
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

Organizadores 
Liton Lanes Pilau Sobrinho 

Paulo Márcio da Cruz 

 

 

A CRISE CONSTITUCIONAL E POLÍTICA NO BRASIL 
E NA AMÉRICA LATINA: IMPACTOS NA 

SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA 
 

Autores 

 

Agostinho Oli Koppe Pereira 
Alcindo Batista da Silva Roque 

Álvaro Sanchez Bravo 
Antônio Carlos Wolkmer 

Ciro Añez 
Cleide Calgaro 

Clovis Gorczevski 
Fernando Antonio de Carvalho Dantas 

Germana Moraes 
Gilmar Antonio Bedin 

Gina Chavez 
Jackson Roberto Cervi 

 James Fernández Cardoso 
Jerônimo Siqueira Tybusch 

João Martins Bertaso 
João Paulo Fernandes de Souza Allain Teixeira 

José Alcebíades de Oliveira Júnior 
Juliana Cristina Mansano Furlam  

Luiz Ernani Araújo Bonesso 
Luiz Henrique Urquhart de Cademartori 

Marcos Leite Garcia 
Maria Cristina Vidotte Blanco Tárrega 

Newton César Pilau 
Nuria Belloso Martin  

Paulo de Tarso Brandão 
Sérgio Ricardo Fernandes de Aquino 

Sérgio Urquhart de Cardemartori 
Roberto Alfonso Viciano Pastor  

 

 

 

 

 

2018 

ISBN: 978-85-7696-226-7 



3 
 

Reitor 
Valdir Cechinel Filho 

Vice-Reitor de Graduação e Desenvolvimento 

Institucional 
Carlos Alberto Tomelin 

 
Vice-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários 

José Carlos Machado 

 
Vice-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação 

Rogério Corrêa 
 

Organizadores 

Liton Lanes Pilau Sobrinho 
Paulo Márcio da Cruz 

 
Autores 

Agostinho Oli Koppe Pereira 
Alcindo Batista da Silva Roque 

Álvaro Sanchez Bravo 
Antônio Carlos Wolkmer 

Ciro Añez 
Cleide Calgaro 

Clovis Gorczevski 
Fernando Antonio de Carvalho Dantas 

Germana Moraes 
Gilmar Antonio Bedin 

Gina Chavez 
Jackson Roberto Cervi 

 James Fernández Cardoso 
Jerônimo Siqueira Tybusch 

João Martins Bertaso 
João Paulo Fernandes de Souza Allain Teixeira 

José Alcebíades de Oliveira Júnior 
Juliana Cristina Mansano Furlam  

Luiz Ernani Araújo Bonesso 
Luiz Henrique Urquhart de Cademartori 

  

Marcos Leite Garcia 
Maria Cristina Vidotte Blanco Tárrega 

Newton César Pilau 
Nuria Belloso Martin  

Paulo de Tarso Brandão 
Sérgio Ricardo Fernandes de Aquino 

Sérgio Urquhart de Cardemartori 
Roberto Alfonso Viciano Pastor 

 

Diagramação 

Alexandre Zarske de Mello 
Lisiane da Silva Zuchetto  

 
Capa 

Alexandre Zarske de Mello 
 

Comitê Editorial E-books/PPCJ 

 

Presidente 
 Dr. Alexandre Morais da Rosa 

 

Diretor Executivo 
 Alexandre Zarske de Mello 

 

Membros 
Dr. Bruno Smolarek (UNIPAR) 

Dra. Flávia Noversa Loureiro (UMINHO/PORTUGAL) 
Dr. Daniele Porena (UNIPG/ITÁLIA) 

Dr. Pedro Jose Femenia Lopez (UA/ESPANHA) 
Dr. Javier Gonzaga Valencia Hernandez 

(UCALDAS/COLÔMBIA) 
Dr. Clovis Demarchi (UNIVALI) 

Dr. José Everton da Silva (UNIVALI) 
Dr. Liton Lanes Pilau Sobrinho (UNIVALI) 

Dr. Márcio Ricardo Staffen (IMED) 
Dr. Sérgio Ricardo F. de Aquino (IMED) 

 
Projeto de Fomento 

PAEP – Programa de Apoio a Eventos no País e CAPES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIOSUMÁRIOSUMÁRIOSUMÁRIO    
APRESENTAÇÃO ............................................................................................................................. 5 

Paulo de Tarso Brandão .............................................................................................................. 10 

James Fernández Cardoso ........................................................................................................... 13 

Jacson Roberto Cervi ................................................................................................................... 15 

Alcindo Batista da Silva Roque .................................................................................................... 16 

Roberto Alfonso Viciano Pastor .................................................................................................. 17 

Germana de Oliveira Moraes ...................................................................................................... 19 

Ciro Añes ..................................................................................................................................... 20 

João Martins Bertaso .................................................................................................................. 22 

Fernando Antonio de Carvalho Dantas ....................................................................................... 24 

Marcos Leite Garcia ..................................................................................................................... 26 

Gina Chavez ................................................................................................................................. 30 

Sérgio Urquhart de Cardemartori ............................................................................................... 33 

Cleide Calgaro .............................................................................................................................. 35 

Newton César Pilau ..................................................................................................................... 36 

Luiz Henrique Urquhart de Cademartori..................................................................................... 37 

Juliana Cristina Mansano Furlam ................................................................................................ 39 

Agostinho Oli Koppe Pereira ....................................................................................................... 40 

João Paulo Fernandes de Souza Allain Teixeira .......................................................................... 43 

Gilmar Antonio Bedin .................................................................................................................. 44 

Nuria Belloso Martin ................................................................................................................... 45 

Maria Cristina Vidotte Blanco Tárrega ........................................................................................ 47 

Clovis Gorczevski ......................................................................................................................... 48 

Antônio Carlos Wolkmer ............................................................................................................. 49 

Jerônimo Siqueira Tybusch ......................................................................................................... 51 

José Alcebíades de Oliveira Júnior .............................................................................................. 54 

Luiz Ernani Bonesso de Araújo .................................................................................................... 55 

Álvaro Sanchez Bravo .................................................................................................................. 57 

Sérgio Ricardo Fernandes de Aquino .......................................................................................... 59 

 

 

 



5 
 

APRESENTAÇÃO 
 

Esta edição é publicada em um momento respeitável para os 

Programas de Pós-Graduação Brasileiros em Direito, em especial para o PPGDireito da 

Universidade de Passo Fundo que neste ano completa 4 anos na continuidade de uma 

trajetória de ascensão e excelência na área acadêmica de pesquisa e extensão.  

O PPGDireito é composto por duas áreas de pesquisa, sendo a primeira 

Jurisdição Constitucional e Democracia e, a segunda Relações Sociais e Dimensões do 

Poder, ambas reconhecidas e recomendadas pela Capes. 

A presente obra tem origem a partir do I Congresso Internacional de 

Jurisdição Constitucional, Democracia e Relações Sociais e Mostra de Trabalhos Jurídicos 

Científicos, sendo coordenado pelo Prof. Dr. Liton Lanes Pilau Sobrinho, eventos que se 

realizaram concomitantemente entre os dias 23 e 25 de agosto, no âmbito da Faculdade 

de Direito da Universidade de Passo Fundo (UPF). Estes eventos, organizados pelo 

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito - Mestrado, contaram com o apoio 

dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica da Universidade do 

Vale do Itajaí (PPCJ/UNIVALI) e da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e 

das Missões (URI). Este apanhado, predominantemente descritivo, compreende uma 

coletânea de estudos científicos pluritemáticas em razão das peculiaridades de cada 

Palestrante e seus Programas participantes. 

Neste encontro, foram debatidos diversos assuntos em torno dos 

temas que balizam as linhas de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Direito da 

UPF: Jurisdição Constitucional e Democracia, Relações Sociais e Dimensões do Poder. Os 

debates buscaram fomentar a reflexão sobre assuntos voltados ao desenvolvimento 

social, principalmente com a perspectiva relacionada a questões que implicam o pacto 

federativo, o papel do Estado na intervenção da economia, o atravessamento que o 

Direito Público faz no Direito Privado, as garantias negativas e positivas em termos de 

políticas criminais, o papel dos novos sujeitos sociais que se inserem na nova forma de 

Estado e de Constituição e, por fim, os sistemas de justiça, nos quais se vislumbra o 

processo constitucional como metodologia de garantia dos direitos fundamentais, o 
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problema do acesso à justiça e a solução por meio dos novos paradigmas que 

proporcionam uma efetiva tutela jurisdicional, sem esquecer as funções essenciais da 

Justiça e a alternativa de meios de sua realização no Estado de Direito. Com a 

participação de pesquisadores/docentes de diversas regiões do país e do exterior, os 

quais convieram, como se pode observar nos textos aqui reunidos, para potencializar 

ainda mais a vocação científica do Brasil, em crescente dinâmica de internacionalização, 

e para contribuir ao aprimoramento do conhecimento nas áreas jurídicas, sociológicas, 

filosóficas e afins, subsidiando ideias para o desenvolvimento social.  

