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Resumo 

A pesquisa analisa o Novo Constitucionalismo latino-
americano, movimento constitucional relevante que, em 
decorrência de algumas consequências causa diversas 
modificações nas Constituições de certos países da 
América Latina. Constitucionalismo significa Estado de 
direito, poder limitado e respeito aos direitos 
fundamentais. Porém, a consolidação legal das garantias 
basilares não é suficiente para a diminuição das 
desigualdades principalmente relacionadas aos excluídos 
(índios, Negros, afrodescendentes, etc.), e ligadas com o 
socioambientalismo. 

Introdução  

Foi abordado em pesquisa, o constitucionalismo latino-

americano, e suas implicações em espaço brasileiro 

destacando os seus âmbitos principais, como a 

plurinacionalidade, o reconhecimento de direitos da 

natureza, e o ideal de bem viver, analisando também a 

fundo a proposta de transição da sustentabilidade para o 

bem viver, tornando-se possível, dessa forma, propor o 

alargamento da comunidade moral, para que se possa 

incluir a proteção da vida em suas formas mais diversas, 

não somente a dita humana mas também a vida da 

natureza. Nesse sentido, se entende necessária 

também, ainda, a ressignificação da referência 

“dignidade”, para que possa contemplar a dignidade da 

vida em geral. 

Material e Métodos 

A metodologia empregada nesse projeto é de natureza 

bibliográfica, com a análise de dados contidos em 

diversos meios, tanto documental como também digital, 

obtidos em publicações científicas, como teses, 

dissertações e outras referências bibliográficas. 

Resultados e Discussão 

Nesse novo constitucionalismo são consideradas as 

manifestações do povo incorporando todas as 

reinvindicações das parcelas excluídas dando origem a 

um novo Estado, chamado de plurinacional que traz ao 

estado uma característica mais participativa e 

consensual. Nesse novo constitucionalismo são 

consideradas as manifestações do povo incorporando 

todas as reinvindicações das parcelas excluídas dando 

origem a um novo Estado, chamado de plurinacional que 

traz ao estado uma característica mais participativa e 

consensual, o direito de acordo com a classe dominante 

da época não era para estas maiorias.  

A democracia promovida pelo novo texto constitucional 

brasileiro confrontaram os antigos padrões estabelecidos 

pela elite da época. Os princípios liberais e democráticos 

presentes no documento sedimentaram um novo 

processo histórico, em que a “linguagem dos direitos” 

(CITTADINO, 2003) foi incluída em definitivo ao leque 

dos setores que mais ansiavam por mudanças 

definitivas. O Direito assumiu, portanto, o papel de 

principal operador das transformações fundamentais do 

país, e a Constituição Federal tornou-se a peça de 

realização dos “desejos acumulados de mudança” 

(LESSA, 2008, p. 364) 

O fenômeno da constitucionalização do Direito no 

Brasil tem como ponto de partida a passagem da 

Constituição para o centro do sistema jurídico, de onde 

foi deslocado o Código Civil. No Brasil, a partir de 1988 e, 

especialmente, nos últimos anos, a Constituição passou 

a desfrutar, além da supremacia formal que sempre teve, 

também de uma supremacia material, axiológica, 

potencializada pela abertura do sistema jurídico e pela 

normatividade dos princípios. 

 Conclusões 

Com origem na América Latina, o novo 

constitucionalismo surge das reinvindicações das 

pessoas consideradas excluídas, que lutaram por 

igualdade e reconhecimento de direitos. A criação de 

uma constituição com direcionamento social, 

reconhecimento de direitos e propostas sustentáveis 

agregou positivamente no cenário Latino-Americano, 

trazendo mais dignidade para o povo, e proteção para o 

meio ambiente, correspondendo positivamente as 

expectativas criadas. 
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