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Resumo 

O presente trabalho possui como problemática analisar o 

Novo Constitucionalismo Latino Americano, tomando por 

base o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais, que passou a vigorar a partir de 1976, 

tendo pelo principal escopo, proporcionar de maneira 

efetiva, igualdade perante todos os indivíduos, seja em 

relação à religião, classe social, raça, etc. Portanto, com 

esse trabalho, buscou-se a análise do citado instrumento 

internacional, assim como a busca em seu texto, por 

premissas que validassem o Novo Constitucionalismo. 

Já o segundo, reafirma os direitos econômicos, sociais e 

culturais de todos que vivem no território dos Estados 

signatários do citado acordo internacional trazendo 

também premissas que regem o direito ao trabalho, 

saúde, família, entre outros.  

Tais garantias são o que busca oferecer o Novo 

Constitucionalismo. 

 

 

 

Introdução  

A década de 80 foi permeada por diversos 

acontecimentos importantes, principalmente no que tange 

o Direito dos países Latino Americanos. Nessa época, foi 

iniciada a construção de suas Constituições pós período 

ditatorial. O foco era produzir um texto democrático, que 

assegurasse as liberdades individuais, os direitos sociais 

e, que abarcasse também os direitos humanos. 

 

 

 

Material e Métodos 

Utilizou-se de revisão literária, consultando instrumentos 

internacionais, artigos e livros pertinentes ao tema, sendo 

uma pesquisa primordialmente bibliográfica e 

documental, tendo como método científico, o dedutivo. 

 

 

 

Resultados e Discussão 

Com a presente pesquisa, pode-se compreender o que se 

entende por Novo Constitucionalismo Latino Americano, 

e também como ele é amparado pelo Pacto Internacional 

sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. 

O primeiro, acabou por trazer um novo conceito para o 

povo da América Latina: o Estado Plurinacional, que 

pretende trazer maior participação popular na tomada de 

decisões legislativas, assim como tornar todas as 

camadas da população mais integradas. 

 
 

Conclusão ou Conclusões 

Como acima mencionado, o Pacto Internacional sobre 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, demonstra uma 

concordância com as ideias defendidas pelo Novo 

Constitucionalismo Latino Americano, podendo dizer, 

então, que o primeiro orientou a formação do segundo.  
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