Participaram deste encontro representantes de diversas instituições, 

dentre elas: UPF, UNIVALI, URI, Universidade Federal do Ceará (UFCE), Universidade 

Federal de Goiás (UFG), Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Universidade de Caxias do Sul (UCS), 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), (UNIJUÍ), (UNAERP) (UNILASALLE-

CANOAS), (UNESC CRICIÚMA) (UFPE/UNICAP/ AESO) (UNISC) (UFRN/ UNICAP), 

Universidade de Burgos Universidade Livre de Cali, Instituto de Altos Estudos Nacionais 

do Equador, Universidade de Valência, Universidade de Sevilha, Universidade de 

Perugia, Faculdade Latino Americana de Ciências Sociais do Equador (FLACSO), 

Universidade Pública de Santa Cruz, Universidade de Costa Rica, Universidade Mayor, 

Universidade do Chile, Universidade de Burgos. O grande número de participantes 

estrangeiros revela a crescente internacionalização promovida pelo Programa de Pós-

Graduação em Direito da UPF. Contribuições para o debate dessas complexas temáticas 

são reunidos nesta obra. 

Dentre eles, destacam-se a abordagem transnacional, suas reflexões 

sobre a democracia, constitucionalismo, crise e Direitos Humanos, Álvaro Sanchez 

Bravo, Nuria Belloso Martin, Ciro Añes, Antonio Carlos Wolkmer entre outros que se 

passa a aduzir. 

Paulo de Tarso Brandão por sua vez, traz em sua fala a crise 

constitucional e política do brasil, na América Latina, apresentando seu entendimento e 

posicionamento a respeito. Enquanto, James Fernández Cardoso aponta a crise 

constitucional e política que tem na Colômbia, no Brasil e também na América Latina. 
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Tema de reflexão para Alcindo Batista da Silva Roque se dá no contexto 

da crise Constitucional e Política que o Brasil está vivendo nesse momento. 

O professor João Martins Bertaso, como Roberto Alfonso Viciano 

Pastor e Germana de Oliveira Moraes discorrem sobre a crise constitucional e política 

no Brasil, Venezuela e na América Latina. 

Fernando Antonio de Carvalho Dantas destaca um movimento de 

desconstrução de direitos, e, portanto, desconstrução daqueles consensos mínimos que 

foram sendo construídos, respeito, por exemplo as diferenças.  

Para Marcos Leite Garcia a crise na América Latina bem como a crise 

no Brasil estão dentro de uma crise mundial, o qual menciona que “estamos realmente 

em uma crise política, econômica e social, também, no meu modo de ver, por esse 

capitalismo neoliberal, por essa ganância em lucro, os interesses da representatividade 

não é mais da população, a soberania popular está sendo usurpada pelos interesses 

econômicos das grandes corporações, pela própria mentalidade, pelo consumismo, ou 

seja, são uma série de questões que estão aí infelizmente danificando a nossa 

democracia.”. 

Gina Chavez destaca que não está fácil desarmar essa proposta 

democrática que existe por mais de 20 anos e que somente se concretizará com muitas 

políticas e corpos normativos aqui na América, como é o caso do Brasil, o caso da 

Argentina, da Venezuela, do Equador e da Bolívia. 

Sérgio Urquhart de Cardemartori coloca acerca dos diferentes ciclos 

do constitucionalismo latino americano, centrando-se nas constituições do Equador e 

da Bolívia. 

A professora Cleide Calgaro situa a necessidade de uma valorização 

ética e moral dentro de conceitos que possam mudar a sensibilização e conscientização 

das pessoas dentro da sociedade. 

Newton César Pilau, Luiz Henrique Urquhart de Cademartori, 

Agostinho Oli Koppe Pereira, Gilmar Antonio Bedin, Juliana Cristina Mansano Furlam e 
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João Paulo Fernandes de Souza Allain Teixeira comentam sobre a crise constitucional e 

política no Brasil e na América Latina. 

Álvaro Sanchez Bravo e Nuria Belloso Martin apresentam aspectos em 

processos de crises mundiais na história, mais precisamente na Europa. 

Maria Cristina Vidotte Blanco Tárrega, Jerônimo Siqueira Tybusch e 

Clovis Gorczevski acenam para uma mudança de mudança na cultura da nossa 

sociedade. Uma cultura voltada efetivamente à concretização dos Direitos Humanos, à 

solidariedade, à fraternidade. 

Antônio Carlos Wolkmer apresenta sua reflexão sobre uma crise 

maior, de um direcionamento do sistema de mundo capitalista, dos confrontos e 

relações de forças mundiais, sobre os modelos políticos das sociedades dos Estados em 

desenvolvimento, dos chamados Estados periféricos do Sul.  

José Alcebíades de Oliveira Júnior e Luiz Ernani Araújo Bonesso de 

Araujo, além de responderem a estes questionamentos ressaltam que, esta obra 

questiona temas de pesquisa da maior relevância, o qual deverá persistir como 

preocupação e objeto de outros estudos. 

Sérgio Ricardo Fernandes de Aquino sinaliza as preocupações políticas 

e jurídicas com os rumos do novo constitucionalismo latino-americano e sua 

necessidade de difusão como instrumento de reivindicação e reconhecimento da 

autonomia desses povos para a superação de suas desigualdades e a melhoria da 

dignidade de vida para seus cidadãos.  

Agradecimentos especiais aos bolsistas – CAPES, UPF e Balcão do 

Consumidor - do Programa de Pós Graduação em nível de Mestrado em Direito da 

Universidade de Passo Fundo, pela contribuição na realização das transcrições da 

presente obra: João Luís Severo da Cunha Lopes; Lisiane da Silva Zuchetto; Aline Moura 

da Silva Boanova; Augusta Feldmann; Janiquele Wilmsen; Leone Frizon; Letícia da Silva 

Nigris; Micheli Piucco; Petra Cristina Fiorin Fracaro; Rafaela Baldissera, Vinícius Francisco 

Toazza. 
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As transcrições da presente obra são frutos de entrevistas realizadas 

durante o I congresso Internacional de Jurisdição Constitucional, Democracia e Relações 

Sociais e respeitaram a fidedignidade do discurso dos respectivos autores. 

 

DrDrDrDr. Liton Lanes Pilau SobrinhoLiton Lanes Pilau SobrinhoLiton Lanes Pilau SobrinhoLiton Lanes Pilau Sobrinho 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito – PPGDireito/UPF 
 

Dr. Paulo Márcio da CruzDr. Paulo Márcio da CruzDr. Paulo Márcio da CruzDr. Paulo Márcio da Cruz 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica – 

PPCJ/UNIVALI 
 

Dra.Dra.Dra.Dra. Nara Suzana Stainr PiresNara Suzana Stainr PiresNara Suzana Stainr PiresNara Suzana Stainr Pires 

Pós Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Direito – PPGDireito/UPF 
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Paulo de Tarso Brandão 
 

Docente permanente do Programa de Pós-Graduação e Graduação em 
Ciência Jurídica, nos Cursos de Doutorado e Mestrado, da Universidade do 
Vale do Itajaí - UNIVALI. Membro da Academia Catarinense de Letras Jurídicas 
(ACALEJ), ocupando a cadeira de número 5. Procurador de Justiça no 
Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Experiência na área de Direito, 
com ênfase em Direito Constitucional. 

 

“A crise constitucional é política, e a crise política é constitucional, de 

certa forma ela vai influir na Constituição e está embutida em todo contexto. De novo, 

é a percepção de que a Constituição não é em si, você pode ter uma excelente 

Constituição e uma série de interesses em volta de desmanchar a própria Constituição. 

