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RESUMO GERAL DO PAINEL: 

A igualdade é valor central no projeto democrático. Na hipótese deste trabalho, os 

aportes teóricos do Novo Constitucionalismo e do Neoconstitucionalismo são 

disseminados no continente Latino Americano como dois modos de resistência 

democrática às policies (ou a ausência destas) no capitalismo atual. No Novo 

Constitucionalismo Latino Americano o ativismo se impõe como participação dos 

movimentos sociais em direção às deliberações sobre etnias, culturas, terras. Pode ser 

compreendido em sentido amplo como um projeto descolonizador de empoderamento 

territorial. Já o Neoconstitucionalismo possui uma construção teórica voltada à 

otimização do jurídico pela concretização dos direitos fundamentais individuais e 

sociais em meio neoliberal. Nesse modelo doutrinário, dá-se um papel fundamental ao 

ativismo judicial. Creditam-se aos novos textos constitucionais que se seguiram às 

ditaduras linguagens potencialmente manipuláveis pela técnica jurídica de suas 

compreensões em prol daqueles direitos. Com isso, suas hermenêuticas têm galgado 

espaços deliberativos que se constituem em respostas que efetivam direitos: demandas 

interindividuais e até mesmo coletivas podem ser permissivas de linguagem técnica 

inibitória de violações constitucionais e concretizadoras de direitos no espaço judicial. 

O trabalho se volta à análise teórica e prática de como, por que e em que medida, 

considera-se que as correntes mencionadas de vocações diversas, podem convergir à 

igualdade, ao desenvolvimento e à participação social. Adscreve-se à análise resultante 

de amostras que apontam que a igualdade é um valor a ser sempre considerado ao 

desenvolvimento e a participação social, quer como condição de inclusão, quer na 

expansão da democracia mediante resistência e utopias emancipatórias. 
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RESUMO 

 

Na tradição de um constitucionalismo eurocentrado, permeado por alterações 

legislativas, mudanças políticas e comunicações sociais constantes nas constituições 

democráticas e pós-ditatoriais, estar-se diante da flexibilização de direitos e pouca 

concreção dos ainda mantidos. Como reação a essa situação, surgem duas concepções 

de constitucionalismos: o neoconstitucionalismo e o novo constitucionalismo. Ressalte-

se que, para os efeitos da ineficácia de direitos sociais fundamentais, tem-se como causa 

os acordos econômicos dos governos considerados democráticos com os organismos 

econômicos multilaterais. Tais organismos prescrevem paranormatividades que vêm 

sendo cooptadas pela maioria dos Estados dessa região, na direção da eficiência do 

Mercado e da maximização de seus lucros. Assim, seja para confrontar ou minimizar os 

efeitos decorrentes sumariamente descritos, as correntes jus-políticas citadas, articulam-

se. Os movimentos sociais representam a utopia do poder constituinte do povo, e, no 

âmbito do neoliberalismo, reivindicam-se aos juízes e tribunais um  poder catalizador 

das mudanças ocorridas no quadro constitucional democrático e dos direitos ali 

positivados, face de que, as demandas judiciais têm aumentado para corrigir os desvios 

nos casos concretos apresentados ao judiciário. Neste trabalho, as categorias dos 

constitucionalismos presentes no contexto latino-americano são vistas neste trabalho 

numa perspectiva histórico-material crítica, o que se faz sob a compreensão não só das 

técnicas como das filosofias e ideologias subjacentes à conexão entre direito, moral e 

necessidades sociais.  
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INTRODUÇÃO 

 

1. Sobre a Conjuntura na América Latina Atual  

 

Inegavelmente à América Latina requisita um premente autoconhecimento. 

Certamente, o autoconhecimento propiciará equações sociais próprias ao conjunto de 

diversidades e marginalidades deste território. A demarcação maior de marginalidade 

desta região é sua intensa desigualdade social: grande parte da população vive na 

pobreza extrema.
1
  

A exasperar esta situação, o capitalismo atual no seu movimento global de 

uniformização e expansão trouxe danosos efeitos no aumento de pobres excluídos da 

produção.
2
 Ao encontro desse resultado, o desencantamento das promessas de que o 

crescimento econômico geraria mais riquezas e com estas diminuiriam as necessidades 

sociais.  

Na contramão de tais é possível se observar a permanência do desnivelamento 

social retratado no tratamento político dado às diferentes classes sociais. Consequência 

disso é que indígenas, afro-descendentes, gêneros diversos e todos aqueles que se 

encontram na situação de pobreza relativa ou mesmo de extrema pobreza têm tido uma 

história de esquecimento, de ostracismo político cultural e ecoômico. 

O alheamento às discrepâncias sociais tem gerado uma insatisfação dos 

segmentos discriminados e uma sociedade individualista e indiferente a esses 

segmentos. Mecanismos políticos que poderiam conferir igualdade política têm sido 

pouco ou subutilizados, para além do susfrágio. 

Por outra parte, como nos movimentos sociais do mundo, aqui também é 

frequentemente demonstrada a falta de homogeneidade no tratamento social quando 

suas desigualdades de acesso e oportunidades são denunciadas como contrariedades 

cotidianas à igualdade formal dos textos. Nesse sentido, o tempo e o espaço social 

perdidos exigem meios céleres para que tais perdas não permaneçam fora da discussão 

das estruturas de poder, e ganhem nas participações políticas visibilidade e 

reconhecimento olvidados. (BENSAÏD:2010.pp15-51) . 
3
 

Na hipótese da América Latina, por exemplo, além de pontuais reivindicações 

sobre o rebaixamento dos salários, os subcontratos terceirizados e outras questões que 

envolvem as necessidades materiais, tais questões se somam as marginalidades 

simbolizadas sob o aspecto cultural colonizado há várias gerações com de muitas 
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 Para Pierre Salama, a pobreza absoluta se dá quando a pessoa não dispõe de meios para se reproduzir, 

mediante o consumo de determinado nível de calorias, sendo medida que concerne aos países em 
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estado?Giorgio AgambenAlain Badiou(orgs), Daniel Bensaïd;et .al. Buenos Aires:Prometeo Libros, 
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discriminações. Tal soma, trazem implicações no desamparo social dos segmentos 

discriminados.  

Trata-se de uma cultura que se vincula à ideia de colonização da América 

Latina. Sua autonomia, sempre à margem das concepções hierárquicas, tem sido 

encaminhada a protagonizar também, institucionalmente, menos garantias e poderes aos 

desiguais no âmbito econômico. Para o direito político é na participação das decisões 

(de interesses gerais e específicos) que são lançadas as expectativas de uma construção 

eficientemente redutível às discriminações negativas. 

São demandas que ocorrem por diversos fatores que se acentuaram após as 

reformas estatais inspiradas na Lex Mercatorum. Focadas em reduzir direitos 

trabalhistas protetivos, segurança jurídica dos servidores da administração estatal, 

reduzir as garantias processuais penais, interferir nos valores da administração de justiça 

dos Estados e outros direitos, o fizeram e permanecem a fazer sob o argumento de que, 

com isso os países em desenvolvimento ajustariam os seus orçamentos internos e a 

administração iria conferir efetividade nas respectivas metas de serviço público.
4
 

Somou-se a esse argumento a ideia de que a aposentadoria e outros benefícios 

decorrentes do serviço público, vigentes até então, deveriam obedecer às novas regras, 

cujo prospecto moralizador atilava contra a ineficiência administrativa estatal e a 

eficiência de Mercado. 

A promessa de retorno dos investimentos sociais após o crescimento econômico 

tem sido descumprida apesar dos altos lucros alcançados pelo Mercado. Assim, a par do 

encolhimento estatal, os Estados se sujeitaram às novas diretivas concernentes a 

privatização e a terceirização de empresas e serviços públicos, substituídos por agências 

reguladoras. Em decorrência dessa escolha, os serviços aumentaram o números de 

usuários, decaíram na qualidade de suas prestações e, seus contratados, seguidamente, 

direcionam-se ao setor informal, ao subemprego e mesmo ao desemprego.  

Resultado: os maiores beneficiários das políticas transnacionais são os 

capitalistas internacionais Tudo isso ocorre sem que haja uma séria intervenção estatal 

ou, global, que contenha os abusos decorrentes do implemento  neoliberal.
5
 As crises de 

representatividade dos partidos políticos e de efetividade das constituições dos Estados 

nacionais deste território têm dado sua parcela de contribuição aos abusos aludidos: 1. 

as decisões dos parlamentos ao invés de representar os interesses dos seus 

representados, implementam a política pro Mercado, oferecendo sua interposição 

legislativa não para efetivar direitos fundamentais sociais/individuais, mas, para 

despotencializá-los; 2. a segunda situação, diz respeito as leis a que as constituições 

democráticas se remetem como um dever de legislar, cujo descumprimento é a 

omissão legislativa inconstitucional; 3. os administradores permanecem sem cultivar a 

boa gestão, e, nem ao menos responder aos administrados sobre as políticas previstas 

constitucionalmente e não executadas por esse poder, o que faz com a violação do 

princípio da responsividade, outra omissão de transparênciaa administrativa ao modo de 

dar sustentáculo aos bens positivados na Constituição. 

A maioria da governabilidade dos Estados-nação, por suas chefias, tem sido 

omissa ou conivente, na medida em que se submetem as determinações externas. É 

coerente que, à míngua de participação popular ocorra uma desconfiança em face dos 

governos não estabelecerem um diálogo com os segmentos organizados, nem utilizar-se 

dos já positivados mecanismos de participação direta do povo. 
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As manifestações, protestos, greves, reaparecem a partir dos anos de 1990 e 

criam um espaço público provisório de repúdio muitas das vezes expressando-se 

difusamente sobre o alijamento de seus poderes. É em face do vacuum de debate 

público, da insuficiente participação nas decisões que afetam diretamente os segmentos 

majoritários e do pouco investimento sociais sobre os bens constitucionais que as 

demandas pela provisão dos direitos se assentam e passam a ser encaminhadas ao Poder 

Judiciário. 

Consequência disso é que o judiciário da América Latina (principalmente no 

Brasil, Argentina e no México, que possuem constituições análogas) concentra as multi-

questões que envolvem direitos fundamentais em várias áreas e níveis do sistema.  É de 

se perguntar: seria isso uma estratégia de contemporizar as possíveis críticas às inércias 

dos demais poderes? Na América Latina, esse assunto tem sido discutido também por 

doutrinadores críticos do Direito.
6
 É que, apesar da ampliação de suas tarefas 

expandindo os seus poderes o judiciário não tem se organizado no sentido material que 

poderia dotar melhor atendimento. Tampouco sua funcionalidade dá conta de diminuir 

os conflitos concretos. 

De fato, não estamos sós sobre essa conclusão. Em texto publicado em 2004, a 

ação das potências externas em face dos Estados Latino-americanos foi explicada por 

um ex-Presidente da FLAM (Federación Latinoamericana de Magistrados), nos 

seguintes termos: 

 
 ―(...) criou-se a falsa ideia de que nossos países não têm capacidade de 

poupança interna e, portanto, somente podem crescer (ou até mesmo se 

manter) mediante a ajuda do capital externo. E, para obter capital externo, a 

constituição e as leis devem ser adequadas ao modelo definido por estes 

organismos internacionais, pois a eles o que interessa é a garantia de que os 

valores aqui investidos tenham retorno premiado por lucros fantásticos (...). O 

exemplo mais gritante da tática atualmente adotada está devidamente 

comprovada pelo documento emitido pelo Banco Mundial , sob o título O 

setor judiciário na América Latina e no Caribe-elementos para reforma. 

Refiro-me ao Documento Técnico 319, da mencionada agência financeira 

internacional, cuja primeira edição data de 1996 (...) A proposta é de 

reforma geral, com superficiais adaptações às peculiaridades de cada país 

(...) sempre com o mesmo objetivo, a mesma lógica, qual seja  quebrar a 

natureza monopolista do Judiciário, oferecer melhor garantia ao direito 

de propriedade e propiciar o desenvolvimento econômico e do setor 

privado, fragilizando a expressão institucional do Poder Judiciário e 

tornando-o menos operante nas garantias de direitos e liberdades, desde 

que estejam em jogo as necessidades do capital, sobretudo o internacional 

(...) nenhuma ataca efetivamente as causas do mau funcionamento da 

Justiça dos nossos países, entre as quais se encontram o excesso 

legislativo, a violação reiterada da Constituição e das normas legais pelo 

Poder Público, a falta de recursos orçamentários para serem invertidos 

na melhoria material e do pessoal, com remuneração digna e atualizada, 

a falta de independência funcional, administrativa e financeira do 

Judiciário, agravada pela instabilidade gerada pelo modo de 

recrutamento e a incerteza da confirmação dos magistrados que, em 

alguns países, fica a critério discricionário das cúpulas, assim como a 

formação das Cortes Superiores, ausente às vezes até mesmo a 

prerrogativa da inamovibilidade. A maior evidência de que o modelo 

proposto vem sendo quase que imposto aos países latino-americanos (e 

docilmente “aceito”) é que todos os projetos de reforma em diferentes 

países, são praticamente idênticos, tendo iniciado todos na mesma época, 

sem que tenha havido qualquer debate interno pelo menos com os órgãos 

do Judiciário(...)” ( SPODE;2004.p.73-77) grifou-se. 

 

As diretivas globais edificam um modelo que hipertrofia o judiciário e o desvia 

de sua funcionalidade, como veremos adiante. O programa impõe ao judiciário uma 

                                                           
6
 Conferir em Plauto Fáraco de Azevedo, Antonio Carlos Wolkmer, Oscar Corrêas, Gonzalo Ramírez 

Cleves                                                                                                                                                                                    



amplitude decisória intersubjetiva que é recalcitrante às implicações dos deveres dos 

demais poderes. O abarrotamento processual e os limites materiais ao acesso à justiça 

são insuficientemente considerados e a jurisdição, na maioria dos casos, não se 

entrelaça com o fim do conflito concreto de modo a não gestar mais conflitos 

sucedâneos aquele.  

Há o cumprimento de procedimentos, porém, com alcances meramente formais. 

Em boa parte isso ocorre em face de que os valores atuais que instruem grande parte do 

judiciário é o de resolver as demandas em números. No entanto, as muitas outras 

dificuldades que perpassam desde a insuficiente formação de juízes para decidir casos 

difíceis em que seus resultados implicam custos orçamentários ao erário público, até à 

ausência de infraestrutura e de recursos humanos, como citado pelo ex-Presidente da 

FLAM, demonstram que esse poder tem sido direcionado por um logicismo que não se 

compraz com a efetividade dos direitos fundamentais sociais e individuais, exceto, os 

que se alinham à liberdade a propriedade e a liberdade negocial do proprietário Seja 

porque dominante os pensamentos conservadores e parcimoniosos do passado; seja em 

razão da dieta autorrestritiva que inibe parte do judiciário em alcançar a Constituição, 

mediado por uma compreensão material dos novos direitos fundamentais. 

(KRELL.2004:pp37-50)
7
 . 

De modo que, nessa pequena ―moldura‖ social alguns dos resultados descritos 

que são representativas dos desvios de mal governo e contrários à administração de 

justiça na América Latina, não nos conduz ao  buen vivir
8
 às camadas sociais mais 

necessitadas, o que significa para a dimensão jurídica um dano somente reparável com  

a autoconsciência latino-americana, sua descolonização e emancipações juspolíticas, 

como nos orientam alguns jusfilósofos do direito político. Importante também que se 

veja a amostra que se segue. Tratam-se de dois gráficos dos panoramas sociais de 2014 

da América Latina (CEPAL) relativo a população de 19 países latino americanos, 

incluindo-se o Haiti e, excluindo-se Cuba, sobre a pobreza  e a indigêncial em 

percentuais e em milhões de pessoas. Gráficos que se analisou para demonstrar a 

inadequação das políticas mundiais para essas populações, dentro dos períodos 

assinalados. 

No primeiro gráfico (à esquerda), tem-se duas colunas verticais ilustrativas que 

se cruzam com os percentuais de 0,0 (zero) a70% (setenta por cento) da população, 

sendo que , nas colunas verticais menores (azuis), encontram-se os percentuais de 

indigentes, enquanto nas colunas maiores (amarela), encontram-se os percentuais de 

pobres. 

