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Simpósio: DIREITO CONSTITUCIONAL E FILOSOFIA POLÍTICA 
 

RESUMO: A partir do fim do século XX e início deste século, emerge na América Latina 

clamores por uma nova ordem institucional e, por conseguinte, constitucional que 

contemplasse, especialmente, os sujeitos coletivos de direitos, ou seja, reconhecesse a base 

plural em que se sustenta as sociedades latino americanas. Somado a esse movimento crítico 

popular feito na e da América Latina, ou de Nuestra América na compreensão de José Julián 

Martí y Pérez, o esforço dos intelectuais que formularam dentro desse contexto analítico um 

pensamento sócio-jurídico inspirado na realidade latino americana de forma crítica e 

alternativa, evocando a necessidade de uma "epistemologia do sul" que rompesse com a 

concepção eurocêntrica de sociedade, cultura, Direito, Estado etc. Nesse contexto, o Novo 

Constitucionalismo Latino Americano surge como uma concepção teórica do Direito, que 

apesar de partir de postulados clássicos da teoria constitucional, como o reconhecimento e 

proteção dos direitos individuais, busca avançar nos sentidos de construir um Estado fincado 

na realidade latino americana e na soberania popular, essa última como condição sine qua non 

para a legitimação das instituições e do próprio Estado, que passa a reconhecer vários modos 

de viver e existir nos limites do território nacional, consagrando a ideia de Estado 

Plurinacional a fim de refundar esse sobre as ruínas das falácias liberais que exclui e explora 

os povos e destrói a natureza. Tal reconstrução de Estado esboça novas ideologias e 

geometrias do poder, tendo por maior aspiração o reconhecimento e a participação dos que 

desde a colonização foram excluídos da órbita estatal, primeiro os índios tidos há muito como 

não humanos e, também, os negros que arrancados de seu lugar materno e compulsoriamente 

trazidos para a América, na mesma condição de não humanos, rompendo assim com a 

perspectiva teórica de 'direito para todos' que partia das e para as elites da América Latina, 

que inclusive, relutam contra essa concepção de Estado. O Novo Constitucionalismo Latino 

Americano faz-se a partir de rupturas e tem pela frente vários desafios, sendo a superação do 

crescimento econômico por si só, talvez o maior deles, haja vista que, além da submissão 

desvelada da política a economia capitalista, há o evidente desejo dos países latinos de 

superarem o subdesenvolvimento e integrarem, em melhores posições, a economia capitalista 

global, sendo portanto, esse o maior desafio: como garantir a efetividade do texto 

constitucional e a soberania popular nos Estados Plurinacionais latino americanos e ao mesmo 

compatibilizá-los com os imperativos da economia capitalista global que se sustenta na 

exploração do homem e da natureza?  
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