A velha discussão de que o mercado da regra do jogo da política, então, a uma série de 

real crise política de real crise constitucional, mas há também uma crise muito artificial 

do ponto de vista da Constituição. A crise real da Constituição e da política é não ter o 

interesse político em não cumprir, aquele arcabouço político e democrático da 

Constituição, por alguns estados. Então quando se fala em latino américa, a crise se 

mostra em uma Constituição manejada e uma Constituição artificialmente feita por um 

determinado lado como acontece em alguns países da América Latina, mas de outro 

lado há também uma crise artificial. Artificial no sentido de que é a tendência para 

cumprir interesses econômicos, desmancha-se a Constituição a partir de um discurso 

como por exemplo a Constituição está esgotada, o Estado Democrático de direito está 

esgotado, o estado não dá mais conta disso, o estado ... e o Bobbio, mantém uma 

expressão muito interessante em relação a isso, essa ideia de descontrole é 

fundamental para que, aqueles que, tem interesse no domínio do estado como um todo 

passem a ser um gestor da Constituição e daí desconsiderar a Constituição. Então a ideia 

de descontrole é para aumentar a força do estado no sentindo de um estado policial 

para que ele regule. Bobbio usa uma expressão interessante, como um inspetor de 

quarteirão às questões do mercado, então assim, eu preciso de um estado contendo a 

grande massa da polução para que ela não estrague o espaço de negociação do 

mercado, então o estado esgotado como se usa a expressão o estado está esgotado, a 

Constituição está esgotado, eu preciso reformar a Constituição isso tem sempre por trás 

um interesse de acabar exatamente com esse arcabouço que é a um tempo regra do 
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jogo e a um tempo instrumento capaz. O título de cobrança que tenho do Estado 

Democrático de direito com todas as garantias que está lá na ordem constitucional.  

Portanto, essa crise é muito séria, mas é uma crise que ocorre há 

muitíssimo tempo, eu não tenho me lembrado de algum tempo da minha vida que eu 

não tenha ouvido falar em crise do Estado, não me lembro, o Estado está sempre em 

crise, mas talvez essa crise do estado seja a única forma de você estabelecer um diálogo 

mais amplo. O grande problema é que há uma força sempre tendente a, digamos assim, 

a desmanchar a ordem constitucional. Penso que a grande contribuição é fazer o 

discurso contrário e se colocar na posição de dialogar, mas precisamos aqui um 

regimento muito grande de defesa da Constituição e da defesa das garantias 

constitucionais por mais antiquado que isso pareça, porque o discurso que é de moda, 

como diriam os espanhóis de moda, o discurso de moda é desmanchado por isso talvez 

tem que se correr o risco de se passar por um jurássico para dizer “a tu quer a 

manutenção daquilo” sim eu quero, e daí qual o problema, eu estou no diálogo e qual o 

problema quanto a isso? O que eu quero é sim o cumprimento da Constituição, está 

bom? Não está bom! Vamos continuar conversando. Há um certo medo de você dizer 

assim! Você está na modernidade, você está na transmodernidade, na pós-

modernidade, então esses rótulos são formas de dominação, também de discursos que 

se contrapõem aos discursos de desmanche dessa ordem constitucional.  

A minha atividade de professor hoje é ser o mais jurássico possível, 

para no mínimo relembrar os conceitos históricos que ainda estão por aí. Se fala que 

está esgotada a possibilidade de uma transmodernidade porque eu não quero conversar 

sobre o sistema de garantias, no direito isso vem o desmanche do direito penal com o 

discurso da modernidade do direito penal, que eu posso fazer a primeira, segunda, 

terceira velocidade do direito penal, que eu estou lá falando o seguinte: eu quero a 

escola clássica, se eu pudesse escolher a escola clássica estaria aplicando o direito penal 

muito melhor do que eu estou aplicando hoje. Então, resgatando o controle de 

constitucionalidade do controle difuso, eu entendo que a contribuição é muito maior, 

que você percebe tanto aquilo que deve ser de manutenção como não se surpreende 

com aquilo que é aparentemente uma novidade, mas que sempre esteve aqui que é 
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falar da relação direta da relação jurídica com a norma constitucional num estado de 

coisas inconstitucionais.”  
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James Fernández Cardoso 
 

Instituto Colombiano De Derecho Ambiental Dedicación: 20 horas Semanales 
Febrero de 2006 de. Áreas de actuación, Ciencias Sociales, Derecho, 
Humanidades, Otras Humanidades, Filosofia. Líneas de investigación: derecho 
administrativo, derecho publico. 

 

“Assistimos um novo cenário de turbulência nos estados Latinos 

Americano. Em primeiro lugar pelas posições ideológicas dos estados como, por 

exemplo se observa na Venezuela, onde está ocorrendo um processo de radicalização 

ideológica que provem de práticas sociais. Essas práticas que tem vivido a Venezuela em 

todos esses anos, também pelos valores que se tem articulado ao redor dessas práticas 

tem originalizado uma polarização no continente venezuelano. E que na colômbia temos 

vivido algo parecido. Há um ambiente também de polarização por ocasião da 

radicalização de ideologias, uma ideologia do ex-presidente que se contrasta com outra 

ideologia que eu qualificaria de progressistas no sentido que se tem buscado a superar 

a desigualdade que tem acontecido no estado colombiano. Essa radicalização 

ideológica, é normal que exista desanimo, pessimismo, decepção, e a isto se esta 

somando os recentes episódios de corrupção, e por ocasião do que se revelou e do que 

se tem revelado a raiz da corrupção que se originou através da empresa Odebrecht, e 

pelas quais a turbulência de cunho político que as utilizam de um ou outro ângulo. 

Porque tanto da ideologia de direita como a ideologia progressista que tem na Colômbia, 

de ambas as partes, as pessoas envolvidas nesse escândalo, está se produzindo na 

população um desencanto com o modelo democrático atual que efetivamente está 

obrigando a repensar o modelo atual de pluralismo democrático de defesa de direitos, 

e que naturalmente isso pode terminar naturalmente em processos constitucionais. São 

processos semelhantes da situação da Colômbia e da Venezuela, essa é minha 

perspectiva como professor, como também esse fenômeno de turbulência política que 

está se vivendo, por exemplo, no Brasil e na Colômbia. A partir desse panorama se 

observa os atos dos governantes que contradizem a máxima Aristotélica que proferia 

que o governante deve atuar de tal forma que sua atuação de exemplo a seus 

governados, que a virtude principal do governante é fazer com que os cidadãos sejam 

exemplo da virtude, mas nossos governantes políticos não estão dando esse exemplo 



14 
 

clássico da virtude, e por isso esse desencanto pela cidadania dos modelos democráticos 

atuais, e as consequências são desconhecidas pela frente.”  
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Jacson Roberto Cervi 
 

Pós doutorando pela Universidade de Passo Fundo com bolsa CAPES. 
Professor titular da graduação e pós-graduação (Mestrado e Doutorado) em 
Direito da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, 
Campus de Santo Ângelo. Advogado. Experiência profissional na área de 
Direito, com ênfase em Direto Ambiental. 

 

“Bom, meu nome é Jacson Roberto Cervi, sou professor do Programa 

de Pós-Graduação Stricto Sensu Mestrado e Doutorado da URI Santo Ângelo, bolsista da 

CAPES, fazendo Pós-Doutorado aqui na UPF e trabalho com as disciplinas de Direito 

Constitucional, Ecologia Política na Graduação e no Mestrado daquela instituição. Eu 

acredito que são vários fatores. Difícil de apontar um ou outro elemento que seja a causa 

dessa crise que estamos vivendo hoje, mas eu acredito que um dos elementos que 

contribuem significativamente é exatamente esta nossa cultura, como se diz, do jeitinho 

brasileiro, e que a corrupção hoje muito aflorada no nosso país a gente sabe que ela está 

muito arraigada na nossa cultura desde a época do Império. Acredito que como toda 

crise, as instituições vão dar uma resposta, estão dando uma resposta, e acredito que 

num futuro bem próximo a gente possa ver esta crise com bons olhos, no sentido de 

que ela proporcionou uma evolução para o nosso direito e para essa nossa cultura. ” 



16 
 

Alcindo Batista da Silva Roque 
 

Mestre em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (2007). 
Professor titular da Universidade de Passo Fundo. Especialista em Pós-
Graduação. 

 

“Bem eu sou professor da Faculdade de Direito da Universidade de 

Passo Fundo há 25 anos, sou advogado militante e naturalmente como profissional que 

vive a atividade acadêmica, que compartilha de todos os problemas que envolvem o 

exercício profissional do dia a dia da sociedade, vejo um período sombrio no nosso 

constitucionalismo, lembrando que nós estaremos comemorando, pelo menos 

marcando trinta anos da nova Constituição no ano que vem, e isso também demonstra 

a necessidade de uma maturidade maior não só para realizar os compromissos e as 

disposições que o constituinte estabeleceu, mas também aprimorar as nossas 

instituições, as nossas práticas, e sair desta crise. Desse momento sombrio que 

infelizmente atinge a nossa sociedade, as nossas instituições, através do mesmo espaço, 

da mesma modalidade que é a vida democrática, a vida política, porque a crise para ser 

enfrentada, para ser reconhecida, no espaço político com repercussão na sociedade, na 

economia, e naturalmente no jurídico, exige que possamos exercitar a democracia, ou 

seja, a crise da política que repercute em todas as demais áreas que sejam enfrentadas 

e solucionadas também pela política.  