No segundo gráfico (à direita), o demonstrativo é de milhões de indigentes, 

representados nas colunas amarelas e de milhões de pobres, representados nas colunas 

lilás. 

Relativamente ao período demonstrado nos gráficos que se seguem, verifica-se 

que vai de 1980 a 2014. Ou seja, em plena aplicação das políticas neoliberais voltadas 

para o Mercado e para o crescimento econômico. 
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Analisando-se os dois gráficos, verifica-se que, o primeiro gráfico (à esquerda) 

tem nas suas colunas a representação da população em percentuais de pessoas que 

estão na indigência e pobreza. Neste primeiro gráfico, observa-se que, durante a década 

seguinte a 1980 houve um aumento de indigentes no percentual de 4% da população 

indigente, retomando-se ao percentual de 1980, no ano de 1999 e vindo a aumentar em 

2002 o percentual de indigência em 0.7% por cento, só vindo a rebaixar esse percentual 

em 2008, quando o percentual de indigente diminuiu de 19.3% para 12.9%, ou seja, em 

6.4% de indigente. Nos anos de 2011, 2012 e 2013, pouca foi a diminuição em 

percentual de indigentes em face da população analisada, sendo a variação de apenas 

0.53%, vindo a se fixar, em 2014, em 12.0% (doze por cento) a população representada 

por indigentes. 

Relativamente a representação dos percentuais de pobreza sobre essa população 

tem-se que, no ano de 1980, essa população que correspondia a 40.5% ( quarenta ponto 

cinco por cento) de pobres, na década seguinte aumentou em 7.9% (sete ponto nove por 

cento) de pobres. Entre os anos de 1999 a 2000 houve um pequeno aumento de 0.1% 

(zero ponto um por cento) da população de pobres, baixando em 2008 para 33.5% 

(trinta e três ponto cinco por cento), o que significou uma diminuição da população 

pobre em percentual equivalente a 10.4% ( dez ponto quatro por cento).  

Importante registro deve ser feito; é que os programas sociais redistributivos 

estatais (independentes do Mercado, portanto) à população mais vulnerável se inicia à 

partir do ano de 2000 nos governos da América Latina e se acentua com a crise das 

políticas neoliberais à partir de 2008. De modo que, só em 2011 houve uma diminuição 

da pobreza de 33.5% para 29.6%, significando que houve uma diminuição de 3.9%(três 

ponto nove por cento), da pobreza, vindo a decrescer em 2012 1.5%por cento e se 

mantendo até 2014 com a variação de apenas 0.66% (zero ponto sessenta e seis por 

cento) de redução de pobreza, nesse período. 

No segundo gráfico (à direita), tem linhas correspondentes a quantis de milhões 

de pessoas que estão na indigência e pobreza. Ambos os gráficos correspondem a 

mesma população. A população de indigentes em milhões de pessoas aumentou de 62 

milhões de pessoas para 71 milhões de pessoas indigentes do ano de 1980 a 2014. Isso é 

o que demonstra o 2º gráfico. Representando a população de pobres em milhões de 



pessoas, tem-se que, em 1980, havia 136 milhões de pobres e em 2014, passou a 

existir 167 milhões de pobres, o que resulta que a população de pobres aumentou no 

período de 34 anos em 31 milhões de pobres. 

Assim, é possível observar nesta e em outras análises que: o crescimento 

econômico com a permanência das desigualdades não melhoram os índices de pobreza 

individual.  

No âmbito do direito interno as diversas fontes reguladoras e desrreguladoras do 

direito trazidas pela globalização econômica, chamadas por Pogge citado por Cleves 

(2009; p.27) de ―decisões normativas macro‖
9
 subtrai a soberania dos Estados em 

detrimento de sua soberania perante a ordem internacional. As reações expõe as 

contradições da exploração do trabalho e do enriquecimento sem antecedentes iguais ao 

do atual capitalismo transnacional, chamado por Harvey de ―acumulação por 

espoliação‖ como cita Bello (2012:p.57)
10

 

Na contramão desse ideário, incorpora-se um projeto já em curso do pluralismo 

descolonizador da herança de discriminação das diversidades dos povos desta região, 

que vivem abstraídas no tratamento homogêneo às suas diferenças. O item seguinte tem 

a pretensão de trazer algumas apreensões que se mantém na tríade: liberdade, igualdade, 

e solidariedade. Ressignificando compreensões de direitos políticos plurais e mais 

equitativos . 

 

2. A Política como Fermento Formador das Novas Apreensões Jurídicas  

Descreveu-se os aspectos socioeconômicos presentes no modelo vigente. 

Antecipou-se as alternativas convergentes à participação direta, bem como, a 

oportunidade de existir um (ou mais) bloco(s) entre os países em desenvolvimento que 

discuta(m) suas marginalidades de modo a refletir sobre a exploração desmedida atual. 

Crê-se que já há um projeto em ação, cuja produção intelectual na seara do direito 

político desponta pela interpelação da efetividade das constituições democráticas e pelo 

reconhecimento da necessidade de uma diferenciação cultural e jus-política a ser 

assegurada no próprio sistema. 

Para boa parte dos cientistas sociais dessa região os movimentos sociais em 

busca de visibilidade, reconhecimento e participação tem sido um fermento à 

construção ―nova(s)‖cidadania(s): 

 
―(...) busca-se ilustrar um salto qualitativo agregado por esse quadro 

espaçotemporal a um conceito cuja referência teórica se mostra deficitária em 

termos de prática social. As novas relações entre Estado e sociedade civil, bem 

como as demandas surgidas no cotidiano de países marcados pela exclusão 

social, demonstram a necessidade de se avançar da concepção estática para 

uma compreensão dinâmica de cidadania‖ (BELLO:2012.p128) 

 

As inúmeras manifestações neste território dão prova dessa cidadania 

dinâmica.
11

 De modo que é de se questionar: quais as repercussões dessas lutas no 

                                                           
9
 Cf.Gonzalo Ramírez Cleves ―(...) na era da globalização se presenta um pluralismo de fuentes jurídicas 

em donde el Estado ya no es el único produtor de derecho y em donde irrumpen normas que establecen 

organismos transnacionales que son vinculantes para los estados em lo que Pogge describe como “las 

decisiones normativas macro” que afeta directa o indirectamente, mediata o inmediatamente a todos los 

países del globo.” In  Pobreza, globalización y derecho:âmbitos global, internacional y regional de 

regulação. Colombia:universidad Externado de Colombia. Temas de Derecho  Públiico.2009. 
10

 Cf.Enzo Bello, na nota21, Harvey reformulou a noção original de Marx sobre a Acumulação Capitalista 

Primitiva, trazendo a realidade atual a espoliação , descrita na p.57(nota 21) de sua obra: A Cidadania no 

Constitucionalismo Latino-Americano.RS:Educs,2012. 
11

 Veja-se no endereço eletrônico: www.gritodelosexcluidos org, a grande quantidade de denúncias, 

protestos, mobilizações, greves e outras estratégias inerentes à participação social, onde se percebe 

intensos ativismos políticos em prol de segmentos vulneráveis. 



direito político? Isso porque, o Direito Constitucional, enquanto superestrutura estático-

normativa encontra-se afetado pelas divergentes regulações que não vêm ao encontro 

das conquistas sociais ao protrair os direitos firmados ou negar -lhes a presteza 

aguardada. 

Na esfera jurídica, a revisão literária peculiar às questões sociais marginais da 

América Latina seja na crítica radical ao Direito,
12

 seja nos novos desenhos 

constitucionais, incomodam a unidade do pensamento único. Assim se afirma com base 

no uso da repressão como um continuum dos anteriores estados ditatoriais.  

Esse fenômeno não é novo. Nelson Saldanha ressalta que, até mesmo a cultura 

jurídica do constitucionalismo ocidental (da tradição) considerada como uma ―(...) 

estrutura forte e potente, convive com o açodamento das lutas e mesmo do consenso 

compensatório a evitar a ameaça da radicalização da participação popular.‖ 

(SALDANHA: 2000: p. 40) . (grifou-se) 

Os setores antidemocráticos esquecem de que são os motores que reavivam tais 

questões. Afinal, as razões da política trazem implicações com as necessidades humanas 

mais básicas. Nos estudos de LOPES, fica denotado o encadeamento dessa afetação que 

desponta em diferentes graus a legitimação da autoridade.
13

 

Assim, sob a perspectiva da política quando se verificam irracionalidades na 

atividade governamental para compor com a elite interna do Estado ou, com as elites 

externas do capitalismo transnacional, suas opções representam um atuar irracional, 

diríamos. Atribui-se a Rousseau a ideia que esse atuar confere ao povo o direito a 

consertar as ações irracionais por meios democráticos (LOPES:1983 p 99 e s.). É que a 

realidade tanto para Rousseau quanto para Hegel é uma ideia central, de modo que 

Lopes afirma quanto a Hegel que:
14

. 

 
Neste ―fazer-se mundo‖, se situa outra das noções essenciais do 

empreendimento filosófico de Hegel: a de que a razão realizante, nervo 

substancial de tudo quanto ex-iste com efectiva realidade, se produz no tempo 

como devir Isto é: como história E quem diz história diz sucessão contraditória 

a acontecimentos, meio aberto à hemorragia da contingência, terreno laborado 

pelo― trabalho do negativo ‖ (...) voltaremos de herdeiro do mundo passado a 

prenunciador do mundo novo.  (ALVES: 1983.pp99-100)
15

   grifou-se. 
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 Cf. Nelson Saldanha. Formação da Teoria Constitucional. RJ,SP: Renovar,2000 
13

 Inicialmente, o citado autor aponta para Rousseau quando o genovês perfila em parte do seu Contrato 

Social (com grande retórica), a validade das ações humanas para que estas, enquanto razões políticas 

correspondam a legitimação dos governos.Confira-se em Rousseau, Hegel e Marx: Percursos da Razão 

Política. Coleçção Razão e Diálogo, vol 7. Lisboa:Livros Horizonte.1983 De modo que,transpondo-se 

essa ideia à participação social, esta se legitima quando também para corrigir os vícios e deformações dos 

governos Nessa direção, os consertos provindos do ativismo político pode se dirigir as irracionalidades 

cometidas pelos poderes instituídos, como por exemplo, quando aqueles mantêm à sua governabilidade 

apenas para o interesse de uma elite. A conclusão é que se opor a erros por meio da participação é 

melhorar a Democracia  
14

CF. Alves Não sem antes advertir o estudioso de Hegel de que tem que pensar Hegel sob: seu 

pensamento unificado, sendo uma imprudência analisá-lo, separadamente. Segundo o intérprete, o próprio 

Hegel habilita essa coesão como uma condição pressuposta ao seu entendimento. Para demonstrar isso, 

cita uma espécie de breviário metodológico de sua densa obra ao se remeter aos métodos fenomenológico 

e dialético e destacar que nas palavras de Hegel a completude dos seus estudos provém do que ele próprio 

assinala: ―tudo que a precede (...) de tudo que a prossegue‖. O.cit.p 
15

 Confira-se em João Lopes Alves, de modo aprofundado os pensares da razão política, com excelência e 

intersubjetividade. Rousseau, Hegel e Marx. Percursos da Razão Política Lisboa; Livros Horizonte,Lda. 

1983. 



Sob essa compreensão, é possível se constatar as razões políticas da participação 

social que hoje se faz necessária na América Latina, para que o povo tenha por 

mecanismos constitucionais sua vontade política no novo devir .16 

Por outra parte, a democracia e todo o seu processo de radicalização se mostra 

como o único antídoto às desigualdades sociais com menos tensões políticas uma 

reflexão antiga de que Marx jamais descartou, como apregoa o citado autor ao afirmar 

que a democracia é ―(...) de fundo do itinerário teórico político de Marx‖, reforçando 

com a citação a Marx quando este teria dito: ―O principio democrático não é superável 

pela razão singela de constituir o princípio simultaneamente motor e legitimador das 

superações‖. (ALVES:1983. P.190)  

De modo que, diante de irracionalidades cometidas pelo Estado, consertar os 

erros dentro da realidade dos fatos é uma tarefa em conjunto com o Povo. Entre os 

Brasileiros, Bercovici retoma a categoria Povo-Constituinte para as atuais democracias, 

sua citação é igualmente um preâmbulo ao nosso item seguinte: 

 
A Doutrina Jurídica tradicional entende que o povo e o poder 

constituinte não têm lugar no direito público, por não serem 

―categorias jurídicas‖. O que se esquecem com esta visão é o simples 

fato de que as questões constitucionais essenciais são políticas. 

Tentar separar o conceito de constitucionalidade de poder 

constituinte significa excluir a origem popular da validade da 

constituição e esta validade é uma questão política, não 

exclusivamente jurídica. A doutrina do poder constituinte é, antes de 

tudo, um discurso sobre o poder constituinte do povo, exercendo o 

papel de mito fundador e legitimador da ordem constitucional. 

(BERCOVICI; 2013. p. 305) 
17

 grifou-se 

 

3. Poder Constituinte Do Povo e Novos Constitucionalismos: Caminhos à 

radicalização Democrática 

 

Introdutóriamente, Bercovici resgata a validação política e jurídica da 

intervenção popular nesses sistemas como ideia política. Nesse ponto, a metáfora de 

Bachelard citada por Gerard Fourez (1995:p.21 e s.) que requisita leituras mais realista 

face as comumente ofertadas facilita a compreensão de que a categoria 

povo/constituinte é uma categoria que requisita tal consciência 
18

 

A linguagem e a comunicação jus-política pode ser um direito dúctil ao invés de 

meio de dominação, quando aliadas ao processo democrático. Consequência disso é que 

aquí são tratadas como utopias, no sentido empregado por Karl Manheim (1954:210 e 
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 Como se pode conferir, o autor português recolhe no seu segundo autor a história. E a recolhe porque 

entende que Hegel ao legitimar o político não negligencia com a conjuntura e o devir, mas legitima o 

―novo‖ pelas contradições que o ―velho produz.‖ 
17

 Bercovici, Gilberto Poder Constituinte do Povo in Revista Lua Nova. São Paulo. 88:305-325.2013 
18

 Condizente com essa postura para se participar socialmentetem-se que ter consciência social da 

realidade. Daí a metáfora ser explicativa dessa consciência. É a metáfora da casa e do apto ilustrada por 

Bachelard e citada por  Gerard Fourez  para explicar a um certo jornalista que lhe entrevistava os 

diferentes códigos da realidade, da ciência e da reflexão filosófica. Afirmou Bachelard que o jornalista 

tinha um apto e não uma casa, referindo-se a percepção limitada desse último para com o mundo. 

Explicou o filósofo que, quando se apenas se explica a realidade com a ciência( imagem da sala de visita, 

como o principal cômodo do apartamento), perde-se a consciência do que se passa no porão( realidade 

ocultada pela ideologia, por ex.), bem como, do que se passa no sótão( onde lhe ocorria existir as 

reflexões do espírito, da emoção), daí ser uma impressão incompleta. A Construção das 

Ciências:Introdução à Filosofia e à Ética das Ciências.trad.Luiz Paulo Rouanet.São Paulo : 

UNESP.1995.pp21-22. 



ss) 
19

. Ou seja, formação da consciência coletiva e da conjuntura histórico-social pela 

ação por objetivos melhores.  

As ―novas‖ mediações do Povo Constituinte, divisam possibilidades linguísticas 

construtivas à formação da consciência jurídica coletiva à partir e para este território. 

Suas linguagens não afastam o direito:Não se tratam de falas fora do sistema, e sim, 

intrassistêmica.  

Com essa denotação o ―Novo‖ Constitucionalismo da efetividade, as correntes 

críticas do Direito, e mesmo as antissistêmicas 
20

 trazem a visibilidade de povos antigos 

e grupos vulneráveis até então desprivilegiados de poder. 
21

Falaremos sobre o 

Neoconstitucionalismo e o Novoconstitucionalismo, de modo econômico, nos subitens 

que se seguem: 

________________________ 

3.1. Neoconstitucionalismo: Uma Teoria da Constituição 

 

 O neoconstitucionalismo se apresenta como uma Teoria da Constituição 

contemporânea à globalização. Sua elaboração provém de um conjunto de pensadores 

heterogêneos cuja ideia basilar é evitar o totalitarismo jus-político de Estado. Com tal 

perspectiva concebe a Constituição como um documento em que o estado liberal e  o 

estado social se apresentam para deter arbítrios semelhantes os cometidos nas 1ª.  2ª. 

