
constituição que garantisse o Estado Social e Democrático de Direito. 

 

Apesar de concordar que o processo constituinte que elaborou a Constituição 

Brasileira de 1988 foi baseado em forte participação popular, o autor afirma, amparado 

pelos estudos de Roberto Viciano e Rubens Dalmau, que a Constituição de 1988 não pode 

ser considerada representante do Novo Constitucionalismo Latino-Americano uma vez 

que foi elaborada em um contexto em que ainda havia influência da ditadura militar. O 

autor afirma que: 

 

O processo constituinte brasileiro que originou a Constituição de 1988 não 
cumpriu os requisitos exigidos pelos autores para se enquadrar no novo 
constitucionalismo latino-americano, tendo em vista: i) participação de 
representantes da ditadura militar que macularam a composição do processo 
constituinte; ii) a ausência de consulta popular para a ativação do poder 
constituinte – que foi realizado pela emenda constitucional nº 26; iii) ausência 
de ratificação popular do projeto final da Constituição. (BRANDÃO, 2013, p. 
18) 

 

O autor afirma ainda que “efetivamente, o primeiro processo constitucional de 

acordo com os postulados do Novo Constitucionalismo Latino-Americano foi na 

Constituição da Venezuela de 1999” (BRANDÃO, 2013, p. 19).  

Embora parte da doutrina defenda a não integração da Constituição Brasileira de 

1988 ao Novo Constitucionalismo, não se pode negar seu caráter multicultural. Fajardo 

(2006, p. 18) afirma que no final do século XX ocorreram mudanças importantes em 

alguns países latinos que simbolizaram o surgimento de um reconhecimento oficial do 
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pluralismo cultural. A autora cita como exemplos as constituições da Guatemala (1985), 

da Nicarágua (1987) e do Brasil (1988), afirmando que: 

 

La de Guatemala empieza a utilizar el discurso del multiculturalismo, pero 
todavía bajo el horizonte integracionista y acentuando la perspectiva étnica –
no habla de pueblos indígenas ni oficializa sus idiomas-. La de Nicaragua, 
luego de un proceso de confrontación armada, reconoce el carácter 
multicultural del pueblo, y es la primera en la región en reconocer 
“autonomías” de los pueblos indígenas, aunque todavía no plenamente el 
pluralismo jurídico, en particular para asuntos penales. La de Brasil, que se 
adelanta en un año al Convenio 169 de la OIT, incorpora importantes derechos 
indígenas que luego éste reconoce. (FAJARDO, 2006, p. 19) 

 

De fato, a Constituição de 1988 reconhece o multiculturalismo em seu título VIII 

na medida em que adota uma postura de tutela frente à cultura indígena. Essa postura 

tutelar leva alguns estudiosos a discutirem o reconhecimento da cultura indígena na CF 

1988, uma vez que esse reconhecimento deveria oferecê-los maior autonomia, e não 

apenas uma política protecionista. Outros autores, contudo, afirmam que a há efetivo 

reconhecimento da cultura indígena no texto constitucional. O Art. 231 do documento 

afirma que “são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, 

crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, 

competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens”.  

Por esse fato, a Constituição de 1988 poderia ser classificada como uma carta 

multiculturalista. O multiculturalismo seria, segundo Fajardo (2006), uma fase inicial do 

Novo Constitucionalismo Latino-Americano. A fase seguinte ocorreria após a Convenção 

169 em que se daria voz aos nativos quando de decisões a seu respeito.  

Essa convenção foi promulgada no Brasil pelo Decreto nº 5.051, de 2004. O Art. 

8º do documento declara que os povos indígenas têm o direito de conservar seus costumes 

e instituições próprias. Já o Art. 9º afirma que o Estado deve respeitar as formas 

tradicionais que esses povos utilizam para a resolução de conflitos entre seus membros. 

Importante mencionar, porém, que a aplicação desses dois artigos está condicionada pelo 

documento à compatibilidade com os direitos fundamentais definidos pelo Estado e 

internacionalmente.  

A terceira fase desse processo, segundo a autora, seria representada pelo 

protagonismo indígena, o que caracteriza o constitucionalismo plurinacional. Para 

Brandão (2013, p. 27), essa fase é representada pelas constituições do Equador, de 2008, 

e da Bolívia, de 2009.  

Garcia, Marques Júnior e Pilau Sobrinho (2014) defendem haver uma maior 
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integração entre os países latino-americanos no século XXI. Os autores afirmam que essa 

maior integração relaciona-se à necessidade que esses países têm de resolver problemas 

e tratar de assuntos comuns entre os povos latinos. Tal atitude ocorre em um contexto de 

conscientização por parte desses povos acerca da ineficácia dos modelos europeus de 

organização político-econômica adotados pela América Latina. Cita-se como exemplo de 

aproximação entre esses países a criação da UNASUL, a qual é formada por doze países 

latino-americanos. O Tratado foi aprovado em 2008 e já foi ratificado por todos os países 

que o assinaram. No Brasil, sua promulgação foi efetivada pelo Decreto nº 7.667, de 11 

de janeiro de 2012. O Art. 2º do documento descreve seus objetivos: 

 

A União de Nações Sul-americanas tem como objetivo construir, de maneira 
participativa e consensuada, um espaço de integração e união no âmbito 
cultural, social, econômico e político entre seus povos, priorizando o diálogo 
político, as políticas sociais, a educação, a energia, a infraestrutura, o 
financiamento e o meio ambiente, entre outros, com vistas a eliminar a 
desigualdade socioeconômica, alcançar a inclusão social e a participação 
cidadã, fortalecer a democracia e reduzir as assimetrias no marco do 
fortalecimento da soberania e independência dos Estados. 