Norberto Bobbio quando referia sobre as dificuldades da democracia, 

ou as chamadas crises da democracia, afirmava e afirmou que os principais problemas 

da democracia são as suas principais qualidades também, que as crises possam ser 

vividas e solucionadas também pela vida e a experiência democrática. Como disse, as 

instituições, as pessoas, a nossa prática cotidiana exige que a gente possa reconhecer a 

crise que vivemos, os momentos sombrios que estamos presenciando, mas que a gente 

procure encontrar alternativas também pelas práticas e pelos fundamentos da 

democracia, que é naturalmente o compromisso da academia, o compromisso dos 

profissionais do direito e o desafio que devemos buscar sempre superar para o presente 

e para o futuro. ”  
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“Bueno, las situaciones son diferentes, pero es realmente 

preocupante los dos casos, también en otros ámbitos tambiénes un problema no. Pero 

en todo o Brasil e Venezuela son dos casos especialmente relevantes. En uno se trata de 

una destitución ilegítima de una presidenta de la republica utilizando de una manera 

inadecuada una institución de lo impeachment y con una digamos ratificación de esa 

violación de la constitución por parte también de los órganos de control de 

constitucionalidad en Brasil, do qual evidentemente no es una boa noticia para o 

constitucionalismo no. Sen duvida en que se produzca situaciones dese tipo. E el caso 

de la Venezuela es uno más grave, es una violación puntual importante. En Brasil es un 

caso puntual importante, porque afecta o presidente da república, pero no é un 

desmoronamiento del sistema constitucional. En el caso de Venezuela, 

lamentablemente, es un desmoronamiento del sistema constitucional y atreves de una 

constituyente ilegítima e manipulada por un partido dominante, pues estamos entrados 

casi ou se no casi, de lo todo, en una situación autoritartia e ditatorial.” 

TRADUÇÃO: 

“Bom, as situações são diferentes, mas é realmente preocupante os 

dois casos, também em outros âmbitos é um problema não? Mas, o Brasil e a Venezuela 

são dois casos especialmente relevantes. Em um, se trata da destituição de uma 

Presidente da República utilizando de uma maneira inadequada a instituição do 

impeachment e com uma, digamos, ratificação dessa violação da Constituição por parte 

também dos órgãos de controle de constitucionalidade no Brasil, do qual 

evidentemente, não é uma boa notícia para o constitucionalismo, não? Sem dúvida, em 

que se produzam situações deste tipo. No caso da Venezuela é ainda mais grave, é uma 
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violação pontual enorme. No Brasil é um caso pontual importante, porque afeta o 

Presidente da República, mas não é um desmoronamento do sistema constitucional. No 

caso da Venezuela, lamentavelmente, é um desmoronamento do sistema constitucional 

e através de uma constituinte ilegítima e manipulada por um partido dominante, pois 

estamos entrando quase ou se não quase, tudo, em uma situação autoritária e 

ditatorial.”  
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“Então, estamos vivendo momentos de crise. Quanto a crise política 

no Brasil, teríamos que inseri-la num contexto internacional, da mesma forma a crise da 

Venezuela. Então há jogos, jogos de força que me fazem lembrar agora, a posição de 

Noam Chomsky. Noam Chomsky fala que temos de um lado pessoas e Nações e povos 

que insistem em um comportamento autodestrutivo e do outro lado temos povos e 

pessoas, e ainda podemos citar o nosso exemplo aqui latino americano, que insiste na 

mudança de uma visão de mundo em prol da vida e não em prol da destruição, que é a 

morte. Então, eu vejo numa perspectiva muito mais profunda, que subjaz a essa crise 

política, é saber como é que nós queremos organizar a nossa vida. Colocaria inclusive 

dentro deste contexto a harmonia com a natureza que envolve a harmonia entre seres 

humanos. Como é que vão prosseguir as relações entre os irmãos do norte, os irmãos 

do sul, como que vão prosseguir essas visões de mundo e, eu me lembro, eu gosto da 

expressão de Noam Chomsky que diz, olha ele um é norte americano, o norte americano 

mais lido do planeta, ele diz: “nós do norte estamos preocupados em salvar o mundo da 

era nuclear, os do sul é da catástrofe ecológica, e da emergência global”. Então, é um 

pouco da disputa de poder para saber qual é a visão de mundo que vai predominar. Eu 

não consigo dissociar qualquer crise política, seja no Brasil, na Venezuela, seja em 

qualquer país da América Latina se não num contexto maior de crise política, de disputa 

pelo poder no mundo que no final das contas envolve uma disputa pela “Madre Tierra”, 

pela água, pelos cereais, enfim, pela natureza.”  



20 
 

Ciro Añes 
 

Abogado, Máster en Ciencias en Derecho Procesal Penal, Especialista en 
Derecho Constitucional y Procesos Constitucionales, postgraduado en 
Educación Superior, Justicia Constitucional y Derecho Aduanero. Tiene más de 
diez años de experiencia en el ejercicio profesional, profesor en la Universidad 
Autónoma Gabriel Rene Moreno y Universidad privada NUR. 

 

“Acredito que todos os setores latinos americanos estão em crise. 

Mas, cuidado, observe a Bolívia, o Brasil tem uma figura bem diferente, vemos um poder 

judicial muito mais estável em comparação com o nosso. Vemos que o Brasil, por 

exemplo, no processo que tem no ofício, políticos, que têm como autoridades de Estado, 

por exemplo, e resulta como no caso de Odebrecht e demais, isso nos mostra uma 

independência judicial e isso não agrada, porque lamentavelmente na Bolívia os juízes 

creem que tem que exigir independência, eles não têm que exigir independência, tem 

que exercer a independência não tem porque persegui-la, pois já tem na Constituição. 

E eu vejo que no Brasil está se exercendo. Não tem medo do poder, porque ele é um 

poder também, seu controle é esse. Na verdade eu vejo com bons olhos o que faz o 

Brasil, contra as deficiências, que possa ser uma independência judicial, mal ou bem, 

mas existe. Em relação a Venezuela é preocupante, não? É preocupante porque 

lamentavelmente e sem nenhum erro, creio eu, acadêmico, estamos em frente a um 

ditador. Lamentavelmente viola todos os direitos e todas as garantias das pessoas, 

existem pessoas mortas. O governo chama uma assembleia constituinte, quando não é 

ele que deve fazer, dissolve a assembleia, isso é um golpe de Estado, golpe de Estado 

porque estamos falando que ele desconstituiu e está deslocando a assembleia 

legislativa, porque se diz em golpe de Estado se for por Militar. Não, não, o tema golpe 

de Estado é quando destrói uma instituição de onde venha e, está sendo isso. E se está 

criando um governo autoritário e é muito preocupante. Creio e espero que muito 

prontamente se resolva o problema, e assim como se mexeu com o tema econômico se 

mexa com o tema jurídico, mantendo uma posição na Venezuela pelo tema dos recursos 

que têm, falo em recursos naturais, como petróleo e todo o resto que tem como seguir, 

e preocupa muito instituições internacionais retirando seu apoio a esse tipo de 

constitucionalidade e ataque totalmente antidemocrático, não? E a ética na democracia, 
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sabemos muito bem, que os direitos humanos estão totalmente vulneráveis. É uma 

pena, e espero que mais pessoas se juntem a esse tipo de reconhecimento de Estado. 

Lamentavelmente, tem esse bloco que existe Bolívia e nós dizemos no âmbito 

acadêmico, à opinião que tem o presidente da Bolívia é uma opinião pessoal, não é uma 

opinião por parte do Estado Boliviano, ou seja, não pode rogar-se sem tela, sem ter 

investidura para sê-lo, mas, entretanto, sem um consenso, sem uma consulta popular, 

que é o que pensamos a respeito. Eu creio que pela afetação institucional, todos 

estamos contra este governo Venezuelano. Penso que o presidente pode dizer o que 

deve dizer, certo, porque creio eu que estes temas, a opinião pessoal, a liberdade de 

expressão vale, certo, e isso tem-se que respeitar em todas as nações.”  
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“Nós dizemos: é um problema interessantíssimo nesse momento 

histórico para o Brasil. O Brasil vive esse momento histórico interessante. Por um lado é 

um caos, se instalou o caos, na perspectiva da nossa representação política, e podemos 

dizer assim, os três poderes, as instituições que compõem os três poderes para efeito 

da sociedade perderam a legitimidade, ou seja, elas não têm mais nem no plano 

simbólico essa referência que deveriam ter, ou seja, quando o plano simbólico esvai-se, 

desaparece perde a referência para a sociedade e nós perdemos também. O que 

chamamos de instituições que constituem o Estado de Direito, democrático e 

constitucional. Nesse momento nós estamos numa encruzilhada, numa transição, em 

tentar recuperar esse Estado, tentar discutir esse Estado, tentar rever, retomar essas 