Grandes guerras mundiais.Com essa ideologia, delega ao judiciário um papel 

construtivista as diretrizes, valores e bens constitucionalmente positivados como linhas 

de otimização da política e também, limites.. 

Apesar da mencionada heterogeneidade dos que subscrevem essa teoria há um 

ponto comum: os cânones para a compreensão da Constituição. De modo que, limita-se 

este trabalho a tentativa de responder as quatro seguintes, cujas respostas podem dar um 

roteiro teórico-instrumental.  

 

1) Qual a conjuntura do Neoconstitucionalismo? 

2)  Quais os elementos realçados? 

3) Quais as suas ―crenças‖?  

4) Nessa teoria, como o poder constituinte do povo se manifesta? 

  

Relembrando-se que, a teoria tem como matriz um conjunto de princípios 

desenhados pelo Estado Social pós 2ª. Guerra Mundial, embora também presentes os 

direitos de liberdades (retomados com o final da 1ª. Guerra Mundial). Como 

consequência, pode-se afirmar que se trata de uma teoria retrátil a compreensão material 

das constituições líbero-sociais que procederam as ditaduras europeias, acorde descreve 

Carbonell (2010 p.4 )
22

 .  

Para esse doutrinador ―não há nada de novo‖ (2010: p.161) para aqueles que 

compreendem que juspositivismo desempenha idêntico papel ao da referenciada teoria. 

No entanto, reconhece que outros destacam aspectos específicos tais quais os 

concernentes as habilidades da lida interdisciplinar e principiológica ao se defrontar 

questões mais difíceis.  
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 Cf.Manheim, Karl.Ideologia e Utopia. Trad.Emílio Willems. RJ:ed.Globo,vol.4,1954 
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 Interessante trabalhonessa respeitável linha é o coordenado pelos peruanos Camilo Valqui Cachi e 

Cutberto Pastor Bazán, cujo título é Corrientes Filosóficas del Derecho: Uma Crítica Antisistémica para 

el Siglo XXI.Peru;Universidad Privada Antonio Guillermo Urreio,2009. 
21

 Travadas na arena sócio-política, muitas vezes, pouco compreendidas pela dominância política ao seu 

tempo, porém ao se converter em ganhos e conquistas de parcela de poder, passam a ser vistas como um 

material de histórico valor. 

 
22

 CARBONELL, Miguel. In El Canon Neoconstitucional.Carbonell, Miguel y Jaramillo, Leonardo 

García(orgs).Colombia:Universidad de Externado.2010.pp 159-171. 



Por outra parte, para alguns a teoria em comento compreende os conteúdos 

materiais da constituição em uma perspectiva universal. É que, como já introduzido há 

uma crença que a hermenêutica projetada sob os seus pressupostos e requisitos pode 

evitar o totalitarismo do passado e os resíduos autoritários ainda presentes nos 

Estados.
23

. 

Suas controvérsias levam a ensaios controvertidos. Dentre esses, destaque para o 

assinalado papel ―interpretativo-reconstrutivo‖ em que ao trabalho hermenêutico não se 

conforma a subsunção (lógico-dedutivas) atribuídas formalismo, nem, a escolha da 

norma nos padrões da moldura kelseniana: diante do caso faz-se uma escolha de um dos 

princípios considerado adequado ao caso. Essa escolha é feita de modo interdisciplinar 

com outras ciências auxiliares a percepção do princípio que mais se ajusta, o que é feito 

com o uso da ponderação na qual, a exclusão e a inclusão principiológica é motivada até 

o exaurimento das discussões trazidas pelos participantes processuais. Assim, ao mesmo 

tempo em que se interpreta os fatos, dialoga-se com as discussões provindas das partes, 

do próprio direito constitucional enunciado sob a conjuntura dada, vindo a escolha 

estático-normativa a recair em uma norma do texto constitucional. Por tal, considerada 

uma escolha objetiva.(POZOLLO:2010.p210) 
24

 

Alguns jus-filósofos entendem que a validez dessa escolha é para além de uma 

escolha positivista formalista, considerando-a pós-positivista, porque afeta aos hards 

cases não se restringe a validez formal,  dado que diferentes bens são demandados pelas 

partes. 

Nessas hipóteses a escolha integra uma compreensão atualizada não tendo como 

causas somente aquelas ao tempo do poder do legislador (autêntica), mesmo o 

constituinte: o juiz ou tribunal com sua discricionariedade, não emite necessariamente 

uma verdade lógico-formal, mas, reconstrói sua motivação de ordem moral restrita aos 

valores vigentes nas constituições, justificada a ordem moral como a melhor escolha 

naquele caso concreto, como explica Luis Villar Borda ao apresentar a tese de Alexy 

(referente a necessária conexão entre direito e moralidade) e as objeções de Bulygin.
25

  

Assim, ao apresentar o argumento de ―correção do direito‖, presente no citado 

debate, Borda esclarece como uma situação em que essa correção pode até corrigir o 

próprio direito porquanto a situação é de extremada justiça. Sua base de correção não é 

uma justiça subjetiva (―nascida de argumentos próprios dos juízes‖) mas, uma justiça 

que é motivada por um específico princípio positivado na Constituição. 
26

 

Para Paula Gaído que fez a Introdução ao debate da obra citada a correição do 

direito, segundo Alexy, tem um papel ontológico. Alexy, citado pela jurista evoca que é 

uma condição da essência do direito ―hace que algo sea uma cosa y no outra‖. 

(GAÍDO:Introducción: 2001 pp 15-46).
27

 

Como se vê, a teoria não se debruça em refutar o neoliberalismo, enquanto 

sistema de crenças econômico-financeiras de forma direta, afinal é uma Teoria do 
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 Ver em Eduardo Cambi. Neoconstitucionalismo e Neoprocessualismo. In Revista Panóptica,ano 1,n°6. 

2007 pp 1-44.  www.panoptica.org/seer/index.php/op/article/view/59. Acesso em 16.06.2015. 
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 Cf Suzanna Pozollo. Reflexiones sobre la concepcion neoconstitucionlista de la Constitución Miguel 

Carbonel e LeonardoGarcía Jaramillo(ds)In El Canon Neoconstitucional.(...)o.cit.p207-227) 
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 Que ao sentenciar o juiz ou Tribunal crer que  o que afirma é certo, porquanto ― o ato de prescrever 

supone uma creencia em su corrección‖ conferir na Introdução de Paula Gaído In La pretensión de 

corrección del derecho: La polémica sobre la relación entre derecho y moral. Roberto Alexy e Eugenio 

Bulygin  Paula Gaído.(trad.e introducción) Bogotá:Universidad Externado de Colombia.2001. Serie de 

Teoria Juridica y Filosofia del Derecho n°18 pp 15-40 
26

 Ver a  apresentação da obra de Alexy e Bulygin feita por Luis Villar Borda, que antecede ao debate 

sobre o tema. In La pretensión de corrección del derecho: La polémica sobre la relación entre derecho y 

moral.(...) pp.11-14 
27

 O.Cit.(...) la relación entre derecho y moral. Roberto Alexy e Eugenio Bulygin.pp19-23. 



direito, uma teoria da Constituição. Porém, entende-se que, os dois aspectos cruciais da 

tese alexyana estão contemplados  

Assim, quando Alexy não reconhece os  sistemas jurídicos injustos, o faz com 

base moral, como também quando a doutrina neoconstitucionalista tem uma 

compreensão de que o direito válido não provém necessariamente de uma hermenêutica 

lógico-formal e sim da efetividade dos elementos líbero-sociais, presentes nas 

Constituições de inspiração contrária aos totalitarismos de Estado, estar a  idealizar uma 

teoria de forte conteúdo moral (no sentido empregado por Alexy, o qual, dir-se-ia 

parece mais próximo da ética que da moral)  

 De fato, há na teoria uma ideologia ―(...) proclive a entender que puede subsistir 

hoy una obligación moral de obedecer a la Constitución y a las leyes que son 

conformes a la Constitución‖. COMANDUCCI:2010:pp184-186).
28

 Para este 

doutrinador há a presença de Alexy e Dworkin, quando, inversamente ao positivismo,  

“la tesis de la conexion necesaria, identifictiva y justificativa(...)UFAL2015.2ALACIP  ‖ 

traz à tona a relação entre direito e moral, concebida em ambos (2010:p181).
29

  

Ocorre que, o que para alguns se trata de uma ideia força, para outros pode ser 

uma temeridade, dado o caráter manipulativo das decisões jus-políticas. Para esses 

últimos a sempre a ideia de que a autoconsciência dos membros do judiciário( como a 

de todos nós) não se derivam de teorias e sim, do grau de formação e compreensão que 

esses tenham, podendo otimizar ou naufragar consoante o aporte intelectual e 

ideológico do intérprete. Acompanha-se esse entendimento de que, sob o aspecto 

metodológico a discricionariedade judicial não traz qualquer segurança de justiça, 

apesar de quando reconhecido os seus limites, significar alguma contenção. 

(AZEVEDO; 2000: p 20 e ss)
30

 

O neoconstitucionalismo, portanto, não é uma teoria de direito unívoca. Como 

mencionado, logo entre os primeiros parágrafos, existem cânones que lhe identificam, 

mas abriga correntes filosóficas que se direcionam para diferentes epistemologias como 

explica a doutrina (SARMENTO.2009.p115).
31

Aliás, há muito que se reconhece que a 

hermenêutica tradicional que parecia unívoca, entrou em crise e mesmo―(...)a velha 

metodologia lógico-sistemática para abranger os processos sociais de criação do 

direito‖já teria sido superada pelas correntes zetéticas e críticas. No entanto, atualmente 

ou se opta pela metonomologia ou pelo produto da interpretaçã ,afirma Coelho, sem 

fazer‖vista grossa‖ as ideologias subjacentes ao direito político. 
32

 (2009. P.158).  
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 Cf. Comanducci Constitucionalización y neoconstitucionalismo. In El Canon 

Neoconstitucional.Carbonell, Miguel y Jaramillo, Leonardo García(orgs).Colombia:Universidad de 

Externado.2010.pp174-190 
29

 Idem,Ibdem..pp174-190 
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 Cf. Plauto Fáraco de Azevedo, com base em Karl Larenz e Perrelman ao se referir ao positivismo 

kelseniano e sua metódica de purificar a  análise jurídica afirma:‖ os raciocínios jurídicos são dialéticos, 
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Neoliberalismo.São Paulo;Editora Revista dos Tribunais.2000.p.20 
31

 Veja-se em Daniel Sarmento aspectos que denotam como o neoconstitucionalismo é heterogêneo e 

abriga posições filosóficas diversas e até opostas que se situam entre liberalistas, comunitaristas, 

procedimentalistas. Em suas palavras ‖(...)não existe um único neoconstitucionalismo, que corresponda a 

uma concepção teórica clara e coesa, mas há diversas visões sobre o fenômeno jurídico na 

contemporaneidade, que guardam entre si alguns denominadores comuns relevantes(...) O 

Neoconstitucionalismo no Brasil: riscos e possibilidades In Filosofia e Teoria constitucional 

contemporânea.RJ:Lumen Juris.2009.p.115. 
32

 Explica com profundidade o autor que tudo isso ocorreu após as transformaçõesdo que seria a tarefa da 

compreensão de um texto. Compreensão ou Hermenêutica que não se vinculava mais somente ao objeto( 



 Na ponta dos aspectos aqui amealhados respeitante ao Neoconstitucionalismo, 

estaria o questionamento de como o poder constituinte do povo presente nessa teoria. A 

resposta é que, apenas de modo indireto pois, apesar de dialogar com os partícipes do 

processo à partir dos bens que demandam, estes não tem uma legitimação para falar, 

exceto em seus próprios interesses.Por outra parte, a escolha do bem demandado é feita 

pelo poder judiciário tomando por base bens estabelecidos pela ponderação dos 

interesses no jogo processual. Daí que, a participação popular no âmbito do 

Neoconstitucionalismo é delegativa, tratando-se de uma Teoria da Constituição e não 

uma teoria do constitucionalismo, entendida esta última como um conjunto de 

procedimentos que se engastam institucionalmente no Estado para conceber uma 

expectativa de direitos aos seus destinatários, que é o povo. Resulta que, a participação 

popular ou a deliberação representativa não é o ponto forte dessa teoria, que se projeta 

no campo da efetividade e atualidade da constituição com base em princípios e técnicas 

hermenêuticas com as quais se pretende cumprir de modo melhor motivado e 

politicamente adequado as escolhas judiciais nos casos difíceis.  

Com essas apreensões, passa-se a ver o Nuevo Constitucionalismo. 

 

3.2. O Novo Constitucionalismo Na Dimensão Latino Americano 
 

Sobre o tema do Novo constitucionalismo Latino Americano inicia-se por 

afirmar que este evoca o conceito original de soberania popular. Isto porque, remete a 

participação social direta, seja para constituir, seja para reformar a Constituição ou 

alterá-la de qualquer modo. A participação direta é passível de se concretizar por 

intermédio de mecanismos democráticos conhecidos e frequentemente positivados nas 

constituições democráticas da América Latina, sendo pouco frequente o seu uso. 

Por outra parte indo à raiz conjuntural do Novo Constitucionalismo, acompanha-

se o entendimento de que o ponto de partida de tal constitucionalismo foi a 

compreensão que somente uma cidadania institucionalizada com (a) controle dos órgãos 

de governo e com (b) poder para tomar decisões, pode trazer o equilíbrio ao que se 

chama: “penetración fáctica de los grupos de poder económicos”. (ROMEO: 

2012.p68—70).
33

 Essa inovação, também vem ao encontro da crise de efetividade da 

representação parlamentar e da crise de efetividade das próprias Constituições 

consideradas democráticas, porém, com baixa constitucionalidade.
34

 

Com isso e com a adoção de outras garantias deferidas ao povo há o que se 

chama de radicalização democrática. Termo ícone que significa que a legitimação 

democrática passa a ser a do povo, não pela via representativa, mas como dissemos, 

pela via direta (Referendo ou outro mecanismo de participação social presente na 

Constituição), de modo amiúde retratado nas novas constituições dessa região.  

Essa foi e é a grande guinada do Novo Constitucionalismo que se diferencia da 

Democracia Deliberativa. De fato, apesar de existir a consagração nominal em alguns 

textos, há uma reconhecida cultura que vocaciona a representação parlamentar como 

legitimadora dos interesses sociais com argumentos pragmáticos. Porém, a crise de 

representatividade gerada pela insuficiente identidade da representação dos interesses 

do povo, bem como, da falta de fidelização dos representantes políticos aos 

compromissos sociais previamente ajustados, justificam plenamente o controle de 
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decisões consultadas diretamente ao povo.
35

 A efetividade dessa soberania passou a ser 

uma conditio sine qua non da legitimação democrática radical,  

Para arrematar o tema do poder constituinte do povo, observa-se que essa 

categoria passa a ser jurídico-constitucional. Isso porque, el nuevo constitucionalismo 

incorpora duas funções: a primeira, o procedimento legitimador da vontade do povo; a 

segunda, a garantia de controle de normatividade constitucional: ambas as cláusulas 

sob a proteção da rigidez constitucional ( no Brasil conhecida no meio jurídico como 

―cláusulas pétreas‖). 

Como é possível de se observar, o Novo Constitucionalismo não se impõe fora 

do sistema jurídico como as teorias antissistêmicas 
36

 Nem tampouco, deixa de absorver 

os princípios da Teoria da Constituição Neoconstitucionalista e mesmo da Teoria do 

Constitucionalismo do século XVIII. A primeira ( neoconstitucionalismo), por se tratar 

de uma teoria voltada para efetividade das constituições: a seguinte, porque fornece o 

sentido original de poder ao povo, filosoficamente assente nos moldes revolucionários 

do primeiro constitucionalismo das revoluções burguesas.  