 

Garcia, Marques Júnior e Pilau Sobrinho (2014, p. 965), afirmam ainda que as 

atuais constituições latino-americanas, inclusive a brasileira, visam ̀ proteção “do meio 

ambiente, do direito do consumidor, dos povos originários, da criança e do adolescente, 

da mulher, do convívio pacífico entre os povos, entre outras demandas transnacionais”. 

No Novo Constitucionalismo Latino-Americano há um processo de mudança no 

modo como se vê a relação entre o homem e o meio ambiente. Começa-se a considerar a 

forma como os povos nativos relacionam-se com a natureza – relação baseada no respeito 

e integração a esse meio (MARQUES JÚNIOR, 2015). A Constituição Brasileira de 1988 

assegura em seu Art. 225 que todos devem ter direito a um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, tendo o poder público e a coletividade o dever de preservá-lo para que possa 

ser utilizado pelas futuras gerações. Na verdade a Constituição determina um capítulo 

próprio para o tema ambiental, mostrando o caráter protecionista quanto ao assunto. 

Percebe-se pois que o poder constituinte brasileiro originário de 1988 estava em 

consonância em alguns pontos com as novas tendências latinas que viriam futuramente a 

determinar uma maior identidade entre esses povos. Segundo Santilli (2005, p. 31): 

 

Os 21 anos de ditadura haviam represado os anseios de toda a sociedade 
brasileira, que o caráter gradual da democratização não havia sido capaz de 
diluir. Nesse contexto, um conjunto de temas que emergiram no cenário 
mundial das décadas imediatamente anteriores acabou legitimado e inserido na 
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pauta dos trabalhos constituintes: direitos das minorias, especialmente 
mulheres e negros, combate à discriminação de gênero e ao racismo, proteção 
aos portadores de deficiências físicas, e aos direitos de crianças, adolescentes, 
idosos e índios, reconhecimento da diversidade étnica e cultural, proteção ao 
patrimônio público e social, ao patrimônio cultural e ao meio ambiente. 

 

Algumas das características citadas aproximam a Constituição de 1988 do Novo 

Constitucionalismo Latino-Americano na medida em que se busca proteger os valores 

acima elencados no intuito de resolver as questões regionais com uma abordagem própria 

e de certa forma distanciando-se do modelo até então dominante europeu.  

A proteção e valorização oferecidas pela CF 88 aos indígenas mostram que de 

fato há o reconhecimento da cultura indígena como sendo única e integrante do território 

nacional. Dessa forma, deve-se não apenas respeitar, mas dialogar que essas etnias. 

Apesar de haver número bastante reduzido de indígenas no país, a adoção de uma postura 

multiculturalista não perde espaço no Brasil, uma vez que, nos estudos sociológicos, o 

conceito de minorias nem sempre está relacionado ao número de indivíduos, mas também 

a forma como participam e são inseridos na sociedade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A evolução sofrida pelo Constitucionalismo devido às evoluções liberais foram 

essenciais para a obtenção de conquistas, como, por exemplo, a proteção de direitos 

fundamentais que hoje presenciamos em nosso sistema jurídico. Tais constituições 

exerceram o papel de limitar a atuação do Estado na vida das pessoas. Essas obrigações 

negativas, criadas inicialmente com o intuito de proteger a propriedade dos cidadãos 

contra as arbitrariedades do Estado, posteriormente evoluíram para prestações positivas, 

características de constituições sociais que surgiram no século XX.  

No Brasil, a história constitucional foi bastante conturbada na medida em que 

presenciamos a elaboração de vários textos constitucionais que, no entanto, foram 

incapazes de resolver os problemas sociais vivenciados pelos brasileiros. Importante 

mencionar que essas constituições, em grande medida, sofreram máculas advindas de 

manipulação de alguns grupos como oligarquias, na constituição de 1891, e militares 

apoiados por setores conservadores, na Constituição de 1967.  

A ditadura militar ocorrida no Brasil foi protagonista de uma série de restrições 

à liberdade de expressão impostas à população por cerca de 20 anos. Essas restrições, em 

conjunto com outros fatores, foram responsáveis por forte manifestação popular quando 

da abertura do regime autoritário. Tal manifestação fez-se sentir na Constituição de 1988, 

considerada a constituição mais democrática que o país já possuiu. O texto da atual 

constituição brasileira, apesar de ainda ter sofrido certa influência autoritária em seu 

processo constituinte, abriga dispositivos que a situam em posição de destaque na 

proteção de direitos e garantias individuais.  

O reconhecimento da multiplicidade de culturas pelo texto constitucional atribui 

ao Brasil a posição de país multiculturalista, a qual é tida por alguns pesquisadores como 

fase inicial do Novo Constitucionalismo Latino-Americano. É possível citar também a 

utilização da política voltada para a maior valorização da pessoa humana, e o caráter 

normativo adotado pelo texto constitucional. 

A constituinte de 1988 tornou possível a participação popular na elaboração do 

texto constitucional pelos motivos acima descritos, embora tenha havido algumas 

manobras para a obtenção de benefícios individuais. Essa participação popular levou em 

conta, por exemplo, o reconhecimento de direitos indígenas no país como o 

reconhecimento de seus costumes, línguas e crenças. A etnia indígena também obteve, 

dentre outros direitos, o direito sobre as terras ondem vivem seus integrantes, sendo essas 
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protegidas pela União. Dessa forma, pode-se afirmar que a Constituição de 1988 acabou 

assumindo uma postura multicultural, pondo-se um passo à frente na proteção dos direitos 

humanos e da democracia e de certa forma, aproximando-se do Novo Constitucionalismo 

Latino-Americano. 
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