instituições e esse é o lado positivo, essa discussão, esse caos, essas crises que estão 

ocorrendo é muito fortemente relacionada e repercute a partir de um maior 

envolvimento, parece um paradoxo, mas um maior envolvimento da cidadania e os 

movimentos de junho de 2013 foram em grande parte resultado, desse esvaziamento 

que as instituições tiveram, porque os movimentos nenhum deles queriam partidos 

políticos envolvidos, sindicatos envolvidos, movimentos ideológicos, grupos ideológicos 

envolvidos. Eles justamente estavam a partir dali, contestando essas instituições e, 

todas elas. Então nós vivemos um processo muito interessante por um lado e por outro 

lado nos defrontamos com uma espécie de caos, de descrédito total quanto as nossas 

instituições. Penso que o Brasil sairá reforçado, fortalecido, um pouquinho mais 

avançando em relação à cidadania, cidadania sairá mais reforçada. É um país que tem 

que parar de se preocupar somente com o futebol, carnaval e com outras coisas, como 

as telenovelas, isso é duro de dizer, sem dúvida, mas é a nossa realidade, e, se preocupar 

um pouco mais, prestar atenção, dar atenção as nossas instituições, cobrar dos nossos 

representantes e, enfim, se envolver no processo todo, se não, nós não teremos uma 
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democracia como queremos, as instituições funcionando em benefício da cidadania 

como desejamos.”  
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“Olha estamos aí diante de um espaço extremamente grave, 

extremamente grave, é um espaço de desconstrução de determinadas empresas que 

tínhamos principalmente no campo do direito e no campo da política. Eu tenho dito que 

as vezes a gente tem feito algumas conclusões, para questões jurídicas a gente dá 

respostas políticas e para questões políticas a gente dá respostas jurídicas. Estamos 

esquecendo de fazer um diálogo entre o jurídico e o político a partir daqueles consensos 

mínimos que foram construídos pelo exercício de uma política democrática que criou 

direitos de minorias, por exemplo, de maiorias, por exemplo que no exercício dessa 

política no exercício da atividade estatal a gente deve procurar caminhos de 

possibilidades de coexistência de todos e de todas nessa perspectiva de exercício de 

reconhecimento de exercício e efetivação de direitos. O que a gente está vendo hoje é 

uma polarização, um ambiente extremamente polarizado, um ambiente polarizado é 

um ambiente que não dialoga, é um ambiente de paralelismo. Eu estou na minha 

posição e você está na sua posição e não dialogamos, quer dizer a história está cheia de 

exemplos dessas polarizações, exemplos políticos, graves para a humanidade, por 

exemplo nazismo, exemplos coloniais, de não dialogar com os povos indígenas que 

resultou por exemplo, o caso do continente americano a negação da humanidade dos 

índios e o maior extermínio, o maior holocausto da história, que é o holocausto dos 

povos indígenas americanos por indisposição no campo político de se realizar aquilo que 

é mais importante na política do que no diálogo. Agora, não é qualquer diálogo, esse 

diálogo tem que ser um diálogo intercultural de reconhecimento do sujeito que fala e 

do reconhecimento da fala que esse sujeito constrói. Então, o que está acontecendo 
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hoje no Brasil, me parece, voltando a ideia dos paralelismos, e das dualizações e das 

polarizações, é uma ausência total de disposição para o diálogo. Então isso no campo 

político é muito ruim porque estamos aí ocupando e construindo espaços de 

enfrentamentos, enfrentamentos cotidianos, enfrentamentos cotidianos vão ser a 

busca de um lado vitorioso. Então, isso é muito grave na política, a política é um 

ambiente de conciliação, de conflitos, de diálogos, de tentativas de resolução de 

conflitos por meio de diálogos e institucionalidades e institucionalizações desses 

espaços de resolução de conflitos. Isso pode acontecer no ambiente legislativo, no 

poder legislativo as funções aí Estado. No ambiente do poder judiciário, e aí com as 

funções do Estado nesse ambiente formal para as resoluções de conflitos. E no ambiente 

executivo, de execução de políticas públicas que devem evidentemente respeitar as 

autonomias e liberdades dos poderes, de cada um desses poderes, dialogar. Essa 

harmonia ela não pode ser cada um no seu quadrado. Tem que ser dialogante. Então, o 

que estamos vendo no Brasil parece que uma separação de poderes absoluta igual a 

ideia de cada um no seu quadrado. Em que cada um dos poderes e cada uma das 

dimensões do exercício desses poderes e dessas funções do Estado quer se sentir 

vitorioso e aí realmente eu acredito vamos ter um serviço muito grande para o campo 

político brasileiro hoje, especificamente porque a gente vive nesse processo aí um 

movimento de desconstrução de direitos, e portanto, desconstrução daqueles 

consensos mínimos que foram sendo construídos, respeito, por exemplo as diferenças. 

É muito grave para a nossa coexistência, para a nossa convivência social.”  
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“Sim, nós estamos vivendo uma crise de representatividade da 

democracia atual, em quase todos os países, é propriamente um problema do mundo 

ocidental, das democracias ocidentais. Imaginem o Brasil e na América Latina. Então na 

América Latina nós tivemos recentemente o fenômeno do chamado novo 

Constitucionalismo Latino Americano. Que é um constitucionalismo muito interessante, 

que tem algumas novidades, sobretudo no plano político, também no plano ambiental, 

a questão da natureza do sujeito de direito, no plano do pluralismo jurídico, a questão 

da jurisdição indígena e etc. E também temos algumas novidades, novidades bem 

interessantes no plano político, a tão preterida reforma política no Brasil. Nesse plano 

político, nós temos algumas questões, por exemplo, que é aquele direito que todo povo 

tem de reformar o seu governo, de trocar o seu governo. E nesses três países, Venezuela, 

Bolívia e Equador nós não temos, estamos do presidencialismo né, não temos o 

impeachment como é o Brasil, que nós imitamos da Constituição Norte-Americana. 

Nesses países existe o sistema recall, o sistema de rechamada ou sistema de referendo 

revogatório e também outra questão importante que é a do referendo, toda emenda 

constitucional, toda a mudança, é um fenômeno do constitucionalismo moderno que 

temos que ter a possibilidade de mudar a constituição, claro que estão vedadas aquelas 

questões consideradas como cláusulas pétreas, como os direitos humanos, por 

exemplo. Mas as demais questões, sim, podem ser modificadas no futuro quando na 

discussão da Constituição já da Virgínia ou mesmo os federalistas na Constituição Norte 

Americana em 1787, um pouco antes da Convenção, aquelas discussões um pouco antes 

da Convenção da Filadélfia ou mesmo na Convenção de Filadélfia, eles discutiam, vamos 

destituir, vamos condenar as futuras gerações a viver e pensar como nós vivemos, então 

se criou essa possibilidade de fazer uma reforma a Constituição. Os Americanos lá de 
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1787, estabeleceram 2 turnos e a maioria qualificada de ¾, então esse é o fenômeno da 

rigidez constitucional. Isso também é uma característica desse constitucionalismo pós 

Segunda Guerra Mundial. Só que o Constitucionalismo Latino Americano, esse novo 

Constitucionalismo Latino Americano, estipula que após fazer uma emenda 

constitucional o povo tem que ser submetido a essa reforma, essa emenda 

constitucional a um referendo, então por exemplo, faz a reforma da previdência, passa 

para o povo, passa pro referendo, evidentemente que isso não passaria. Da mesma 

forma que qualquer mudança tem que passar pelo referendo para reforçar a democracia 

participativa. Nesses três países a democracia participativa é uma realidade, as pessoas 

são ouvidas e há mais eleições. Acontece que o grave efeito desse constitucionalismo é 

a questão do hiperpresidencialismo, então em alguns momentos se dá muitos poderes 

ao presidente da república. Eu acho que é um problema do nosso sistema também. 