O Novo Constitucionalismo, ao agregar a hermenêutica avançada do 

neoconstitucionalismo finca-se na dimensão material da constituição, aprofundada por 

essa teoria. Por isso, supera a racionalidade formal-positivista ao adotar os princípios 

arrolados por Giustini, citado por Pastor & Delmau ( 2010.p16) , quais sejam: 

1.a rigidez constitucional, em que se condicionam mecanismos de participação 

popular para qualquer alteração no texto constitucional: 

2. a garantia jurisdicional da constituição no controle dos atos normativos 

infraconstitucionais, 

3. a força vinculante da constituição a todos os poderes e instituições estatais: 
4. a sobreinterpretação da constituição em face das leis( Interpretação Conforme a 

Constituição) e sua influência sobre a radicalização da democracia. 
37

  

Desse modo, como explicam aqueles autores, as críticas de que o Novo 

Constitucionalismo tenha uma configuração neopopulista, de poder fático exercido 

entre o leadership e a massa popular, não procedem. O Novo constitucionalismo intenta 

ser parte integrante da Constituição; caindo por terra essa tentativa de depreciar o 

caráter idôneo passível de ser abonado por procedimentos constitucionais
38

.  

Outra perspectiva fundamental do Novo Constitucionalismo, baseada no 

princípio da necessidade social
39

volta-se a tentativa de que a hermenêutica 

constitucional pondere nas questões difíceis as questões prementes da desigualdade 

social dessa região. Inversamente à cultura formalista, para o Novo Constitucionalismo 
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 Positivado na Constituição atual da Colômbia, prescreve no seu artigo 366: ―El bienestar geral y el 
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Latino Americano, essa resposta (à necessidade social) é parte integrante do seu 

prospecto que é o da pacificação de conflitos pela positivação da efetividade 

imediatamente aplicada dos direitos sociais, independente de qualquer interposição 

legislativa: com isso se evitam obstáculos hermenêuticos que desfaçam a 

potencialização da aplicação imediata de tais direitos. 

Não se desconhece que essa cultura garantista de direitos sociais
40

 não possam 

ser violadas pelo arbítrio, o que, naturalmente, não afasta por completo as lutas do povo 

necessitado e a solidariedade de intelectuais e outros grupos organizados. No entanto, 

sua positivação é um grande passo em direção à justiça social. 

O pluralismo é outro processo assumido pelo Novo Constitucionalismo. A partir 

da inserção do pluralismo político nas constituições, como por exemplo a Equatoriana, 

cujo reconhecimento vai ao plurinacionalismo, tenta-se superar a ideia de integração 

indígena ou mesmo da eliminação de sua cultura em direção à sua descolonização e 

autonomia. Como se afirma, de a muito há uma diversidade desrespeitada que busca à 

sua legitimação constitucional com capital à sua  ―cosmovisão, cultura, linguagem e ao 

seu direito consuetudinário‖ (FAJARDO:1998.p11). Nesse processo, há um papel 

fundamental de resistência dessa população, historicamente explorada na produção 

agrícola, sem que sua força de trabalho em condições arcaicas signifique maior 

distribuição de renda, reconhecimento político e visibilidade às suas diferenças 

culturais. 

Tracejando esse material com sua vivência Raquel Fajardo é de oportuna leitura 

para se conhecer toda a pressão, por exemplo, infligida aos indígenas Gualtematecos, 

desde sua colonização e, ainda após a independência da Guatemala. Texto que a 

doutrina especializada conota como uma conquista ainda insuficiente para que os 

poderes dessa população sejam verdadeiramente emancipadores (FAJARDO,1998:p1 e 

ss.)
41

  

Em processo francamente evolutivo, a população indígena andina obteve à custa 

de muitas lidas um espaço constitucional aberto ao controle das políticas específicas, a 

ser alcançada por outras populações que convivem com a ameaça aos seus territórios ou 

aos seus direitos. O ―Novo constitucionalismo‖ tem um caminho permanente no âmbito 

político e jurídico as resistências contrárias aos preconceitos enraizados pela 

colonização. Suas diferenciações ―(...) se germinam alternativas ao desenvolvimento‖.
42

  

Desenvolvimento que, para os indígenas, sempre foi um referência a violência 

física e moral às suas dignidades, diversidades e territórios. Também uma categoria a 

ser revista fora da dimensão consumerista e antropocêntrica.  

De modo que, Gudynas cita Alberto Acosta, presidente da Constituinte 

Equatoriana, quando esse depõe que o Buen Vivir dos indígenas não é um ―bienestar 

occidental‖, mas, uma categoria em permanente transformação para se aperfeiçoar, com 

valores que não são exclusivamente, materiais. Para Gudynas, todavia, essa visão 

holística pode ser transportada para fora da vivência indígena de modo a concluir que: 

―Es necessário promover el debate sobre el Buen Vivir em otras circunstancias y com 
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otros actores. Por ejemplo, ?cual sería el Buen Vivir al que aspiran los vecinos de una 

favela em Brasil?
43

 

Nessa direção o bom viver se incorpora as Constituições Latinas como uma 

concepção que rediscute o desenvolvimento, o sentido do bem estar próprio das 

populações indígenas, afro-descendentes, crioulas, incluindo outros grupos e a própria 

natureza em que se insere o homem (visão ecocêntrica). Essa seria uma abreviada 

síntese de um projeto de permanente deslocamento tópico em suas concepções.  

 

CONCLUSÃO 

 

Intelectuais e juristas desenham um acompanhamento teórico-interventivo à 

formulação de um novo constitucionalismo, diferenciado do constitucionalismo 

eurocêntrico em vários aspectos e vinculado a objetivos concretos dentro das 

Constituições. Com isso, tem-se a pretensão de reequilibrar o déficit político e suas 

implicações nas crises de representatividade e de efetividade constitucional, como 

também, de buscar meios que minimizem no âmbito do direito político as necessidades 

sociais da América Latina. 

Para isso, faz-se necessária a radicalização democrática e sua institucionalização. 

Isto porque, como se tentou descrever novo não se expressa fora da Ordem. Ao 

contrário, adota os avanços do neoconstitucionalismo na intromissão dos conteúdos 

materiais da Constituição e na crença do ativismo judicial à efetivação de direitos, sem 

deixar a sua utopia de um direito político emancipador, descolonizador e plural, 

fundado na participação direta do povo e nas suas premências sociais. 

É verdade que existem aqueles que acompanham as palavras de certo jurista que 

teria nos anos de 1975,  (HÄBERLE:2003: nota 265.p.135) eliminado com duas frase a 

soberania popular e o poder constituinte do povo, ao dizer: ―La soberania popular 

aparece al principio o al final del Estado constitucional, cuando es constituído o 

cuando es suprimido.‖ ―La soberania democrática descansa, mientras subsiste el 

Estado constitucional” .
44

 

Contrariando esse pensamento, o Novo Constitucionalismo adota a participação 

direta, com a inclusão de povos que sempre foram excluídos, em razão de etnia, raça, 

diversidade cultural, direção sexual ou por ser pobre e indigente, invocando a 

simbologia do bem viver, do ecocentrismo e dos câmbios necessários à transformação 

das ideias sobre desenvolvimento social 

A análise desses aportes teóricos e suas concretizações jurídicas trazem um 

crédito às ciências sociais aplicadas. No âmbito jurídico, os aspectos peculiares se 

instituem como um reforço à democoracia participativa. Quem sabe uma nova etapa em 

que a vocação das ciências sociais(sobretodas, essas) seja contaminada pela 

descolonização e emancipação.  
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RESUMO: O Novo Constitucionalismo Latino-Americano representa uma mudança de 

paradigma: do referencial europeu de desenvolvimento constitucional e político, parte-

se para uma teoria da constituição elaborada a partir da observância da realidade local. 

Trata-se de uma nova abordagem teórica que se espraia por todos os ramos do Estado, 

dentre eles, os voltados ao aspecto ambiental e às respectivas políticas públicas. Nesse 

ponto, o Novo Constitucionalismo propõe que a natureza não mais seja vista como 

objeto de apropriação pelo homem, situando-a em paridade com os seres humanos, além 

de propor a ressignificação das relações econômicas e das políticas ambientalistas 

desenvolvidas pelo Estado. Como exemplo dessa mudança de paradigma constitucional, 

tem-se a Constituição do Equador de 2008, que reconhece a natureza como sujeito de 

direito. As Unidades de Conservação são, conforme a legislação brasileira (art. 2º, Lei 

n. 9.985/2000), espaços escolhidos pelo poder público, dotados de relevantes recursos 

naturais, criados precipuamente para a proteção do meio ambiente. Tendo em vista o 

novo cenário teórico em evolução, aliado ao papel estratégico que as Unidades de 

Conservação possuem na tutela do meio ambiente, propõe-se, com enfoque no Brasil, 

uma investigação acerca da (in)existência de reflexos do Novo Constitucionalismo na 

legislação âmbito federal voltada às Unidades de Conservação. 

 

INTRODUÇÃO 

As Constituições pós-independência elaboradas na América Latina 

incorporaram os valores constitucionais de origem europeia e liberais. Nesse momento, 
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deixou-se de lado a realização de um debate entre a população acerca das 

consequências, bem como da aplicabilidade de conceitos, valores e instituições 

desenvolvidas para países com realidades tão díspares dos latino-americanos.  

O Novo Constitucionalismo Latino-Americano propõe a descolonização dos 

conceitos, isto é: sugere-se a elaboração de uma Teoria da Constituição a partir da 

realidade histórica, política, multicultural e pluralista existente nos países latino-

americanos com vistas a promover a efetividade à Constituição.  

Conforme será visto no tópico seguinte, em virtude do Novo 

Constitucionalismo Latino-Americano ser desenvolvido com base nas realidades locais, 

há uma aproximação da proposta teórica de Hermann Heller. No segundo tópico, são 

expostas as bases do Novo Constitucionalismo Latino-Americano, bem como a forma 

em que temática ambiental é vista por essa nova abordagem teórica.  

Em seguida, será apresentado, sem pretensão de exaurimento, o contexto 

histórico-ambiental que antecedeu à criação do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação das áreas protegidas no Brasil. E, por fim, optou-se por promover uma 

análise da Lei Federal do Sistema Nacional de Unidades de Conservação à luz de uma 

das principais características do Novo Constitucionalismo Latino-Americano: a 

participação popular.   

   

1. O NOVO CONSTITUCIONALISMO NA AMÉRICA LATINA: A 

NECESSIDADE DA CONSTRUÇÃO TEÓRICA CONSTITUCIONAL A 

PARTIR DA REALIDADE CONCRETA.  

Em 1934, Hermann Heller já advertia em sua obra, Teoria do Estado, acerca 

da impossibilidade de se alcançar um conceito universalmente aceito de direito ou de 

Estado. Para o autor, o Estado era visto como ―unidade que atua na realidade histórico-

social‖, sendo a realidade social ponto de partida para se alcançar o conceito de Direito 

positivo.
45

 Partindo-se da premissa que a realidade social é entendida como ação 

humana
46

 e que o Estado apenas pode ser compreendido se analisado inserido na vida 

social,
47

 conclui-se que a Teoria do Estado: 
 

(...) enquanto ciência da realidade, mostrar-nos-á se e como existe o Estado, 

enquanto unidade concreta que atua no tempo e no espaço. (...) Como 

realidade produzida por unidades humanas de alma e corpo, a unidade estatal 

acha-se necessariamente inserta na conexão total das condições naturais e 

culturais da vida social. A missão da Teoria do Estado consiste em nos 

mostrar o Estado como fenômeno substantivo dentro do conjunto dessas 

condições.
48

  

 

A Teoria do Estado tradicional costuma isolar o Estado da realidade social, 

contudo, a complexa realidade social, o Estado, quando assim apresentado, possui 

conteúdo parcial. Sendo assim, os conhecimentos provenientes da abordagem 

tradicional de Estado, isolacionista, apenas terão valor se forem complementados pela 

realidade.
49

 Hermann Heller é, portanto, um cientista material-historicista, isto é, 

posiciona-se não no sentido da elaboração de uma Teoria Geral do Estado de matizes 

universais e atemporais, e sim, de uma Teoria do Estado específica para cada realidade 

concreta. A obra de Hermann Heller contribuiu no sentido de auxiliar a compreender as 
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dimensões das ciências do Estado, as quais devem realizar um estudo para além das 

normas.
50

  

De acordo com Gilberto Bercovici, a Teoria de Estado Helleriana é uma 

―ciência engajada‖, em virtude do reconhecimento pelo próprio Heller da ―identidade 

dialética entre sujeito e o objeto‖ investigado. Pois, para Heller, todo conhecimento 

acerca do Estado deve ter como base a inclusão da vida estatal daquele por ela 

estudado.
51

 Ademais,  
 

a proposta de Heller é a de uma Teoria do Estado atual, não seguindo o 

estilo das tradicionais Teorias Gerais do Estado alemãs, que partiam da ideia 

de que o Estado é invariável com características constantes e de caráter 

universal através do tempo e dos lugares. Heller defende a investigação 

“específica da realidade estatal que nos rodeia”. A Teoria do Estado é, 

portanto, uma ciência da realidade, que estuda o Estado enquanto 

realidade, ou seja, enquanto formação real e histórica.
52

 (Grifos nossos) 

 

As questões políticas e as instituições que pretendem validade geral são 

vistas com desconfiança por Heller, tendo em vista que substancialmente dependem da 

realidade histórico-social para ganhar forma.
53

 Outros autores, como James Tully 

também enxergam com desconfiança a linguagem utilizada pelo constitucionalismo 

moderno, oriundo da Revolução Francesa e norte-americana, porquanto a linguagem 

utilizada inspira uniformidade semântica para expressões como ―povo‖, ―soberania 

popular‖ e ―nação‖. A utilização hegemônica de tais conceitos objetiva a 

homogeneidade, bem como a uniformidade cultural, eliminando a diversidade existente. 

Além disso, o referido aparato teórico conduz ao reconhecimento parcial de tradições e 

costumes, pois deixa implícito que as atuais instituições, tradições e ideias estão acima 

daquelas. Além do mais, leva ao entendimento de que apenas as instituições políticas e 

jurídicas originadas da tradição europeia são as únicas aptas a ―representar a soberania 

popular‖.
54

  

A inadequação ocorre em virtude das peculiaridades históricas da América 

Latina, da introdução acrítica de conceitos e institutos oriundos o constitucionalismo da 

Europa. Nesse sentido, cite-se: (a) presença ―do período colonial, de um estado de 

segregação e exclusão de populações originárias e majoritárias‖, relacionado 

diretamente com a pobreza generalizada; (b) ―e a não implementação das conquistas dos 

movimentos emancipatórios europeus em nossa região‖.
55

  

Por muito tempo, as constituições latino-americanas tradicionais serviram 

de objeto de estudos na academia, objetivando-se ―comprovar a presença de um 

constitucionalismo pouco útil‖ ou utilizado ―para servir de exemplo de mal 

funcionamento constitucional‖. No momento imediatamente posterior à independência 

dos Estados latino-americanos, as constituições foram elaboradas a partir de modelos 

liberais e, no decorrer do tempo, preferiram buscar no âmbito externo de seus Estados 

as soluções para problemas internos.
56

  

Na ―importação de soluções constitucionais‖, deixou-se de lado a análise 

dos efeitos de decorrentes da mera transposição-incorporação, bem como a realização 

do debate republicano entre o povo ou a reflexão sobre quais soluções poderiam ser 

adequadas e eficazes para a realidade circundante.
57

 Assim, a América Latina é marcada 
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pela construção de um ―constitucionalismo adaptado‖ cuja efetividade é bastante 

duvidosa. A qualidade meramente nominalista
58

 dos textos de muitas das Constituições 

latino-americanas, facilmente modificados nos aspetos formais e materiais, ―una deuda 

que parece deben pagar incluso cuando las circunstancias ya no son las mismas‖.
59

 

Sendo assim, é possível observar a importância que a realidade social, enquanto produto 

da individualidade de cada Estado, possui na elaboração do constitucionalismo. 

