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Resumo 

O presente trabalho tem por objetivo analisar em que 

medida as relações internacionais entre os países que 

compõem a América Latina contribuíram para a 

construção do constitucionalismo latino-americano.  

Introdução  

Da história latino-americana temos diversas ondas de 

insurgência contra as vinculações impostas, das 

metrópoles às aludidas colônias. Não obstante tem-se 

ainda os desdobramentos advindos dos diversos 

governos latino-americanos perpassados no século 

passado, como exemplo, as experiências republicanas, 

ditatoriais, a transição democrática e os modelos 

democráticos-sociais do início do século XXI. 

Sinteticamente, estas mudanças também interferiram 

nas relações diplomáticas e intersubjetivas. Vislumbra-

se, portanto, uma orientação nacionalista nos estados da 

América Latina, sobretudo durante o período de 

redemocratização – vertedouro da nova orientação 

constitucional, a qual teve impacto na política externa, 

culminando, no mais, com perspectivas políticas e 

sociais dentro da agenda de cooperação internacional. 

Material e Métodos 

Utilizou-se da pesquisa e revisão bibliográficas e 

documentais. Aplicou-se, para tanto, o método de 

abordagem lógico-dedutivo e histórico. 

Resultados e Discussão 

Nas décadas de 80 e 90, os movimentos sociais 

insurgentes culminaram com o surgimento de um “novo” 

constitucionalismo na América Latina. Partiu-se, 

portanto, de um constitucionalismo clássico europeu, 

acrescido de significativos avanços, sobretudo quanto ao 

pluralismo cultural e multiétnico, inclusão social, 

participação política e proteção ambiental. Esquadrinha-

se um desenvolvimento sustentável com vistas ao 

equilíbrio do uso dos recursos econômicos e ambientais 

e a valorização da diversidade histórico-cultural em favor 

de um modelo socioeconômico voltado a uma melhor 

qualidade de vida: o bien vivir, ou sumak kawsay 

(Equador) e suma qamana (Bolívia). A isto, acrescente-

se a intervenção do Estado no âmbito econômico, 

dissonante ao modelo neoliberal aventado pelas 

organizações econômicas internacionais, pelo capital 

estrangeiro, bem como pelas classes historicamente 

dominantes.¹ Num primeiro momento, tem-se as 

constituições do Brasil, Guatemala e Nicarágua, com a 

característica multicultural (1982 a 1988); após, àquelas 

da Colômbia, Peru, Bolívia, Argentina e Venezuela, 

pluriculturais por excelência (1989 a 2005); e, finalmente, 

as ditas plurinacionais da Bolívia e do Equador (2006 a 

2009). No caso específico do Brasil, a mudança 

democrática pós governo militar requereu vários 

esforços diplomáticos, eis que se estava diante de um 

momento anacrônico marcado pelo mercantilismo 

estadunidense - herança dos governos militares, 

moratória -  e também pela descoberta do estado de 

bem-estar social. A consequência mais prática disso foi 

a minoração dos efeitos queridos inicialmente pelas 

constituições em vista da ascensão de governos 

conservadores no primeiro mundo e os interesses 

econômicos, tanto dos grandes credores das dívidas 

externas, quanto de organismos como o FMI e o BIRD. 

Impende destacar a dificuldade em conciliar o princípio 

da autodeterminação dos povos com a ordem 

internacional e as demandas do capital moderno.² 

Conclusão  

De modo algum exaurindo o objeto de estudo, infere-se 

que os influxos que moldaram a paulatina virada 

descolonial, e, ato contínuo, o ordenamento jurídico 

como um todo, advieram, sobretudo de um mecanismo 

comunitário que perpassa as fronteiras nacionais dos 

estados latino-americanos, sobretudo mediante os 

influxos teoréticos, históricos, os movimentos sociais e 

os blocos de constitucionalidade, atrelados à experiência 

regionalista. Não obstante, nas suas particularidades, os 

paradigmas adotados por cada onda constitucional 

serviram como base para àquelas subsequentes, de 

modo que, todo o recorte do novo constitucionalismo 

latino-americano possui um forte desígnio comunitarista, 

pautado na participação. Isto posto, a legitimidade de 

novos sujeitos sociais no contexto da América Latina 

forma as bases para o reconhecimento de uma 

sociedade plurinacionalista, o que, as suas últimas 

consequências, possibilitará o efetivo exercício da 

democracia. 
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