Nosso sistema político com certeza tem que ser reformado, teria que ser revisto essa 

questão do presidencialismo. Mas tanto na Venezuela, como na Bolívia e como no 

Equador, o problema é que esses presidentes que são eleitos, eles ficam um, dois ou 

dois mandatos e depois eles não têm mais direito a reeleição. Então tanto Chávez, Hugo 

Chávez como Evo Morales tiveram problemas muito similares. Eles fizeram a 

constituinte, se elegeram presidentes, fizeram a constituinte e aí nessa constituinte eles 

foram eleitos, então eles começaram o segundo mandato do zero como se fosse o 

primeiro, no caso o Evo Morales, mais do que o Chávez, e eles tem direito a uma 

reeleição, então eles foram para a reeleição e depois eles não tinham mais direito a uma 

terceira reeleição. E aí eles tentaram reformar a Constituição para eles irem para um 

terceiro mandato e no caso do Evo Morales para o quarto mandato. Acontece que como 

isso é feito por emenda constitucional, a população teria que dizer sim ou não, no caso 

de Chávez, do Hugo Chávez quando ele quer ir para a terceira reeleição e no caso da 

reforma da Venezuela inclusive ele poderia se reeleger sempre, ele fazia planos para até 

2030, só que a população disse que não e ele passou por cima do referendo e foi para o 

terceiro mandato, mas parece que a natureza as vezes nos comete alguns golpes, ele 

morreu relativamente jovem de um câncer que até hoje ninguém sabe direito do que 

foi. E aí ficou o Nicolás Maduro. No caso do Evo Morales igual, então ele também se 

reelegeu, primeiro ele se elegeu, aí foi para a constituinte, refundou o país, a República 

Pluralista Bolivariana da Venezuela, muito interessante a Constituição da Bolívia de 
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2009, se não resta nenhuma dúvida, e aí ele foi eleito, foi para reeleição, agora ele tenta 

um quarto mandato ou um terceiro, terceiro com a Constituição de 2009, só que a 

Constituição não permite, ele submeteu isso a um referendo e a população disse que 

não. Parece que ele vai para um quarto mandato assim mesmo, imitando Hugo Chávez. 

Então é curioso porque é o mesmo ato do presidente Hugo Chávez, ele vai pro terceiro 

mandato ele não tem mais saúde, falece e aí fica o vice, o Nicolás Maduro, só que o 

Nicolás Maduro também vai para uma eleição e se reelege, só que agora ele não aceita 

o resultado da última eleição legislativa da Venezuela onde ele perde a maioria no 

parlamento, então sem a maioria do parlamento e por vários motivos, o parlamento 

resolve submetê-lo a um referendo revogatório, o presidente Hugo Chávez, se não estou 

enganado, foram dois referendos revogatórios que ele se submeteu, e ele ganhou os 

dois, sim ou não, continua não, é como se fosse um processo de impeachment que quem 

decide é o povo, é mais democrático. Só que o Nicolás Maduro, acreditou na Venezuela 

exatamente por isso, ele não aceita que aquele parlamento ou que o congresso o 

submeta ao referendo revogatório que seria a população, então como ele não aceita, 

ele tem um mecanismo da Constituição da Venezuela, em caso que ele pode convocar 

uma nova assembleia nacional constituinte, ele não tem essa legitimidade de convocar 

uma nova assembleia nacional constituinte para fugir de um referendo revogatório, 

então ele vai e convoca uma assembleia nacional constituinte e essa assembleia 

nacional constituinte usurpa o poder daquele congresso que tenha sido anteriormente 

eleito. Ora, o que é o constitucionalismo moderno contemporâneo? O 

constitucionalismo estabelece limites ao poder, o constitucionalismo são regras prévias 

no jogo, então ele foi eleito pela constituição de 99, que é a constituição de Hugo 

Chávez, e ele está fugindo dessas regras, ele não pode fazer isso porque o 

constitucionalismo são regras prévias, previamente estabelecidas do jogo, você não 

pode mudar as regras com o jogo já iniciado e são limites ao poder. Então, o Nicolás 

Maduro criou uma crise sem precedentes, o país está à beira da guerra civil por teimosia 

porque ele não quer sair do poder ou ele tem medo de se submeter ao povo. Ele deveria 

se submeter ao referendo revogatório, se perder, perdeu, mas pelo menos não acabaria 

com a democracia do país. Da mesma forma que o Evo Morales, está tomando um ato, 

está cometendo o mesmo erro do Hugo Chávez, está passando por cima do referendo, 

se ele for para o quarto mandato. Então isso é curioso, eles criam o país, fundam o país 
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e no final eles mesmos, o que tem no poder que eles não querem largar. Criam as regras 

e eles mesmos passam por cima das regras. E assim também no Brasil, também no Brasil, 

da mesma forma. Nós estamos vivendo em um estado de exceção, onde decisões estão 

sendo tomadas totalmente contra as regras que estão na constituição, as regras do jogo, 

aumento de impostos sem passar pela legalidade e medidas absurdas, esse último 

espetáculo triste que foi o processo contra o presidente Temer, onde ele praticamente 

comprou o congresso, a plena luz do dia, isso é uma verdadeira vergonha o que está 

acontecendo no Brasil, isso é muito triste tudo isso que está acontecendo no Brasil. 

Então a crise na América Latina e a crise no Brasil estão dentro de uma crise mundial, 

estamos realmente em uma crise política, econômica e social, também, no meu modo 

de ver, por esse capitalismo neoliberal, por essa ganância em lucro, os interesses da 

representatividade não é mais da população, a soberania popular está sendo usurpada 

pelo interesses econômicos das grandes corporações, pela própria mentalidade, pelo 

consumismo, ou seja, são uma série de questões que estão aí infelizmente danificando 

a nossa democracia. Acredito que o Bauman é um autor que explica muito bem isso, 

quando ele tem aquele conceito de modernidade líquida, ele mostra bem como tudo 

está ruindo em nome da economia, em nome da ganância de alguns, de alguns 

monopólios, a gente vê que o cidadão está perdendo ou já perdeu a muito tempo, não 

seremos ingênuos, o controle dos seus Estados.”  
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“Bom, é bastante difícil e complicada a pergunta, acho que o que nos 

passa nesse momento é que não sabemos como relacionar depois de todo um processo 

que havíamos superado e conquistado, um projeto democrático para a sociedade em 

que efetivamente coloque os direitos dos cidadãos no centro dos Estados, que 

buscamos resolver os problemas de exclusão construídos historicamente ao longo da 

vida em muitos países, em muitos Estados. Não está fácil desarmar essa proposta 

democrática que andou se alimentando por mais de 20 anos e que se concretizarão com 

muitas políticas e corpos normativos aqui na América, como é o caso Brasil, o caso da 

Argentina, o caso da Venezuela, o caso do Equador e da Bolívia também. E todos os 

projetos progressistas nessas últimas décadas, vemos que neste momento estão em 

diversas crises, ligados a uma mesma crise por diversos mecanismos, o caso da 

Argentina, por uma via eleitoral, no caso do Brasil por um corpo de Estado institucional, 

no caso de Venezuela por uma inferência externa muito forte e sustentado. E no caso 

do Equador que estamos todos a ver, está passando apesar de haver ganhado um 

candidato de aliança país, de partido que é sustenido a essas transformações. Agora, as 

decisões que está tomando o novo presidente estão descolocando justamente esse 

projeto político que está sustentado. Então, é uma situação complexa que basicamente 

nos preocupa porque justamente estão desarmando essas bases de transformações do 

Estado, em resgate do público, em a garantia da vigência material dos direitos. Agora a  

incidência de planificação e na incidência da economia do Estado para poder resolver os 

problemas de desigualdades, todos sabemos por informes internacionais que a América 

Latina é o continente mais desigual do mundo, então a incidência que devia manter o 
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Estado para resolver, a economia para resolver os problemas da desigualdade social, 

vemos que com as mudanças está sendo possível que milhões de pessoas saem da 

pobreza, estava sendo possível que o setor empresarial tenha maiores 

responsabilidades através de pagamento de impostos, através de complementos de 

rendas que digamos que teriam abusos e estão desarmando todos esses passos, esses 

pequenos passos que tenhamos dado e havíamos temido de muitos, digamos, de 

importantes resultados ao longo das décadas. E que passa com esse discurso e com a 

corrupção que estão enfrentando nos distintos países, eu vejo que mais adiante 

efetivamente existiram pessoas dentro dos respectivos governos que seguramente 

abusaram de recursos públicos, de contas públicas, se beneficiaram, chegaram a 

acordos ilegais e ilegítimos com empresas provedoras do Estado, empresas a serviço do 

Estado. Esta situação pelo que se pode ver é basicamente delações de uma empresa, 

uma mega empresa que tinha relação com empresas dos EUA e com instâncias de 

governos dos EUA, o que ocasiona muitas suspeitas, estão desarmando-se estes 

projetos. Aí vejo eu que o discurso da corrupção está sendo utilizado, possivelmente 

está sendo utilizado como um novo mecanismo de controle e disciplina aos governos. 