Com efeito, desde a segunda metade dos anos 80 foram iniciadas mudanças 

constitucionais na América Latina com vistas à reconstrução do conceito de 

constituição, as quais apontam para a elaboração de um novo paradigma constitucional, 

marcado pela superação do modelo nominalista.
60

 É com base na necessária imersão da 

própria Teoria do Estado, da Constituição e dos respectivos institutos jurídicos, na 

realidade social que surge o Novo Constitucionalismo Latino-Americano.
61

  

Fajardo divide a história do Novo Constitucionalismo Latino-Americano em 

três ciclos, quais sejam: (i) primeiro ciclo, o constitucionalismo multicultural; (ii) 

segundo ciclo, o constitucionalismo pluricultural; por fim, (iii) terceiro ciclo que 

compreende o constitucionalismo plurinacional.
62

  

O primeiro ciclo é marcado pelo reconhecimento da diversidade cultural, 

rompendo com a ideia tradicional de que ao Estado corresponderia apenas uma única 

cultura, embora tenha preservado o monismo jurídico.
63

 Nesse ciclo, enquadra-se o 

Brasil ao consagrar na Constituição Federal de 1988 artigos referentes aos direitos 

indígenas e aos direitos das comunidades quilombolas.
64

  

O segundo, o constitucionalismo pluricultural, desenhado nos anos 90, 

avançou ao reconhecer o aspecto multicultural da nação como definidor da natureza 

pluricultural do Estado, colocando-se em questão o monismo estatal na produção do 

direito interno. Embora com certas limitações, as constituições andinas conferiram às 

autoridades indígenas poder para o exercício de funções jurisdicionais ou de justiça 

dentro de seus territórios, conforme suas próprias normas ou seu direito costumeiro. 

Merece ainda nota o fato de que essas constituições reconheceram uma série de direitos 
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indígenas, apesar de tais direitos terem, na prática, sido neutralizados por reformas 

neoliberais.
65

  

O terceiro ciclo, o constitucionalismo plurinacional, iniciado no século XXI, 

a partir dos processos constituintes hodiernos do Equador e da Bolívia.
66

 É nessa fase 

que, além de reconhecer os povos indígenas e sua autodeterminação, define-se o próprio 

Estado como decorrente de um pacto existente entre os povos, ou seja, o Estado é tido 

como plurinacional, intercultural e regido sob os princípios do pluralismo jurídico 

igualitário.
67

  

O novo modelo teórico corresponde às práticas constitucionais adotadas em 

vários países latinos nas últimas três décadas que implicaram transformações e avanços 

no sentido de ruptura com o modelo constitucional europeu.
68

 Características 

descolonizadoras fazem parte do Novo Constitucionalismo que pretende: (a) o 

reconhecimento da visão de mundo indígena; (b) a construção de um novo projeto de 

sociedade, voltado à inclusão das categorias excluídas / marginalizadas no decorrer da 

história, em especial, indígenas, campesinos e mulheres.
69

 

 

2. A GUINADA RUMO À PARTICIPAÇÃO POPULAR E A PROTEÇÃO 

AMBIENTAL NO NOVO CONSTITUCIONALISMO LATINO-AMERICANO. 

 

As principais preocupações do Novo Constitucionalismo Latino-Americano 

abarcam: (i) a superação do simbolismo constitucional, em que as previsões constantes 

nas Cartas Magnas se apartavam da realidade; (ii) superação da inadequação dos valores 

constitucionais europeus, quando incorporados sem a devida reflexão quanto ao 

contexto social, político e jurídico em que seriam aplicados. Dessa forma, o fruto das 

mudanças constitucionais ocorridas na década de 80 anunciava as tendências que se 

consolidariam nos processos constitucionais de ruptura a eclodir nos anos seguintes: ―la 

preocupación y la efectiva protección de los derechos, la apuesta por la integración 

regional, o la incorporación de nuevas formas de organización‖.
70

  

Mesmo naquelas reformas constitucionais que não decorreram de rupturas, 

significaram ―quase rupturas‖, pois buscou-se livrar-se da marca nominalista, apesar das 

dificuldades de levar adiante os avanços produzidos.
71

 Nesse sentido, o processo 

constituinte brasileiro de 1987-1988 é apontado como exemplo por Pilati, ao expor as 

contradições inerentes ao processo de transição do regime autoritário, militar-

empresarial, responsável pelo golpe de 1964, para o sistema democrático:72 
 

en particular una Asamblea Nacional Constituyente que nació condicionada 

por las reglas dictatoriales concebidas para producir mayorías 

parlamentarias cercanas al partido del régimen y que, por la propia 

dinámica constituyente, fue adoptando decisiones propias de un foro de 

avanzada. “El resultado de sus trabajos acabó semejándose más al modelo 

deseado por las fuerzas progresistas minoritarias en su interior que al 

modelo que pretendía el conservadurismo mayoritario que la inició”.
73

 

 

Diferentemente do que ocorreu no Brasil, o desenvolvimento do processo 

constituinte Colombiano de 1991, primeiro pertencente ao Novo Constitucionalismo 

                                                           
65

 FAJADO, 2010, p. 2. 
66

 VIEIRA, et al. , 2013, p. 129. 
67

 FAJADO, 2010, p. 2. 
68

 BRAGATO; CASTILHO, 2014, p. 11. 
69

 Ibid., p. 12. 
70

 PASTOR; DALMAU, 2010, p. 11.   
71

 Ibid.   
72

 Ibid., p. 11-12.   
73

 PASTOR; DALMAU, 2010, p. 11-12.   



Latino-Americano, foi marcado a presença da soberania do povo por meio do processo 

constituinte. Ressalte-se que a efetiva participação popular por meio do processo 

constituinte é ainda hoje uma necessidade na América Latina.
74

  

O Novo Constitucionalismo Latino-Americano é oriundo de movimentos 

cívicos, associados à propostas políticas, em cenários marcados pela elevada 

conflituosidade político-social. O poder constituinte ganha força quando se necessita de 

uma transformação política e jurídica, tendo como produto a Constituição. Há uma 

significação recíproca entre poder constituinte e poder constituído, na medida em que o 

segundo adquire sua legitimidade do primeiro. No Novo constitucionalismo da América 

Latina, o reconhecimento do potencial revolucionário do poder constituinte e sua 

respectiva entrega a seus titulares, o povo, é o principal diferencial em relação ao 

―velho‖ constitucionalismo.
75

 
 

Nadie, salvo el pueblo, puede sentirse progenitor de la Constitución, por la 

genuina dinámica participativa y legitimadora que acompaña a los procesos 

constituyentes. Desde la propia activación del poder constituyente, a través 

de referéndum hasta la votación final para su entrada en vigor, pasando por 

la introducción participativa de sus contenidos, los procesos se alejan cada 

vez más de aquellas reuniones de elites del viejo constitucionalismo para 

adentrarse, con sus ventajas y sus inconvenientes, en su propio caos, del que 

se obtendrá un nuevo tipo de Constitución: más amplia y detallada, de mayor 

originalidad, pensada para servir a los pueblos, cercana de nuevo al objetivo 

revolucionario.
76

 

 

O poder constituinte não é a norma hipotética fundamental kelseniana ou 

um direito natural, e sim, ―uma força política real que fundamenta a normatividade da 

constituição, legitimando-a‖.
77

 Bercovici denuncia a doutrina jurídica tradicional 

brasileira que entende que povo e poder constituinte não são categorias jurídicas, e sim, 

políticas, razão pela qual não teriam espaço no direito público. Contudo, de acordo com 

o autor, a referida doutrina parece esquecer que as questões constitucionais são 

essencialmente políticas. A tentativa de apartar os conceitos de constituição e poder 

constituinte implica na exclusão da origem popular fornecedora de validade à 

constituição.
78

 

A soberania se manifesta através do poder constituinte: imediato, ilimitado 

pelo direito, histórico e originário. Portanto, ―não pode ser reduzido juridicamente‖.
79

 

No Estado constitucional, criou-se a crença de que o poder constituinte é exercido 

apenas indiretamente pelo povo, associando-o à ideia de representação através de uma 

assembleia constituinte.
80

 Contudo, a vontade popular não se sujeita ao poder estatal 

que instrumentaliza o poder constituinte.
81

  

De acordo com Bercovici, a doutrina frequentemente vê com ressalvas o 

poder constituinte do povo, além disso, o próprio direito tem dificuldades para lidar com 

uma produção jurídica oriunda de  ―um poder de fato‖, notadamente ―extraordinário e 

livre na determinação de sua própria vontade‖. O poder constituinte, por conseguinte, 

consubstancia aquilo que o direito mais combate: a instabilidade, a descontinuidade e as 

mudanças pautadas em regras não previstas.
82
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Conforme Cantaro, a aversão da doutrina jurídica ao poder constituinte do 

povo e à soberania popular é proveniente ―de uma visão política e filosófica que atribui 

as origens do totalitarismo à soberania popular, em que a democracia absoluta 

fatalmente degeneraria para a violência, o terror e o totalitarismo‖.
83

 A dificuldade dos 

juristas pode ser justificada pelo fato de que o Direito trabalha com a limitação e 

relativização, não com termos absolutos, como é o caso do poder constituinte cuja única 

autolimitação é de natureza procedimental. Ademais, caso existissem limites para além 

dos procedimentais, ter-se-ia um poder constituído, não constituinte.
84

 

A temática do poder constituinte é abordada pela doutrina brasileira através 

da incorporação da experiência europeia, mormente a francesa do século XVIII. O 

modelo europeu passou a ser tratado como ―espécie de manual de instruções de como se 

deve compreender o poder constituinte‖. Além disso, Bercovici destaca que a mera 

recepção do pensamento francês implicou em ―discussão doutrinária estéril‖, 

desvinculada da experiência e da realidade brasileira no âmbito político-

constitucional.
85

  

Ademais, a Constituição deve ser vista para além do aspecto gerador de 

processos políticos ou do formalismo normativista para de que possa ser compreendida 

também como produto histórico do desenvolvimento da sociedade, resultado da 

correlação de lutas e forças sociais. Na condição de pacto político, a Constituição deve 

expressar a pluralidade, além de materializar ―uma forma de poder que se legitima pela 

convivência e coexistência de concepções divergentes, diversas e participativas‖.
86

    

A Constituição deve ser entendida, de acordo com Wolkmer, como a síntese 

inúmeros interesses materiais, dos fatores de natureza social e econômica, bem como 

pelo pluriculturalismo.
87

 O pluralismo significa que existe mais de uma realidade, 

variadas maneiras de ação prática, como também a ―diversidade de campos sociais ou 

culturais com particularidade própria, ou seja, envolve o conjunto de fenômenos 

autônomos e elementos heterogêneos que não se reduzem entre si‖.
88

  

Dentre os princípios norteadores do pluralismo, tem-se os seguintes: (a) 

autonomia – vários grupos possuem o poder de maneira independente do poder central; 

(b) descentralização – os centros de decisão passam a ser locais e fragmentários; (c) 

participação – marcado pelo envolvimento dos grupos sociais, especialmente, as 

minorias na tomada de decisão; (d) localismo – poder local tem posição diferenciada em 

relação ao central; (e) diversidade – procura-se privilegiar a diferença em detrimento de 

uma suposta homogeneidade dos grupos sociais; (e) tolerância, isto é, a convivência 

dentre os variados grupos deve ser pautada na indulgência e na utilização da 

moderação.
89

 

O Pluralismo abarca a interdependência entre as instituições sociais 

existentes. No âmbito jurídico, o Pluralismo avança no sentido de que outras fontes do 

Direito podem existir, pois não há exclusividade na sua produção pelo Estado. Ao passo 

que, a produção e aplicação do Direito estariam fundamentadas ―na força e na 

legitimidade de um complexo e difuso sistema de poderes, emanados dialeticamente da 

sociedade, de seus diversos sujeitos, grupos sociais, coletividades ou corpos 

intermediários‖.
90
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O Pluralismo Jurídico propõe a construção de um constitucionalismo plural 

e emancipador, elementos que, quando congregados, devem conduzir a um novo Estado 

de Direito. Nesse sentido, busca-se precipuamente à efetivação do Pluralismo enquanto 

projeto a ser executado pelas sociedades interculturais, sendo sua previsão e 

reafirmação constitucional apenas o primeiro passo.
91

 

A relação que os primeiros povos tinha com a natureza se distancia bastante 

da relação de meios e fins, importada com o desenvolvimento da modernidade 

capitalista. A coisificação da natureza é vista como expressão do antropocentrismo-

eurocêntrico da modernidade capitalista e apenas beneficia à classe dominante,  
 

impone un proceso de explotación y marginación a quienes sólo poseen su 

fuerza de trabajo e incluso a la misma naturaleza, como el caso de la tierra." 

(...) "Es decir, dejar de ver a la tierra como un recurso al servicio de la 

lógica de acumulación capitalista potencia la expropiación de los medios de 

producción mediante un proyecto no sólo alternativo al capitalista, sino que 

pueda oponer cierta fuerza capaz de debilitar la reproducción de este 

sistema dominante y excluyente.
92

 

 

Várias desconformidades do modelo de desenvolvimento vigente justificam 

a abundância de pesquisas voltadas a sua correção, transformação ou abolição. 

Compartilha-se da ideia de que o estilo de vida oriundo dos países industrializados não 

mais pode ser repetido, pois a Terra não mais possui capacidade de absorção e 

adaptação para seguir no mesmo caminho. Em virtude disso, ―se recomienda, entonces, 

dejar dever a los recursos naturales como una condición para el crecimiento 

económico o como un simple objeto de las políticas de desarrollo”.
93

  

As ideias relativas ao buen vivir foram cristalizadas nas novas constituições da 

Bolívia e do Equador.
94

 O buen vivir direciona-se à recuperação do saber indígena e 

suas vivências. Trata-se de uma reação ao desenvolvimento predatório e aparta-se das 

ideias tradicionais do ocidente acerca do progresso, além de apontar para outra 

concepção de vida com especial atenção à natureza.
95

 O buen vivir é um conceito em 

construção e aberto, reconhecedor das contribuições teóricas de outras partes do planeta. 

―De esta manera, oferece un anclaje histórico en el mundo indígena, pero también en 

principios que han sido defendidos por otras corrientes occidentales que 

permanecieron subordinadas durante mucho tiempo‖.
96

 Sendo assim, representa uma 

resposta aos velhos problemas, como a questão da pobreza ou a conquista da igualdade, 

junto de outros, tal como a perda da biodiversidade a as mudanças climáticas a nível 

global.
97

 

O buen vivir defende a articulação entre as múltiplas culturas e umaa nova 

relação com a natureza. Portanto, o buen vivir deve ser construído a partir de 

concepções relativas à relação complementar existente entre natureza e sociedade, ao 

invés de uma concepção dual entre as mesmas.
98

 Além de defender “una articulación 

entre la multiplicidad de culturas y una nueva relación con la naturaleza”.
99

  

Em suma: o Novo Constitucionalismo Latino-Americano, em sua 

perspectiva ambiental, tenta relacionar holisticamente ser humano e natureza, 
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principalmente quando o buen vivir orienta o Estado com o fito de apresentar novas 

formas de adequar o desenvolvimento econômico e a sustentabilidade.
100

  

 

3. A REALIDADE DA DEVASTAÇÃO AMBIENTAL E A ALTERNATIVA 

DAS ÁREAS PROTEGIDAS. 

Como visto, o direito deve ser construído a partir da realidade concreta. Sendo 

assim, é preciso expor o panorama de insustentabilidade ambiental que ocasionou a 

propagação das áreas protegidas como alternativa ao modelo predatório dos 

ecossistemas. 

