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Simpósio: DIREITO CONSTITUCIONAL E FILOSOFIA POLÍTICA 

 

RESUMO: O presente artigo científico possui como escopo a análise da Carta Constitucional 

de 1988 como instrumento de materialização de um projeto de integração jurídica, política e 

econômica da América Latina para a criação de um modelo Plurinacional de Estado.  Tendo 

como marco histórico o desenvolvimento de organismos internacionais, como a Organização 

das Nações Unidas e a União Europeia, bem como o advento de novas tecnologias que 

permitiram um relevante avanço tecno-científico, com a intensificação deste fenômeno desde 

a segunda metade do século XX até os dias atuais, propiciando uma mudança de paradigmas 

nas Relações Internacionais interestatais, evidenciam-se grandes alterações nas interações 

políticas, econômicas, sociais e jurídicas entre os Estados em um mundo pós-positivista. 

Diante disso, com base em análise orientada pelo método indutivo, a partir do estudo da 

Constituição da República Federativa do Brasil, elaborou-se pesquisa que identifica os 

aspectos positivos e negativos presentes na Carta para o desenvolvimento de um modelo 

geopolítico integrado na América Latina. O melhor entendimento acerca da problemática 

principal exige um estudo prévio de questões paralelas não ligadas diretamente ao campo do 

Direito, seja em sua seara Constitucional, seja em sua seara Internacional. Assim, o estudo 

está embasado, também, na observação de aspectos históricos e econômicos, bem como, de 

uma perspectiva política e social, tanto do paradigma do modelo europeu do pós 2ª Guerra 

Mundial, quanto do contexto latino-americano, marcado por períodos ditatoriais, com 

posterior redemocratização, além de avanços e retrocessos sociais que indicam 

particularidades inerentes à região. Diante do objeto de estudo, portanto, percebeu-se que a 

maior ou menor propensão do Estado Brasileiro varia por conta de características peculiares 

do país, como se verifica, por exemplo, em questões ambientais, na existência da Amazônia 

Legal, óbice para uma livre circulação de pessoas – sendo este um exemplo de impasse para a 

consubstanciação da integração supranacional – ou, de modo diverso, pelo escopo 

constitucional de integração com os países da América Latina, conforme expressa o parágrafo 

único do artigo 4º do Texto Constitucional. O desafio que se percebe, portanto, é o de 

amplificar os benefícios e encontrar soluções para os malefícios que a união geopolítica 

continental poderá trazer ao país. 
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