Isso porque um dos efeitos e um tipo de tratamento frente a corrupção em países como 

Equador e como a Venezuela e Bolívia e outro tratamento com os mesmos problemas 

da corrupção em países como Argentina e Brasil. Em Equador, Bolívia e Venezuela o 

discurso é que saiam os governantes. Em Argentina e Brasil muda, penso que se 

pronuncia para que saiam os governantes, as estâncias de poder. Então porque é mais 

importante a demanda que deixem o poder, autoridades que inclusive demonstraram 

um manejo muito transparente de acesso ao poder, e se estamos demandando que seja 

Maduro que o vice presidente do Equador saia, ou que saia governante de Bolívia, como 

vamos dizer, se demonstra claramente que existe um discurso que se utiliza mais 

adiante, a necessidade de controlar efetivamente os abusos do poder que são legítimos 

que inclusive estão, creio eu, a substituir o discurso contra o narcotráfico. Vocês 

recordarão que em décadas passadas, o discurso central de controle e de disciplina de 

governos latino americanos foi dos EUA e a luta contra o narcotráfico. Nessa época e 

nesse momento, digamos, essa luta foi colocar muitas bases militares no continente e 

formar as polícias e os exércitos dos nossos países em nessa lógica luta contra a 

delinquência transnacional, mas que esconde outros interesses geopolíticos, atrás dele. 
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Parecia nesse momento que esse discurso na luta contra o narcotráfico estava no topo, 

mas não é suficientemente efetivo, está aí nas bases militares nos diferentes países 

latinos americanos, está aí nessa suposta luta contra o narcotráfico que de alguma 

maneira havia parado e combatido, justamente o narcotráfico internacional. Mas, criar 

nós um discurso que chegue à sociedade, um novo discurso que chegue na sociedade e 

que impacte na sociedade e que é muito mais grave porque o discurso da corrupção 

aponta basicamente a destruir a condição social das pessoas, a condição social do 

Estado. Um dos objetivos desses processos democráticos foi recuperar a autoestima das 

pessoas, recuperar a legitimidade do poder público e ainda, recuperar a legitimidade do 

Estado e da sociedade, pois em outros Estados, estejamos orgulhosos do Estado e 

orgulhosos do que são os nossos governos, orgulhosos dos que nos representaram e dos 

que nos dão uma proteção não só nacional e senão internacional pelos ganhos que 

vínhamos tendo como Estado e como governo. Mas, agora com esse fator em debate e 

em discussão, o que se faz é chegar na consciência do cidadão dizendo não os que te 

elegeram que são pessoas comprometidas com o Estado, o presidente, as autoridades, 

todos são corruptos? E voltamos normalmente atrás a desquerer, deixar de querer no 

Estado deixar de querer a autoridade pública, deixar de querer o público e isso é muito 

grave, é muito grave porque não só o que destaca a sociedade e sim desarma toda a 

capacidade regulatória, toda a capacidade normativa e toda a capacidade de 

transformar a sociedade, transformar esses fatores justamente de desigualdades que 

vimos desarmando. Então, creio eu que é uma situação muito grave que estamos 

passando, uma situação que não relacionamos as forças democráticas para entender e 

ver corretamente o que está ocorrendo, pois também estamos deixando que se vá esse 

tipo de Estado, essa forma de Estado que nos havia dado importantes resultados, 

especialmente para superar esses problemas de desigualdade que é marcado muito na 

América Latina, ao longo da história.”  
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“Como de fato, o Professor Volkmer coloca os diferentes ciclos do 

constitucionalismo latino americano e se centrando nas constituições do Equador e da 

Bolívia, por exemplo, em que a gente vê um novo constitucionalismo latino americano, 

a gente vê um sério e profundo compromisso com os saberes de cada um desses 

territórios e é importante que todo o acadêmico de direito, advogado, juiz, magistrado, 

tenha claro na sua cabeça que a fonte primordial do direito é o nosso cotidiano e dentro 

disso, nós precisamos saber identificar, inclusive uma preposição de 

etnodesenvolvimento, de sociodiversidade de que as diferenças são exatamente os 

pressupostos democráticos pra nossa União. Assim como a gente viveu no tratado 

constitutivo da Unasul, por exemplo, esse propósito de integração regional, por 

exemplo, a gente vê essa possibilidade concretizada no novo constitucionalismo latino 

americano e como ele consegue resgatar esses saberes mais ancestrais, saberes 

indígenas, como é o caso do “Bem Vivir”, por exemplo, pra que esteja inscrito dentro de 

uma linguagem jurídica, ou seja, dentro de uma dimensão constitucional, então isso vai 

fazer com que de fato não apenas se tenha a exigibilidade desses direitos, mas se 

consagra e se respeita e se coloca dentro dessa dimensão jurídica todos aqueles 

aspectos de convivência entre diferentes povos, como é o caso da Bolívia que é um 

Estado plurinacional. Agora, nessa crise política e constitucional, que esse é um aspecto 

positivo de crise, para a gente observar novos paradigmas, no seu aspecto negativo a 

gente vai observar o que, que ainda existem interesses geopolíticos diferenciados que 

não favorecem essa integração, e também pela própria mentalidade mais colonizada do 

povo Sul Americano e latino americano pra que não consiga superar essas condições 

dessas propostas inovadoras que de fato se diferenciam bastante do constitucionalismo 

mais clássico, principalmente do pós guerra, então aqui ao que a gente vai observar, a 

gente vai observar que se trata de um constitucionalismo inovador, por um lado, mas 
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que historicamente devido a sua colonização, devido as diferentes formas de violência 

com que foi tratado, ele não vai conseguir de uma maneira ou outra, fazer com que haja 

superação dessas questões. Aliado a isso, temos também os diferentes interesses 

geopolíticos, por exemplo, que interferem diretamente nessas democracias, impedindo 

muitas vezes a autonomia desses povos. Então trabalhar essas condições, trabalhar 

essas possibilidades é um desafio do nosso tempo, do povo Sul Americano, do povo 

Latino Americano para que ele efetive a sua dimensão constitucional, a sua dimensão 

cultural, como proposta inovadora, e que agora também já se observa em diferentes 

cantos do mundo. Então isso me parece crucial para entender de fato o lugar de fala 

dessas constituições, dos tratados de integração regional e que isso tem um papel 

diferenciado pra elevar aquilo que a América do Sul tem de melhor e contribuir, 

inclusive, por exemplo, para as dimensões de sustentabilidade do planeta.” 
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Professora e pesquisadora no Programa de Pós-Graduação - Mestrado e 
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“Hoje a gente passa por uma crise muito forte, e eu diria que é um 

problema ético e moral também. Mas esse problema ético e moral, ele não é só da 

política brasileira, é de toda a sociedade, porque nós também somos coniventes quando 

a gente pensa no político que nos representa, ele nos representa. Então, nós damos a 

legitimidade a ele. É possível retirar essa legitimidade dele? Sim. Mas para isso tem que 

haver uma mudança de consciência da própria sociedade. Porque nós mesmos estamos 

viciados em alguns aspectos negativos na sociedade, o que torna um problema político 

grande. Então, há a necessidade de uma..., vamos dizer assim, valorização ética e moral 

dentro de conceitos que eu possa mudar a sensibilização e conscientização das pessoas 

dentro da sociedade.”  
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eixos sobre direitos e garantias fundamentais, organização e administração 
do Estado. Pesquisador do Grupo de Pesquisa Conflito, Cidadania e Direitos 
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“Eu considero que a crise, ela é perpétua no Brasil. Desde o século XVI 

aqui nós estamos em crise perpétua. Só que ela se aprofunda a tal ponto, que é preciso 

refundar a República. É preciso reconsiderar o Republicanismo como um verdadeiro 

alicerce, fazendo o plantar de uma nova semente republicana, aonde aquelas pessoas 

que vão ao poder político, elas estejam vinculadas com os compromissos republicanos 

e não mais com a história brasileira, que precisa ser dissociada dessa nova realidade, 

que a partir de agora tem que acontecer. O momento é gravíssimo. Ele vem causando 

severos danos a toda a sociedade brasileira, e essa transformação é imediata, ela tem 

que acontecer. Temos algumas ressalvas importantes, o republicanismo, ele é o 

caminho. A refundação dele, é um caminho mais interessante ainda, que deve ser 

reconstruído através do fortalecimento ou do destaque do redescobrimento do que 

seja, efetivamente, um poder político, e os poderes constituídos para atuar em benefício 

da população; com o auxílio de toda a sociedade organizada, porque nós temos isso no 

Brasil. Então, a esperança se dá, é justamente pela possibilidade de refundarmos a 

República, já que na esfera de atuação dos poderes políticos e públicos, nós estamos 

com sérios problemas. Penso que a crise é gravíssima.”  
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PPGD UFSC; Consultor na área de Direito Administrativo. Tem experiência na 
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“É uma pergunta muito complexa, parece simples, mas profunda. 