O relacionamento dos seres humanos com a Terra tem se transformado no 

decorrer dos anos, nem sempre a ideia de conservação da natureza se fez presente. As 

formas de se relacionar com o ambiente foram marcadas, no Ocidente, pelo desprezo e 

domínio da natureza, associadas à crença de que a tecnologia poderia solucionar todos 

os males ambientais porventura existentes.
101

  

A história das florestas ao redor do globo é marcada pelo binômio: exploração e 

destruição. O homem tem o costume de reduzir a natureza à paisagem e ao espaço.
102

 

Trata-se da construção pelo homem de um novo mundo natural simplificado que revela 

contradições, pois acarreta o empobrecimento dos solos, dos pastos e culmina no 

colapso das cidades.
103

 

O ―desenvolvimento econômico‖, obsessão do Pós-Segunda Guerra mundial, 

significou uma grave ameaça ao que restou da Mata Atlântica. A expressão significa a 

formulação de políticas de governo voltadas ao incentivo à acumulação de capital e à 

industrialização, acarretando o rápido crescimento da economia, torna-se uma obcessão 

no pós-segunda Guerra. A Guerra e depressão mostraram às elites latinas a posição de 

inferioridade das economias da região, quando comparadas com as provenientes dos 

países industrializados.
104

 

Os Aliados e as potências do Eixo propagavam a ideia de que a prosperidade dos 

países centrais também poderia ocorrer na América Latina, contudo, o apoio dado à 

região significou uma estratégia utilizada para que a região latina não fosse perdida para 

os ―antagonistas da Guerra Fria‖. Somado a este fato, estavam as possibilidades de 

investimento representadas pelos novos mercados dos países da América Latina que se 

abriam às empresas norte-americanas e da Europa Ocidental.
105

 

A ideia de desenvolvimento econômico foi ressignificada: de crescimento 

temporário da economia, passou a ser vista como sinônimo de independência, fim do 

atraso e modernização. Contudo, a prática demonstrou que a noção de desenvolvimento 

é fugaz:
106

 
 

A ideia de desenvolvimento econômico penetrava a consciência da cidadania, 

justificando cada ato de governo, e até de ditadura, e de extinção da natureza. 

Acima de tudo, nas representações do Estado, nos meios de comunicação e 

no imaginário popular, o desenvolvimento econômico se vinculava à 

erradicação da pobreza. Isto se mostrou uma quimera. Na realidade, a 

estratégia deliberadamente perseguida colocava o crescimento econômico no 

lugar da redistribuição da riqueza. A maior parte dos ganhos do crescimento 
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econômico era outorgada àqueles no topo ou próximo ao topo da escala 

social, intensificando a concentração de renda. A reforma agrária e a titulação 

efetiva da terra pertencente a pequenos produtores eram evitadas pela 

promoção da expansão da colonização sobre faixas remanescentes da Mata 

Atlântica e da Floresta Amazônica. A ânsia por terras e a contínua 

exploração destrutiva da floresta enquanto recurso não-renovável 

provocou inevitavelmente um declínio acelerado das faixas 

remanescentes relativamente intactas da Mata Atlântica. Em um grau 

significativo, a floresta era barganhada pelo desenvolvimento econômico 

– troca que poderia ser exibida como uma tacada brilhante apenas se se 

atribuísse à floresta um valor econômico insignificante, ignorando-se 

todos os outros valores.
107

 (grifos nossos) 

 

Nos anos 70, os projetos de desenvolvimento do governo militar alcançaram 

uma crise dúplice: econômica e ambiental.
108

 No cenário internacional, a Conferência 

das Nações Unidas para o Meio Ambiente Humano, a Conferência de Estocolmo de 

1972, representou um marco no âmbito da preocupação ambiental. O princípio n. 4 da 

Declaração enuncia a responsabilidade dos homens na preservação e administração do 

patrimônio ambiental que se encontre em situação de perigo. Ademais, o dispositivo 

declara a necessidade de que o desenvolvimento econômico seja compatibilizado com a 

conservação da natureza.
109

 

Entretanto, os debates e conclusões da Conferência de Estocolmo de 1972 não 

foram vistos com bons olhos pelos militares e simpatizantes da ditadura militar 

brasileira. A ideia de desenvolvimento sustentável foi vista como uma tentativa de 

barrar o desenvolvimento econômico do Brasil, que seria um país ambientalmente capaz 

de absorver toda a poluição industrial. Chegou a ser defendido na Conferência 

mencionada, por um representante do governo brasileiro, que ―a pior forma de poluição 

é a pobreza‖.
110

 

Os desastres ambientais se sucederam no Brasil na tentativa de buscar outras 

fontes de energia para o desenvolvimento econômico brasileiro, notadamente depende 

do petróleo. Essa busca foi incentivada, especialmente a partir do final de 1973 com o 

aumento considerável no valor do petróleo.
111

 Com o programa de desenvolvimento 

hidrelétrico, veio a destruição do Parque Nacional das Sete Quedas em virtude da 

inundação da área para a construção da hidrelétrica
112

 de Itaipu.
113

 Não só a Mata 

Atlântica foi vítima do processo desenvolvimentista brasileiro, como também os 

manguezais, ―grandemente ameaçados devido a seu valor econômico e sua presença em 

pântanos cobiçados para fins imobiliários‖.
114

 

Nem mesmo os espaços protegidos ficaram incólumes à expansão econômica. 

Como exemplo, tem-se a reserva ecológica de Jacarepaguá, localizada no Rio de 

Janeiro, que foi subdividida mediante os interesses imobiliários.
115

 Com a finalidade de 

diminuir a imagem negativa do Brasil no cenário internacional durante a ditadura 

militar, foi criada a Secretaria Especial do Meio Ambiente em 1973 e os estados do 

Sudeste implantaram suas próprias secretarias ambientais.
116

 Nos anos 70, as áreas 
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protegidas expandiram-se de forma bastante modesta em comparação à destruição dos 

remanescentes de Mata Atlântica ocorrida no período.
117

 
 

Muitas faixas contendo espécies ameaçadas ou representando conjuntos 

únicos de espécies não foram incluídas entre esses projetos. (...) Além disso, 

as listas oficiais das áreas de proteção existentes mascaravam enormes 

problemas na manutenção de sua integridade. O mais importante é que os 

decretos declarando os parques e outros tipos de reservas quase nunca eram 

acompanhados pela alocação de fundos para desapropriar as propriedades 

particulares em sua área ou esmo para demarcar seus limites. (...) Algumas 

reservas criadas na época não passavam de pronunciamentos concienciosos 

de autoridades estaduais ou municipais, apenas encontrados nas páginas 

amarelas do Diário Oficial.
118

 

 

A estratégia para criação de áreas protegidas foi consignada, em 1992, na 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, através da 

Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), promulgada pelo Brasil através do 

Decreto n.º 2.519, de 16 de março de 1998. O conceito de áreas protegida estabelecido 

pela Convenção refere-se a um espaço ―definido geograficamente que é destinado, ou 

regulamentado, e administrado para alcançar objetivos específicos de conservação‖.
119

  

Na condição de signatário da Convenção, o Brasil obrigou-se a criar um sistema 

de áreas protegidas para que a diversidade ecológica fosse conservada.
120

 A fixação de 

preceitos destinados à seleção, criação e manejo das áreas em pauta, com o fito de 

associar a proteção destes espaços e ao uso sustentável de seus recursos, foi outra 

obrigação dos países signatários (art. 8, b e j, da CDB).
121

 Ressalte-se, contudo, que a 

existência de espaços protegidos no Brasil é anterior à ratificação da Convenção, 

embora não estivessem inseridas em um sistema nacional.
122

 

A instituição de espaços protegidos é o meio mais utilizado por grande parcela 

do mundo para garantir a conservação da biodiversidade. A CF/88, no seu art. 225, ao 

estabelecer que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito de todos, cabendo 

ao poder público a responsabilidade de protegê-lo. Uma das formas apontadas pela 

CF/88, no sentido de tornar efetiva a tutela ao meio ambiente, correspondeu ao 

estabelecimento de espaços especialmente protegidos pelo poder público.
123

   

A Lei nº 9.985/2000 criou o Sistema Nacional das Unidades de Conservação da 

Natureza (SNUC), regulamentando o art. 225, § 1º, I, II, III e VII, da Constituição 

Federal.
124

 As unidades de Conservação são definidas pelo art. 2º  da lei do SNUC da 

seguinte maneira:  
 

Espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas 

jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído 

pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob 
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regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de 

proteção. 

 

O SNUC é formado pela totalidade das unidades de conservação existentes no 

âmbito federal, estadual e municipal.
125

 A lei do SNUC foi responsável ainda pelo 

agrupamento das unidades de conservação em duas categorias: unidades de proteção 

integral, nas quais admite-se apenas o uso indireto dos recursos naturais; e as unidades 

de uso sustentável em que se permite a utilização dos recursos naturais de forma direta, 

nos limites do sustentável.  

No tópico seguinte, o SNUC será analisado à luz de uma das principais 

características do Novo Constitucionalismo Latino Americano em sua abordagem 

ambiental: a participação popular e a utilização dos conhecimentos tradicionais na 

proteção do meio ambiente. 

 

4. AS PROXIMIDADES E DISTANCIAMENTOS ENTRE O NOVO 

CONSTITUCIONALISMO LATINO AMERICANO, A PARTICIPAÇÃO 

POPULAR E A LEI DO SISTEMA NACIONAL DE UNIDADES DE 

CONSERVAÇÃO DO BRASIL 

Logo nos dispositivos iniciais da legislação brasileira do SNUC, especificamente 

o art. 4º, é possível identificar a importância dada ao desenvolvimento sustentável e a 

inclusão das comunidades tradicionais na proteção ambiental. Dentre os objetivos do 

SNUC, consignados no art. 4º, destacam-se para os fins deste trabalho: a promoção do 

uso de princípios e práticas de conservação do meio ambiente no curso do processo de 

desenvolvimento (inciso V); e a proteção dos ―recursos naturais necessários à 

subsistência de populações tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e 

sua cultura e promovendo-as social e economicamente‖ (inciso XIII). Igualmente, 

dentre as diretrizes do SNUC (art. 5º) está a promoção da participação das populações 

locais de maneira efetiva nos processos de criação, implantação, bem como na própria 

gestão das unidades de conservação (inciso III).  

A criação das unidades de conservação ocorre através de ato do Poder Público 

(art. 22). Observa-se que o processo de criação de uma unidade de conservação deve 

envolver a participação popular por meio da consulta pública.
126

 Nesse sentido, dispõe o 

§ 2º do art. 22: ―a criação de uma unidade de conservação deve ser precedida de estudos 

técnicos e de consulta pública que permitam identificar a localização, a dimensão e os 

limites mais adequados para a unidade, conforme se dispuser em regulamento‖.  

Para que o instituto da consulta pública tenha efetividade, o § 3º estabeleceu que 

o Poder Público tem o dever de dar informações adequadas e inteligíveis à população, 

seja ela local ou a quaisquer outras partes porventura interessadas. Nos moldes da lei, a 

consulta deverá limitar-se aos aspectos relativos à ―localização, dimensões e limites da 

Unidade de Conservação‖, contudo, a escolha da categoria mais adequada de unidade 

de conservação caberá ao Poder Público com base em critérios técnicos.
127

 Da mesma 

forma, a transformação de uma unidade de conservação de uso sustentável em uma de 

proteção integral, parcialmente ou totalmente, como também a ampliação dos limites de 

uma unidade de conservação, deverá depender da utilização dos mecanismos de 

consulta (art. 22, § 5º e § 6º). 

A participação da população residente também foi assegurada pela Lei do SNUC 

no tocante ao manejo
128

 de algumas unidades de conservação. Previu-se a participação 

                                                           
125

 Art. 3º. Lei n.º 9.985/2000. 
126

 Exceto para a criação de Estação Ecológica ou Reserva Biológica. 
127

 RODRIGUES, 2005, p. 92.  
128

 Por manejo, entenda-se como ―todo e qualquer procedimento que vise assegurar a conservação da 

diversidade biológica e dos ecossistemas‖ (art. 2º, inciso VIII, da Lei do SNUC). 



da população nos seguintes momentos: ―elaboração, atualização e implementação do 

Plano de Manejo das Reservas Extrativistas, das Reservas de Desenvolvimento 

Sustentável, das Áreas de Proteção Ambiental‖ e, quando possível, das Florestas 

Nacionais e das Áreas de Relevante Interesse Ecológico (art. 27, § 2º). 

A lei do SNUC prevê ainda a participação popular na gestão de unidades de 

conservação. De acordo com a Lei do SNUC, os Conselhos responsáveis pela gestão da 

unidade de conservação poderão ter natureza consultiva ou deliberativa.
129

 Os conselhos 

gestores de unidades de conservação possuem importante papel para que seja efetivada 

a gestão compartilhada dos espaços protegidos, tendo em vista que são os principais 

mecanismos por meios do qual as unidades de conservação se relacionam com a 

sociedade. A gestão da unidade de conservação por organizações da sociedade civil de 

interesse público também poderá ocorrer desde que haja objetivos em comum com os 

do espaço protegido (art. 30, da Lei do SNUC).
130

 
 

Dessa forma, a participação popular, sobretudo das comunidades que 

tradicionalmente ocupam uma unidade de conservação, deve ser incentivada 

na composição dos conselhos gestores dessas áreas. Os espaços protegidos, 

atualmente, assumem papel estratégico, funcionando como tentativa 

preservacionista no modelo o capitalista de produção, de forma que a 

participação popular deve se fazer presente na condução dos rumos das 

unidades de conservação. A proliferação de Conselhos gestores na categoria 

deliberativa deve ocorrer para todas as espécies de unidades de conservação, 

em especial, nas áreas de proteção ambiental, uma vez que nelas permite-se a 

exploração direta de recursos naturais e a propriedade privada, as quais são 

mais suscetíveis de influencia antrópica e a autorização de licenciamentos 

ambientais díspares às finalidades que justificaram a criação da unidade de 

conservação.
131

 

 

No tocante às comunidades tradicionais, embora reconhecida sua importância 

pela lei do SNUC para a proteção do meio ambiente, a própria lei afirma a possibilidade 

de criação de unidades de conservação da categoria de proteção integral, em que é 

vedada a presença humana em seu interior, em áreas habitadas por populações 

tradicionais (art. 42). A lei dispõe, no dispositivo mencionado, que, nesses casos, haverá 

a indenização ou compensação em virtude da existência de benfeitorias, sendo as 

populações ―realocadas pelo Poder Público, em local e condições acordados entre as 

partes‖. O reassentamento das populações tradicionais deve ser priorizado pelo Poder 

Público (art. 42, § 1º). O artigo em análise, no § 2º, afirma ainda que até a efetuação do 

reassentamento serão fixadas normas e ações específicas voltadas a promover a 

compatibilização da presença das populações tradicionais residentes com os objetivos 

da unidade. A compatibilização deve se dar sem que ocorra prejuízo ―dos modos de 

vida, das fontes de subsistência e dos locais de moradia destas populações, assegurando-

se a sua participação na elaboração das referidas normas e ações‖. As normas relativas 

ao prazo de permanência e os respectivos termos devem ser estabelecidas em sede de 

regulamento (art. 42, § 3º da Lei do SNUC). 
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A existência de pessoas no interior das áreas protegidas é um debate que se faz 

presente no cenário internacional nas últimas três décadas.
132

 A temática presente no art. 

42, trata do problema da sobreposição de terras indígenas e unidades de conservação, 

causada, no Brasil, pela falta de articulação na criação dos espaços protegidos.
133

 

Apesar de haver menção em diversos dispositivos da lei do SNUC à população 

tradicional, não existe na lei a definição dessas comunidades. A situação acarreta 

problemas práticos, tal qual o gerado pelo Decreto n. 4.340 ao estabelecer que ―apenas 

as populações tradicionais residentes na unidade no momento de sua criação terão 

direito ao reassentamento. Quem, nesse caso, definiria se a população é ou não 

tradicional?‖.
134

   

O art. 42 da Lei do SNUC segue em caminho diverso do aparato teórico 

proposto pelo Novo Constitucionalismo Latino-Americano em sua perspectiva 

ambiental, pois admite a possibilidade de criação de espaços protegidos do tipo proteção 

integral, em que a presença humana e utilização de recursos naturais de forma direta, é 

vedada. Embora estabeleça a possibilidade de manutenção das populações tradicionais 

nas unidades de conservação, o art. 42 o faz deixando clara que se trata de uma solução 

temporária. Assim, é preciso que a criação de unidades de conservação se dê alinhada a 

presença de comunidades locais / tradicionais que utilizam-se dos recursos naturais não 

com o objetivo de lucro, e sim, da manutenção de suas tradições. Presentes tais 

populações, maior importância ainda possui a realização de estudos a fim de que se 

proponha a criação de unidade de conservação cuja espécie seja mais adequada à 

proteção do meio ambiente e a manutenção dessas comunidades. A solução a ser dada 

irá variar conforme o caso concreto e deve ser pautada pela razoabilidade com vistas a 

harmonizar o direito ambiental com os direitos indígenas. Além disso, ―não se pode 

sobrepor o direito ambiental aos direitos indígenas, porque, se fosse possível, implicaria 

mudar o modo de vida dos povos indígenas‖.
135

  

Nesse sentido, parece adequado a elaboração de projeto de lei ―para que a 

porção da Unidade de Conservação de Proteção Integral em que há a sobreposição (ou a 

sua totalidade, conforme o caso) seja alterada de categoria‖. Nesses casos, a nova 

categoria deva ser uma ―Reserva Extrativista, Reserva de Desenvolvimento Sustentável, 

Floresta Nacional ou outra‖ que possibilite a continuidade da população tradicional no 

local em que foi criada a unidade de conservação.
136

  
 

CONCLUSÃO 

O Novo Constitucionalismo Latino-Americano é uma alternativa teórica às 

tradicionais Teorias da Constituição de inspiração liberal e europeia. A proposta 

introduz uma reflexão nos países latino-americanos a fim de que possam construir uma 

teoria com referencial na realidade social, em detrimento de uma doutrina e teoria 

constitucional meramente simbólica. Nesse ponto, assemelha-se o novo movimento 

constitucional à proposição teórica de Hermann Heller. 

