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Constitucionalismo 

- A partir do início do sec. XXI, surge uma nova perspectiva do 

constitucionalismo: constitucionalismo pós-moderno, 

neoconstitucionalismo ou pós-positivismo; o pós-positivismo pode ser 

visto como o marco teórico do neoconstitucionalismo. 

- Busca-se associar a ideia de constitucionalismo não apenas à 

limitação do poder político, mas também à eficácia da Constituição, 

especialmente em relação à concretização dos direitos fundamentais 

(Lenza). 



Constitucionalismo 

- Moura Agra: “o neoconstitucionalismo tem como uma de suas marcas a 

concretização das prestações materiais prometidas pela sociedade, 

servindo como ferramenta para a implantação de um Estado 

Democrático Social de Direito. Ele pode ser considerado como um 

movimento caudatário do pós-modernismo. Dentre suas principais 

características podem ser mencionadas: a) positivação e concretização 

de um catálogo de direitos fundamentais; b) onipresença dos princípios e 

das regras; c) inovações hermenêuticas; d) densificação da força 

normativa do Estado; e) desenvolvimento da justiça distributiva”.  



Constitucionalismo 

- Lenza destaca os principais pontos do neoconstitucionalismo: 

a. Estado constitucional de direito: a Constituição é o centro do 

sistema, marcado por uma intensa carga valorativa. A Constituição é 

vista como uma norma jurídica, superior, central e imperativa. 

b. Conteúdo axiológico da Constituição: há uma incorporação explícita 

de valores e opções políticas, especialmente para a promoção da 

dignidade humana e direitos fundamentais. 



Constitucionalismo 

c. Concretização dos valores constitucionais e garantia das condições 

dignas mínimas: reaproximação entre o Direito e a ética, a moral e 

a justiça, dentre outros valores. 

- Barroso indica três marcos fundamentais para esta evolução: o 

histórico, o filosófico e o jurídico. 

a. Histórico: formação do Estado Constitucional de Direito, que se 

consolida ao longo do século XX; 

 



Constitucionalismo 

b. Filosófico: o pós-positivismo, com a centralidade dos direitos 

fundamentais e a reaproximação entre o Direito e a ética; 

c. Teórico: conjunto de mudanças que incluem a força normativa da 

constituição, a expansão da jurisdição constitucional e o 

desenvolvimento de uma nova dogmática de interpretação 

constitucional. 

- Processo de constitucionalização do Direito.  



Constitucionalismo 

- O novo constitucionalismo democrático latino-americano: 

Constituições da Bolívia e do Equador, que sedimentam a ideia de 

Estado plurinacional. 

- Reconhece o direito à diversidade cultural e à identidade, 

especialmente em relação à população indígena.  

- É profundamente intercultural (Lenza). 


