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INTRODUÇÃO: Diz-se novo constitucionalismo pluralista latino-americano o movimento de
reconstrução do Direito partindo de premissas negacionistas e pluralistas iniciado no início do
século em países como Equador, Colômbia, Venezuela e Bolívia Negacionistas porquanto foram
rejeitadas versões históricas de um constitucionalismo de matriz europeia e norte-americana que,
em uma análise acurada, pouco se encaixava aos parâmetros fáticos e epistemológicos dos países
acima citados. Pluralistas porque surge de baixo para cima em um movimento em que o desenho
da ordem constitucional é feito a partir de um processo plural, de balizas do multiculturalismo e
de resgate dos valores dos povos tradicionais – que até então se encontravam invisibilizados e
que agora passaram a ser fonte primária do novo Direito em processo de construção. Há
verdadeira releitura de diversos aspectos da ciência jurídica e do constitucionalismo, como a
previsão de recorte étnico e de gênero nos órgãos de representação política, o de uma jurisdição
indígena autônoma e a incorporação de diversos mecanismos de democracia direta. A maior
novidade, todavia, se refere à compreensão filosófica de quem é sujeito de direitos com a
consagração, a nível constitucional, dos direitos da natureza. FUNDAMENTAÇÃO
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TEÓRICA: Para Kant1, é a dignidade da pessoa humana, enquanto pressuposto apriorístico,
que separa as pessoas dos demais seres vivos, exigindo um tratamento jurídico diverso em razão
da força normativa extraída do imperativo categórico. A frente, Honneth 2 nega a dignidade da
pessoa humana enquanto pressuposto apriorístico, enfatizando que esta deve ser construída
dialogicamente em espaços públicos de convivência, cabendo ao Estado disponibilizar
mecanismos que tornem possível essa construção. O ponto comum a essas teorias é que é o
caráter humano que faz com que os indivíduos sejam considerados sujeitos de direito. A teoria
do Estado Constitucional Moderno, tanto em Cruz3 quanto em Ferrajoli4 é mostrada como sendo
insuficiente para regulamentar de forma satisfatória os diversos desafios apresentados pela
contemporaneidade, especialmente no tocante à trasnancionalidade, conforme balizada lição de
Piffer5. Um dos pontos em que o Estado Constitucional Moderno é falho diz respeito ao aspecto
subjetivo, na medida em que funciona como plano político de construção jurídica de um Estado
monocultural, tornando invisíveis as diferentes manifestações culturais, em um processo que
ficou conhecido como epistemicídio6. Resgatando Protágoras7, tem-se que “O homem é a medida
de todas as coisas, das coisas que são, enquanto são, das coisas que não são, enquanto não são”.
Assim, é a visão do homem que sustenta os pilares da construção do direito. No caso da América
Latina, verifica-se que o homem considerado como padrão de formação da cultura jurídica e da
estruturação do Estado é o homem que forma o grupo da maioria quantitativa, de sorte que as
minorias são relegadas a um cenário de irrelevância jurídica, juntamente com seus traços
culturais, o que perpassa os caminhos dos saberes tradicionais e o multiculturalismo. O novo

1

KANT, Imannuel. Fundamentação da metafísica dos costumes e outros escritos. Tradução de
Leopoldo Holzbach. São Paulo: Martin Claret, 2008
2 HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. Tradução.
Luiz Repa. São Paulo: Ed. 34, 2003.
3 CRUZ, Paulo Márcio. Da soberania à transnacionalidade: democracia, direito e Estado no século
XXI. Universidade do Vale do Itajaí, 2011
4 FERRAJOLI, Luigi. A democracia através dos direitos: o constitucionalismo garantista como modelo
teórico e como projeto político. Tradução de Alexander Araújo de Souza et al. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2015.
5 PIFFER, Carla; CRUZ, Paulo Márcio. Manifestações do direito transnacional e da
transnacionalidade. In: PIFFER, Carla; CRUZ; CRUZ, Paulo Márcio; BALDA, Guilherme Ribeiro (Org).
Transnacionalidade e sustentabilidade: possibilidades em um mundo em transformação. Rondônia:
Emeron, 2018, p. 08-27
6 SANTOS; Boaventura de Sousa. Para além do Pensamento Abissal: das linhas globais à uma
ecologia de saberes. In: MENESES, Maria Paula; SANTOS, Boaventura de Sousa. Epistemologias do
Sul. Almedina: Coimbra, 2009.
7 GOYARD-FABRE, Simone. Os fundamentos da ordem jurídica. São Paulo: Martins Fontes, 2002,
p. 13.
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constitucionalismo pluralista latino-americano vem como resposta “de abajo”8, em um processo
que Boaventura de Sousa Santos denominou de “fuga para o Sul”. Observa-se, assim, a
construção de novos Estados, na Bolívia, Equador, Venezuela e Colômbia, resgatando seus
valores culturais e empregando-lhes conteúdo jurídico. Há o resgate dos direitos dos povos
tradicionais, mormente no tocante à proteção dos direitos dos povos tradicionais e, nessa
perspectiva, dos direitos de natureza, especialmente no Equador, que reconheceu expressamente
a Pacha Mama enquanto sujeito de direitos9, estabelecendo Echeverria que a “vigência del
Estado constitucional de derechos y de justicia plantea un modelo garantista de los derechos
ambientales de las personas y de la población; y, desde el año 2008, también de los derechos de
la naturaleza10” MÉTODOS: No que se refere aos aspectos metodológicos, a pesquisa utiliza
do aporte teórico de Pasold11 , tendo sido eleito o método indutivo, a utilização da técnica
bibliográfica e a análise qualitativa. CONCLUSÃO: Diante do que foi analisado a partir da
metodologia elegida, percebeu-se que, com o advento do novo constitucionalismo latinoamericano, houve uma preocupação com os valores multiculturais – antes olvidados -, recebendo
os saberes dos povos tradicionais status de fonte do Direito, especialmente o constitucional, o
que, por sua vez, implicou em um maior cuidado com a questão ambiental, que passou a ser
considerada titular de direitos, e não mais objeto da tutela jurídica.
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