 O empoderamento do povo, na condição de sujeito modificador diuturno da 

realidade que o cerca, consubstancia a titularidade do poder constituinte através dos 

fenômenos que dele irradiam, tal qual a democracia participativa. É por meio da atuação 

constante da população no conduzir estatal que a Carta Política de uma nação ganha 

contornos materiais no sentido dos interesses sociais latentes.  

Na perspectiva ambiental o Novo Constitucionalismo Latino-Americano 

propõe uma forma integrada de ver o desenvolvimento, sociedade e meio ambiente. 
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Nesse sentido, ganha destaque a temática da participação popular na condução de 

políticas públicas e efetivação de direitos fundamentais. É possível dizer que há 

aproximações entre o Novo Constitucionalismo e a legislação das Unidades de 

Conservação brasileiras, na medida em que ambos procuram enfatizar a participação 

popular e reconhecem a importância da atuação integrada de comunidades tradicionais 

na proteção do meio ambiente. Contudo, um afastamento é também identificado quando 

a legislação deixa subentendido a possibilidade de sobreposição de terras ocupadas por 

populações tradicionais e unidades de conservação. 
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Resumen: 
 

En 2012, la Universidad de Alicante (España) aprobó financiar Proyectos de  

Cooperación Universitaria para el Desarrollo, para el curso académico 2012/2013. El 

Observatorio Lucentino de Administración y Políticas Públicas Comparadas, Grupo 

Permanente de Investigación reconocido, y adscrito al Departamento de Estudios 

Jurídicos, de la antedicha universidad, presentó un proyecto de cooperación que fue 

seleccionado, denominado ―Programa de capacitación para el desarrollo con equidad de 

género para concejalas y líderes peruanas‖. El grupo de investigación realizó el análisis 

de la realidad peruana, se concluyó que la participación real de la mujer tanto en puestos 

de decisión como en el ámbito político todavía era escaso. Se propusieron dos objetivos; 

a) fortalecer las capacidades de las concejalas de los gobiernos locales y regionales para 

contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población y b) capacitar a las 

regidoras y líderes de la sociedad civil limeña, con una especial consideración a la 

gestión em Derechos Humanos con enfoque de igualdad de género, la protección de 

colectivos especialmente vulnerables, y del medio ambiente con enfoque de género, 



fomentando la participación entre iguales. Se realizó una formación durante una semana 

intensiva, impartida por um equipo de profesores-investigadores de la Universidad de 

Alicante, dirigido por el profesor Canales Aliende, y profesores de distintas 

universidades, especialmente de la universidad USMP. La propuesta se centra, por 

tanto, en mostrar los resultados de este proyecto realizado durante el curso académico 

2011/2012, y el aporte a la participación y a la democracia de esta ciudad 

latinoamericana. 

 

1. Antecedentes 
 

La presencia y la participación de la mujer en el ámbito de la política y de la 

gestión como agentes de cambio en el desarrollo local se revelan prometedoras, aunque 

esta situación todavía dista de ser generalizada, puesto que en la mayoría de ocasiones 

es más probable que un hombre desempeñe dichos puestos antes que una mujer (Eagly, 

2004) 

La participación política de la mujer en el Perú ha sido muy limitada. Data de los 

años 50, circunscribiéndose al ejercicio del voto. A partir de 1993, se amplía su 

participación a poder ejercer responsabilidades políticas, asignándose a los participantes 

de los grupos políticos en las elecciones una cuota de representación del 30%. En el año 

2011, las mujeres elegidas como representantes de los gobiernos locales y regionales 

necesitaron mejorar sus competencias, que les permitiera ejercer un liderazgo eficaz que 

contribuyera a la gobernabilidad democrática, bienestar y seguridad de la población que 

las había elegido. 

En los últimos años, las mujeres han logrado avances significativos, al estar 

representadas y tener presencias en las listas del Congreso. El porcentaje de mujeres en 

el Congreso está por encima de la media. Las minorías indígenas están 

subrepresentadas. La representación efectiva de los grupos particulares como las 

mujeres, los indígenas o los grupos religiosos, están socavados por los valores culturales 

que prevalecen ante las barreras del lenguaje, la discriminación social y los obstáculos a 

la participación. 

La desigualdad de género en la política ha suscitado debates intensos tanto en el 

ámbito político como en el académico (Dahlerup, 2006; Lovenduski, 2005; Mateo, 

2005; Squires, 1999), especialmente en lo concerniente a si el número de mujeres en las 

instituciones políticas son muy escasos con relación a los hombres y de ser así, qué 

medidas serían las más eficaces para aumentar dichas cifras (Lombardo, 2008). 

Asimismo, diversos informes e investigaciones muestran que las mujeres que ocupan 

cargos importantes en las empresas más grandes de la Unión Europea solo llegan al 

3,2% (European Commision, 2013) y únicamente el 19,1% de los escaños 

parlamentarios a nivel mundial están ocupados por mujeres (Inter-Parlamentary Union, 

2012). La situación es similar en todos los continentes, aunque en el caso de países en 

vías de desarrollo, las desigualdades aún son más notorias. Esta presencia femenina 

limitada en posiciones de liderazgo nos lleva a plantearnos la interrogante sobre cómo 

se están desarrollando y cómo deberían responder las políticas públicas ante este hecho. 

En el caso peruano, la participación de la mujer en el ámbito político ha sido muy 

limitada. A partir de 1993 se amplía su participación en el ejercicio de 

responsabilidades políticas. Posteriormente, se asignó a los grupos políticos en las 

elecciones una cuota de representación femenina. La aplicación de la Ley de Cuotas en 

Perú desde 1998, obliga por primera vez a que el 30% de las mujeres fueran candidatas 

en las listas de regidoras municipales. Esto abre la oportunidad para que muchas 

mujeres se interesen en intervenir activamente, en la política peruana y significó un 

salto cualitativo y cuantitativo muy importante en la presencia de la mujer en la vida 

política. 



Esta oportunidad coincidía con el largo camino recorrido por las mujeres como 

líderes sociales, ya sea en la participación y conducción de programas sociales como en 

las organizaciones de mujeres aliadas en el proceso de lucha contra la inequidad. El 

proceso se inicia con fuerza en la década de los ochenta y significó una gesta que 

permitió que los problemas sociales como el hambre y la lucha por la pobreza, 

educación y salud se hicieran visibles, públicamente, además de convertirse en 

protagonistas de la presión social frente a los gobiernos, de manera organizada. No 

obstante, la realidad tiene una doble cara. Por un lado, la participación de la mujer en la 

vida política se ha incrementado, pero una vez elegidas, las concejalas participan en 

comisiones que tienen que ver con cuestiones sociales (64.3%) y apenas se les otorga 

pequeñas responsabilidades. Aún están lejos de asumir cargos vinculados con asuntos 

económicos, jurídicos-legales, directivos... Según lo demuestran muchos estudios 

(Alfaro, 2000), es probable que las Comisiones en las que se encuentran, no se les 

asigna por su falta de capacitación y experiencia, y porque las propias autoridades 

municipales y políticas piensan que son esas las tareas que como mujeres pueden 

desempeñar. Sospechamos, por lo tanto, y a la luz de los datos, que existe una 

ambigüedad porque no se apunta a cambios realmente estratégicos para la mujer. Llama 

la atención, por ejemplo, que las propuestas presentadas por ellas tengan poco que ver 

con las diferentes discriminaciones existentes. La perspectiva de género no forma parte 

de sus propuestas. Ello reitera que la integración a los ayuntamientos de muchas 

mujeres, es más a partir de lo micro que de lo macro, de los sujetos, que de los 

proyectos de transformación. 

Pese a que la ley de cuotas tiene detractores, la evidencia en muchos países como 

en la India, demuestra que las cuotas incrementan la participación de la mujer en la 

política. Además, en lugar de crear una reacción en contra de las mujeres, se sabe que 

las cuotas pueden reducir la discriminación de género en el largo plazo. En consonancia 

con estas posturas, hay otras evidencias que sugieren que el diseño de los sistemas de 

cuotas y de selección es importante para aumentar el liderazgo femenino (Jones, 

2004;Jones, Alles, Tchintian, 2012; Norris, 2004; Larserud y Taphorn, 2007; Tripp y 

Kang, 2008). En esta línea, pensamos que la ley de cuotas en el caso peruano, también 

podría ser una oportunidad para promover una presencia real de la mujer en el ámbito 

político y un justo reconocimiento al largo camino recorrido por líderes sociales, que 

intervinieron activamente en la conducción de programas sociales como en las 

organizaciones de mujeres aliadas en el proceso de lucha contra la inequidad. 

Las mujeres en la historia de la gestión local y en la política local peruana han 

participado como gestoras sociales en una política comunitaria informal, contribuyendo 

a la gobernabilidad local, especialmente mediante la intermediación ante las autoridades 

locales, en las luchas populares y en organizaciones comunitarias. Este proceso adquiere 

mucha fuerza en la década de los ochenta y significó una gesta que permitió que los 

problemas sociales como el hambre y la lucha por la pobreza, educación y salud se 

hicieran visibles públicamente, lo cual le permitió, a la mujer peruana, convertirse en 

protagonista de la presión social frente a los gobiernos. 

No obstante, la realidad tiene una doble cara, ya que aún persiste una dinámica de 

inclusión y exclusión que envuelve la participación de la mujer. Tal como sostiene 

Massolo (2005), el hecho de que la mujer haya adquirido visibilidad y voz pública no 

implica su presencia sustantiva, ni que exista una pertinente valoración entorno a sus 

capacidades y contribuciones. Este es el caso peruano, donde si bien la participación de 

la mujer en la vida política, de manera formal, se ha incrementado, una vez elegidas, por 

ejemplo las concejalas, participan en comisiones que tienen que ver con cuestiones 

sociales (64.3%) y apenas se les otorga pequeñas responsabilidades y aún no logran 

desempeñar puestos de decisión ni mejores posiciones en las listas de los partidos 

políticos (Cevasco, 2012). Esto podría indicar que se trata simplemente, de una 



participación simbólica en lugar del éxito de liderazgo sustantivo para las mujeres 

(Pande & Ford, 2011). De acuerdo con esta postura, es probable que no se asignen 

mujeres en otras Comisiones que no sean sobre asuntos sociales, debido a su falta de 

capacitación y experiencia previa, y porque las autoridades municipales y políticas 

piensan que esas son las tareas que como mujeres pueden desempeñar. 

En un estudio realizado por distintos organismos en 2004, como es la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre sistemas electorales y 

representación femenina en Hispanoamérica, se pone de manifiesto que los obstáculos 

que limitan la participación política de las mujeres están relacionados, entre otros 

factores, con la falta de adecuada formación, con la inexperiencia en la gestión pública 

y con el desconocimiento de la práctica política y de la capacidad discursiva. Las 

investigaciones sostienen que por estos motivos la dinámica de la gestión pública es un 

inconveniente para las mujeres, ocasionando su descrédito hacia lo político y la 

incomprensión por parte de hombres y de las mujeres de los temas de género. 

Sospechamos, por lo tanto, y a la luz de los datos, que existe una ambigüedad 

porque no se apunta a cambios realmente estratégicos para la mujer. Por tanto, es 

prioritario que las mujeres elegidas como representantes de los gobiernos locales y 

regionales mejoren y, en su caso, adquieran nuevas competencias que les permitan 

ejercer un liderazgo eficaz que contribuya a la gobernabilidad democrática y al 

bienestar de la población que las han elegido. Considerando la importancia de estos 

hechos, la Universidad de Alicante, a través del Vicerrectorado de Cooperación al 

Desarrollo, decide apoyar la ejecución del Programa de Capacitación a Concejalas, 

Concejales y Líderes Peruanos en Gestión Pública y Liderazgo Político en las ciudades 

de Lima y Cuzco (Perú) durante dos ediciones continuadas. El proyecto, inicialmente, 

se desarrolla a partir de dos ejes: 1) la capacitación de la mujer, que la prepare para 

asumir cargos de mayor responsabilidad dentro de la gestión pública y del liderazgo 

político b) la incorporación del concepto de equidad, desde la administración, hasta los 

procesos de gestión, adaptándose en ediciones a la realidad del país y sus necesidades y 

los objetivos originarios del proyecto. 

 

2. Justificación y objetivos del proyecto 
 

A pesar de los cambios en el papel de mujer, todavía existen ciertas creencias con 

respecto al liderazgo de las mujeres (Fullager et al., 2003). También persisten barreras 

importantes en el desarrollo de sus carreras, que ha sido denominadas como el "techo de 

cristal", que representa los obstáculos a los que se deben enfrentar las mujeres para 

alcanzar posiciones de liderazgo. Sin embargo, Eagly y Carli (2007) sugieren la 

metáfora del ―laberinto" como la más apropiada, ya que permite representar la 

complejidad y sobre todo el número de obstáculos que las mujeres tienen que vencer a 

lo largo de su carrera profesional. 



Existen diversos estudios que han intentado explicar los factores causales que 

motivan las desigualdades en la participación de la mujer en el ámbito político y de 

gestión, entre los que destaca el realizado por Eagly y Karau (2002). Éstos indagan las 

percepciones del liderazgo y su eficacia, teniendo en cuenta factores contextuales. Los 

autores afirman que los prejuicios hacia las mujeres líderes se desprenden de las 

incongruencias percibidas entre las características de las mujeres y de los requisitos que 

se exige para ejercer el liderazgo; es decir, que el liderazgo de las mujeres puede variar 

dependiendo de las características del contexto así como de las características de 

quienes evalúan a los líderes. Según su teoría, al ocupar posiciones de liderazgo, es 

probable que las mujeres encuentren una mayor desaprobación que los hombres, debido 

a la percepción del rol del género. El hombre es más independiente y la mujer debe estar 

más en casa. Es más, las mujeres experimentan discriminación en puestos de trabajo 

dominados habitualmente por hombres (Heilman, 2001; van Engen, et al., 2001), ya que 

éstos se perciben como especialmente incongruentes con su rol de género. En definitiva, 

las características que se asocian habitualmente al rol del líder, como el poder, la 

autoridad y la competición, también se vinculan frecuentemente al rol del género 

masculino antes que al femenino. Una explicación más clara se refleja en el hecho de 

que frecuentemente los hombres se han centrado en roles que enfatizan el poder, la 

competición y la autoridad, y las mujeres se han caracterizado tradicionalmente por 

roles que acentúan las interacciones humanas y el apoyo social y no tanto por roles 

centrados en el poder o mando (Eagly, Wood, & Diekman, 2000; López-Zafra, 1999). 

Esta teoría podría ser válida para el caso de la participación de la mujer peruana en el 

ámbito político. En los últimos años, las mujeres peruanas han logrado avances 

significativos, al estar representadas y tener presencia general por encima de la media 

en las listas del Congreso. No obstante, la representación efectiva de los grupos 

específicos, como las mujeres, los indígenas, son socavadas por los valores culturales 

que prevalecen e impiden su participación. Con el fin de contribuir a superar algunos de 

estos obstáculos, se plantea el proyecto de formación dirigido a concejalas, concejales y 

líderes peruanos en gestión pública y liderazgo político. 

En primer término, hemos de manifestar que este proyecto constituye una acción 

específica, que supone asumir la necesaria incorporación de un tratamiento que 

posibilite la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, debido a las 

inequidades todavía existentes. Las acciones planteadas en este proyecto van más alláde 

la igualdad jurídica o formal hasta lo que es una igualdad real, medidas necesarias para 

una igualdad efectiva, que remueve barreras culturales, económicas y educativas. 

El proyecto, en sus dos ediciones, tuvo dos etapas: en la primera fase, se capacitó, 

de forma directa a 50 concejalas de ayuntamientos de la ciudad de Lima metropolitana. 

Asimismo, participaron líderes de pueblos vulnerables y en situación de pobreza. No 

obstante, la población beneficiaria indirecta fue mayor, debido a que cada grupo 

constituido por 5 líderes (6 grupos, en total) realizaron la réplica en sus 

correspondientes ayuntamientos y poblaciones. En la segunda fase, entendiendo que el 

concepto de género se refiere a la organización de las relaciones entre hombres y 

mujeres y que la inequidad solo se superará con la participación conjunta tanto de 

hombres como de mujeres, se amplió el ámbito de capacitación y beneficiarios, ya que 

el programa se realizó en las ciudades de Lima y Cuzco y estuvo dirigido tanto a 

mujeres como a hombres. 

Los objetivos generales de ambas etapas del proyecto fueron: 

 

 Capacitar en forma directa a concejales, concejalas y/o líderes peruanos de las 

provincias de Lima y Callao.  

 Capacitar, de forma directa, a concejales, concejalas y/o líderes peruanos de la 

ciudad del Cusco.  



 Promover el proceso de réplica y monitoreo de la capacitación, dentro de su 

respectiva jurisdicción.  

 Sensibilizar la participación de las autoridades locales y regionales para la 

sostenibilidad del proyecto.  

 

3. Desarrollo de la experiencia 
 

Los objetivos compartidos en ambas ediciones, tanto de la realizada solo en Lima 

como la que se efectuó posteriormente en Lima y Cusco, se centraron en el 

fortalecimiento de las habilidades y capacidades de las regidoras de los gobiernos 

locales y regionales seleccionadas, para potenciar y mejorar la calidad de vida de la 

población en las ciudades antes citadas. En segundo lugar, se propuso, en ambas 

ediciones, desarrollar y fortalecer las capacidades de las mujeres como líderes y como 

actoras del desarrollo local y nacional comprometiéndolas en el rol de formadoras en 

sus respectivas comunidades de origen con el fin de que compartiese y socializasen los 

conocimientos y habilidades adquiridas durante la formación. 

La temática de la primera edición, en concreto, abordó diversas cuestiones en 

materia de Derechos Humanos desde un enfoque de igualdad de género, de la 

protección de aquellos colectivos especialmente vulnerables como son los ancianos y 

los niños, y en la protección del medio ambiente con enfoque de género. Las líneas de 

actuación que se plantearon en la segunda etapa del proyecto, se centraron en la 

gobernanza, la modernización del Estado y de la Administración Pública, la 

transparencia y el buen gobierno, y en el liderazgo político de la mujer en tiempos de 

crisis. En todos los casos, se contó con la colaboración de la Universidad San Martín de 

Porres (USMP), a través de su Escuela de Gobierno. Los docentes de la Escuela de 

Gobierno (USMP) participaron en la realización del proyecto y fueron los encargados 

de exponer la realidad peruana, así como de evaluar las réplicas de los participantes en 

sus respectivas instituciones o ayuntamientos, garantizando la formación de formadores 

dotando de habilidades y herramientas a los participantes directos de la formación como 

a la población beneficiaria indirecta. Asimismo, la ONG CEPTIS, segunda contraparte 

del proyecto, tuvo la responsabilidad de realizar las actividades de promoción, 

divulgación y selección de los/as candidatos /as que optaban a asistir a estos seminarios 

de formación en las temáticas antes mencionadas. 

 

Participantes 

 

En la primera edición del estudio participaron 50 concejalas y líderes, y en la 

segunda 118 personas, entre hombres y mujeres, cuyos perfiles fueron: 

 

• Hombres y mujeres adultos y jóvenes, preferentemente sin instrucción superior 

(aunque la edad y el nivel de instrucción no fue excluyente).  

• Hombres y mujeres que estén ejerciendo funciones de representación dentro de su 

pueblo o comunidad, en organizaciones municipales, sociales y culturales.  

 

• Hombres y mujeres que prioritariamente trabajen en distritos y provincias con una 

fuerte presencia de asentamientos humanos, que son lo que albergan mayores 

niveles de pobreza.  



 

• Líderes y/o políticos vinculados con organizaciones femeninas de base, 

especialmente clubes de madres, vaso de leche, comedores populares, con 

experiencia social.  

 

• Líderes de sectores urbanos con muy poca experiencia de organización social 

femenina, aunque sí de otro tipo asociaciones, con instrucción universitaria y 

superior o sin ella.  

 

Las ciudades donde se desarrollaron las experiencias fueron las ciudades de Lima y 

Cusco. La primera está ubicada en la costa peruana, tiene una población estimada de 

9,540.996 habitantes y cuenta con 11 provincias y 184 distritos. La segunda, Cusco 

ciudad, está situada en la parte suroriental del país y cuenta con una población 

aproximada de 420.137 habitantes, siendo la capital del Departamento de Cuzco y la 

octava capital del país más poblada. Estos datos constituyen un buen indicador del 

número de ayuntamientos que existen en ambos departamentos. 

 

Procedimiento 

 

 

Las fases del desarrollo del proyecto se muestran en las Tabla 1 y en la Tabla 2: 

 

Tabla 1. Fases de realización de la I Edición (Lima) 

 

1. Fase de iniciación o formulación del 2. Fase de 3. Fase de evaluación 

proyecto implementación y  

  ejecución  

    

Planeamiento y Convocatoria y Actividades de Supervisión, 

programación de la selección de las capacitación a monitoreo y réplica. 

capacitación regidoras de los regidoras y líderes de Evaluación del 

 ayuntamientos la sociedad proyecto 

 seleccionados de organizada  

 Lima   

    

 

Tabla 2. Fases de realización de la II Edición (Lima y Cuzco) 

 

1. Planeamiento y 2. Convocatoria y 3. Actividades de 4. Supervisión, 

programación de la selección de las capacitación a monitoreo y réplica, 

capacitación para dos regidoras y regidores regidoras y líderes de realizada por el 

ciudades de Perú de los ayuntamientos la sociedad Instituto de Gobierno 

(Lima y Cuzco) y líderes de la organizada de Lima y de la USMP en Lima 



 

 comunidad Cuzco y la Universidad San 

 seleccionados  Antonio Abad del 

 (hombres y mujeres):  Cuzco 

 Lima y Cuzco   

    

 

Las actividades de capacitación fueron presenciales. En la etapa de réplica y 

monitoreo los asistentes al curso organizaron seminarios en sus respectivas 

organizaciones e instituciones con el fin de compartir con sus compañeros lo que 

habían aprendido y así ampliar habilidades de liderazgo en sus distintas posiciones 

como representantes de los ciudadanos. Con las réplicas se aspiraba llegar a contactar 

a unas 450 personas, multiplicando así ―la onda expansiva de conocimiento‖. 

Los módulos formativos desarrollados (Tabla 3 y Tabla 4), fueron impartidos 

por profesores de la Universidad San Martín Porres (USMP) y por los docentes de la 

Universidad de Alicante. El número de horas en ambos cursos de formación fue de 25 

horas, cada uno.productividad (Wilson & Hossain, 1999) y en el éxito del liderazgo 

(Sutherland, 1999). Estas variables sirvieron como referencia para valorar los 

resultados del proyecto. 

La evaluación de las dos etapas del proyecto ha sido muy positiva tanto por parte de 

las y los participantes como por quienes constituimos el proyecto. Tras la finalización 

de ambos seminarios, se les solicitó a los participantes una evaluación del mismo donde 

respondieron a una serie de cuestiones y observaciones de mejora o sugerencias. En esta 

última cuestión, las sugerencias que nos propusieron fueron exportar la experiencia a 

otras municipalidades con núcleos de población extensos del país, así como ampliar el 

tiempo, en horas, de la capacitación. 

Asimismo, pudimos constatar que uno de los elementos clave para la 

implementación fue el trabajo de la contraparte del país de origen, ya que estos fueron 

quienes convocaron, seleccionaron y orientaron, permanentemente, a los participantes. 

Las instituciones de la contraparte tuvieron la responsabilidad de transmitirnos la 

realidad, que es lo que nos proporcionó una visión más exacta de la situación y del 

contexto en el que se encuentran las beneficiarias y beneficiarios del proyecto. 

Los resultados nos permitieron comprobar que las participantes necesitaban 

adquirir nuevas herramientas (conceptuales y procedimentales), que les posibilitara 

ejercer un liderazgo más eficaz, contribuyendo a una mayor y mejor gobernabilidad 

democrática. Asimismo, los participantes fueron catalizadores de los conocimientos y 

las habilidades adquiridas, para transmitirlos en sus respectivas comunidades, 

asociaciones y/o ayuntamientos. El seminario posibilitó no sólo la adquisición de 

habilidades y herramientas necesarias para el liderazgo y la gestión, sino que propició 

un intercambio de experiencias y proyectos, que se estaban realizando en algunos de los 

ayuntamientos, y que fueron tomados como modelo por las participantes para ponerlos 

en práctica en sus respectivos municipios. El análisis de los proyectos que se 

compartieron durante esos días de seminario permitió fomentar la creación de nuevos 

proyectos innovadores, promoviéndose de esta manera la aplicación de las nuevas 

concepciones de liderazgo basados en una moderna concepción de comunidades de 

práctica (Horner, 1997, p. 277; Gronn, 2000), y que entiende el liderazgo como una 

responsabilidad compartida por toda la organización. Asimismo, otro resultado 

interesante que debemos destacar es la incorporación de la igualdad de oportunidades 

enla planeación estratégica de las diferentes instituciones cuyos representantes 

participaron en el proyecto. Dicha actividad, que se realizó en la segunda etapa del 



 

proyecto, se efectuó a partir de trabajos en pequeño grupo. Los participantes integraron 

esta perspectiva, de manera colaborativa y reflexiva, en su respetivo plan estratégico. 

En suma, los integrantes del proyecto estamos satisfechos con los resultados y el 

impacto que ha generado su implementación. No obstante, creemos que la población 

beneficiaria directa fue limitada debido al presupuesto con el que contamos para 

ejecutar el proyecto. Aun así, existe una demanda generalizada en otros ayuntamientos, 

tanto de Lima como de otras ciudades del país (Cuzco, Puno, Arequipa, Cajamarca, etc.) 

para la implementación, desarrollo y continuidad de este programa. 

 

5. Conclusiones 
 

En primer lugar parece evidente que hay una serie de factores que dificultan la 

participación de la mujer en la política y en el desempeño de puestos de toma de 

decisiones. Entre esos aspectos están los impedimentos socioeconómicos, las 

dificultades ideológico-culturales y sociales, las dificultades psicológico-afectivas 

(Fernández, 1995; 2012), las educativas, así como otros más personales como la propia 

decisión de participar. Asimismo, coincidimos con Lombardo (2008, p. 98) cuando 

señala que el problema de la desigualdad de género está sujeto a diversas 

interpretaciones que, de forma consciente o inconsciente, afectan a la manera en la que 

la formulan las políticas públicas. En suma, todas estas variables favorecen que aún se 

mantenga la inequidad de género, en ocasiones de manera abierta y en otras de manera 

sutil. 

En segundo lugar no debemos olvidar que todas las comunidades o colectivos 

humanos no son similares, y por lo tanto su gestión no debe ser igual en todas partes. 

No existen fórmulas mágicas o panaceas en la gestión pública. La sociedad está en 

continuo proceso de cambio y se exige a sus representantes públicos, que tengan la 

habilidad de adaptarse a nuevas situaciones y puedan resolver las demandas sociales. En 

este sentido, se intentó que la formación impartida tanto en Lima como en Cuzco fuera 

acorde con su realidad. 

En tercer lugar podemos afirmar que en Perú existe una legislación que busca 

promover la igualdad de oportunidades de género. Sin embargo, existen muchos 

indicadores que muestran la persistencia de graves discriminaciones que influyen 

negativamente en el pleno desarrollo de las mujeres y que se reflejan, entre otras cosas, 

en el mercado laboral y en la baja participación en los cargos de poder y de toma de 

decisiones. Las indagaciones, contactos y el trabajo que venimos realizando, en los dos 

últimos años, en este proyecto, nos ha permitido acercarnos a la realidad peruana, un 

país en el que, tal como hemos descrito anteriormente, la igualdad de acceso de la mujer 

al ámbito de la vida pública y política es muy limitada y no es significativa, ya que no 

participa en la toma de decisiones importantes. Tal como ya explicamos en el segundo 

proyecto que presentamos, una vez elegidas, las concejalas participan en comisiones 

que tienen que ver únicamente con cuestiones sociales (64.3%) y apenas se les otorga 

pequeñas responsabilidades. Es decir, la mujer aún está lejos de asumir cargos 

vinculados con asuntos económicos, jurídicos-legales, directivos... 

En cuarto lugar diversas investigaciones han demostrado que es probable que esto 

se deba, también, a su falta de formación y experiencia, y porque las propias autoridades 

municipales y políticas piensan que la mujer no puede desempeñar cargos directivos o 

políticos con eficacia. Ello reitera que, la integración de muchas mujeres en los 

ayuntamientos se produce a partir de lo micro y no de lo macro. Sospechamos, por lo 

tanto, y a la luz de los datos, que existe una ambigüedad porque no se apunta a cambios 

realmente estratégicos para la mujer. En este contexto, creemos que es crucial potenciar 



 

el papel de la mujer en sociedades hispanoamericanas como la peruana, y pensamos que 

atender a sus intereses estratégicos y necesidades prácticas se configura en un tema de 

justicia y de reconocimiento al que deberíamos contribuir desde el contexto 

universitario. 

En quinto lugar, debemos señalar que los ejes del proyecto son: a) la capacitación 

de la mujer, que la prepare para asumir cargos de mayor responsabilidad b) la 

incorporación del concepto de equidad, desde la administración, hasta los procesos de 

gestión. Eso significaría unir la problemática de género con las otras 

comprometiéndoles dentro de un sentido de mayor justicia y democracia. 

Finalmente, creemos que logramos los objetivos planteados y esperamos, con esta 

experiencia, contribuir aunque sea mínimamente a superar la inequidad de género en el 

ámbito político y de la gestión pública, y a concienciar tanto a las mujeres como a los 

hombres de la importancia de la participación igualitaria y del reconocimiento de las 

capacidades tanto de las mujeres como de los hombres. Creemos que ha llegado el 

momento de hablar de un liderazgo cooperativo más que de la promoción de la 

competencia (Rosener, 1995), de un liderazgo que incorpore cualidades relacionales 

como la del entendimiento y la sensibilidad (Koenig, Eagly, Mitchell y Ritikari, 2011). 

Pensamos que la creación de redes de liderazgo femenino, podría permitir el 

empoderamiento e inclusión de la mujer no solo a nivel local sino también a nivel 

nacional. 

Sobre este último ámbito, la Directora de Políticas e Igualdad de Género y No 

Discriminación del Ministerio de la Mujer de Perú, la Sra. Silvia Quinteros señalaba en 

los medios de comunicación escritos del país, la importancia de la normativa aprobada y 

el incremento del presupuesto contra la violencia familiar y sexual. Asimismo, 

destacaba el marco del Plan Nacional contra la Violencia de Género 2009-2015, 

implementando un protocolo de actuación frente al feminicidio y la violencia, y además, 

se ha aprobado la creación de la Dirección de Promoción y Desarrollo de la Autonomía 

Económica de las Mujeres que evaluará las estrategias para fortalecer la participación de 

las peruanas en el trabajo. 

Los últimos datos recopilados para seguir indagando sobre la igualdad entre 

hombre y mujeres en la realidad peruana, desvelan que la acción gubernamental apuesta 

por la educación como el instrumento de cambio, entendiendo la problemática de la 

desigualdad de género como algo cultural y de resolución a largo plazo; por ello, sería 

importante que se comience a trabajar desde el colegio. 
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