Sobre o problema institucional que estamos sofrendo, ele é tão grave, tão profundo que 

tu precisarias pegar alguma ponta desses problemas, para a partir dele tecer algumas 

considerações. Podemos abordar esse problema através de várias perspectivas. Então 

eu vou ter que escolher uma dentre tantas. Nós temos, ao meu ver, como um dos 

grandes problemas do país o empoderamento excessivo e o descontrole dos nossos 

sistemas de controle. Nós temos como sistemas de controle no Estado Brasileiro o Poder 

Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, para citar alguns, o que eu tenho 

visto, e o que me atemoriza inclusive, é como esses grandes sistemas de controle, ao se 

empoderarem excessivamente, ao ganharem um poder muito grande de atuação, e uma 

quebra da noção de seu auto limite, perderam o controle. O que nós estamos assistindo 

é uma caça às bruxas, nós estamos assistindo uma espécie de temor fundado no gestor 

público, sobre aquilo que ele quer levar a efeito, para te dar um exemplo, eu estou 

orientando uma tese de doutorado, de um publicista, que tem experiência como 

advogado de gestores públicos, e esse doutorando tem uma tese de que, por ora, ele 

quer chamar de direito administrativo do medo, fruto de sua experiência como 

advogado de gestores públicos, verificando como o gestor público hoje está apavorado 

com aquilo do que ele pode ou não pode fazer, porque os órgãos de controle podem a 

qualquer momento, afirmar que uma determinada práxis que aquele gestor está 

levando à efeito de boa-fé, ele não pode, aquilo é crime, isto parece uma coisa 

exagerada, quando eu falo dessa maneira, mas não é, porque, eu, hoje, exerço uma 

função de gestor, na Universidade Federal e tenho visto isso, as interferências que 

temos visto, e que estamos sofrendo desses órgãos de controle, são grandes, muitas 

vezes, questionando coisas, questionando aspectos que não seriam de sua competência, 
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isso gera um embate, um stress muito grande. Então, vendo todo esse problema, que 

nós estamos encarando aqui, pra mim, um dos grandes problemas é este, o descontrole 

do nosso sistema de controle que deveria estar pautado por limites como é o que ocorre, 

como é condizente num estado democrático de direito. Em resumo, pra mim, o grande 

problema ou um dos grandes problemas é esse.”  
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“No que tange a questão ambiental que eu trabalho, realmente afeta, 

e muito, porque existe uma interligação entre a questão de fundo que é a crise 

econômica, que nada mais é um reflexo da crise política de que todos estão vivendo, 

vejamos a questão da Venezuela, uma crise econômica e política muito forte, isso afeta 

em muito a questão ambiental, porque nós não temos nenhum tipo de novas metas 

traçadas, temos índices, mas que são meramente números. Nós não temos efetividade 

nenhuma nessa questão, e esse desenvolvimento também não é visto em nenhum local, 

a América Latina, não só no Brasil, na América Latina toda.”  
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“Olha, parece que está no nosso dia a dia, essas crises constitucionais 

estão atreladas a crises, por óbvio, políticas, mas também, por óbvio, econômicas. 

Quando eu falo em relação de consumo e poder, eu sempre coloco o poder que as 

grandes corporações têm de influenciar sobre os países e quando eu digo influenciar, eu 

estou dizendo em modificar leis, no nosso caso,  haja vista a pouco tempo a questão da 

copa do mundo aonde uma grande corporação entra no país e modifica as leis para que 

o evento ocorra da forma que ela queira que ocorra, então, esses elementos estão 

atrelados, a crise constitucional não é uma crise sozinha, ela não aparece, simplesmente 

por que a constituição tem problema, não! As crises constitucionais são geradas na pré 

constituição, quando se trabalha a constituição de acordo com ideologias de 

determinados poderes hegemônicos, sejam eles nacionais ou internacionais, e depois 

ela eclode no ‘pós’, não diria no pós constituição, mas no ‘implementamento’ desta 

constituição quando muitas coisas que estão colocadas dentro da constituição acabam 

sendo desnorteadas pelos mesmos poderes que fazem com que esta constituição acabe 

sendo totalmente desfigurada. Nós falamos em incerteza na física, não temos certeza 

na física, se não tenho certeza na física eu não vou ter certeza no direito, as leis estão ai 

para serem interpretadas, por quem são interpretadas? Essas  são questões que levam 

à crises institucionais, quando eu começo interpretar determinadas partes da 

constituição em favor de um determinado poder hegemônico dentro do Estado e o que 

parece na  América Latina principalmente é que isso, realmente, vem ocorrendo, aliás 

na América Latina isso é cíclico, quando a América começa a se desenvolver ou a seguir 

para um caminho de uma democracia clara, vem intervenções, essas intervenções elas 

surgem no âmbito internacional por que esses interesses econômicos que agem sobre 

a América Latina começam a deter menos lucro do que tinham antes, aí as crises 

começam a surgir, então nós temos a famosa crise econômica, a crise econômica que 
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nós tivemos em 2008 e que perdura no Brasil até agora e nós, na realidade, a nossa crise 

foi uma crise pequena, se nós pensássemos em crise econômica, eu sempre digo que a 

juventude de 18, 20, 25 anos não sabe o que é crise, não viveu crise econômica, se 

tivessem vivido as crises que nós vivemos com inflações enormes, com desaparecimento 

de carros do mercado com o desaparecimento de alimentos, com remarcação de 

alimentos a todo instante, bom isso é crise, o que nós temos agora é uma coisa bem 

tranquila, tô falando de economia. Porém, esta crise econômica bem trabalhada acaba 

influindo no aspecto político e depois constitucional, e aí vem a crise constitucional. 

Talvez, você pudesse perguntar para mim, o que fazer? Nós cidadãos comuns e nós 

cidadãos que estamos dentro da academia, o importante é levar essa discussão ao 

grande público, não só especificamente à academia, mas ao grande público para que ele 

possa compreender o que está acontecendo, o que é essa crise, o que resulta nela.  

O congresso que nós estamos realizando, que a UPF organizou, esse 

primeiro Congresso Internacional que discute esses aspectos constitucionais e o próprio 

constitucionalismo latino americano que eu acho que é um elemento importante que 

nós temos que nos fixar nas possibilidades que a América Latina possui para romper com 

as suas crises, nós temos que parar de dar as costas à América e ficar olhando para a 

Europa, ficar olhando para os EUA, para mim os EUA não têm nada para nos ensinar e 

olhar para nossos problemas. Esse tipo de Congresso que está sendo desenvolvido hoje 

está trazendo discussões que são belíssimas e essas discussões levadas a um contexto 

do grande público, ela é importante para que se saiba exatamente o porquê, por que as 

constituições e a democracia, pelo menos a democracia que nós entendemos, ela gira 

em torno do voto e esse em torno do voto é importante, por quê? Porque o elemento 

que vota, ele só vota consciente ou buscado determinadas modificações se tem esse 

conhecimento e, esse conhecimento, que eu acho que cabe às universidades, cabe à 

academia fazer, por isso que eu diria até da minha felicidade de estar aqui na  UPF e 

trabalhado dentro desse sistema, dentro desse congresso, que eu acho que nós 

teríamos que ter muito mais em todo país, teríamos que discutir os nossos problemas 

constitucionais, os nossos problemas jurídicos, os nossos pequenos problemas, 

problemas até da nossa comunidade, acho que isso é importante, ai vem a verdadeira 

democracia, a verdadeira democracia vem daí, se nós queremos restabelecer a 
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democracia, se nós queremos reestabelecer a ordem constitucional, nós só vamos fazer 

isso se nós, realmente, temos o conhecimento do porquê que isso está acontecendo e 

isso nós só poderemos chegar a conclusão, trocando ideias, conversando e tentando, 

então, buscar saídas para essa crise que constitucional e política é grande, embora, eu 

tenha falado que economicamente eu acho que seja pequena, mas constitucional e 

política, nós vivemos uma das piores crises, pelos menos dentro da minha história, da 

minha vida, digamos ser claro as revoluções que digamos ser, entre aspas, as revoluções, 

os golpes que foram sendo dados na nossa história recente e de se perguntarem, 

inclusive se, realmente, o Brasil, ele tem uma ideia democrática forte, como que nós 

vamos desenvolver essa ideia democrática forte, essa é a nossa, o nosso elemento, se 

nós pegássemos os 100 últimos anos, quantos anos nós tivemos de democracia, então 

essas são questões que são importantes que o brasileiro tem que pensar.”  
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“O que e eu percebo que acontece hoje no Brasil está conectado a uma 

lógica global, portanto, o Brasil, talvez, seja uma manifestação pontual de 

transformações muito intensas que estão acontecendo no mundo inteiro e pensar, 

nesse momento, no olho do furacão, não é uma tarefa fácil, mas o que a gente percebe 

é que existem, existe alguma coisa acontecendo não apenas no Brasil, mas na América 

Latina, eu posso mencionar, por exemplo, os exemplos de Paraguai e Honduras que 

resultaram em golpes brancos e de certa forma essa lógica se repetiu no Brasil, de certa 

forma houve algo que decorre de uma ruptura da institucionalidade e que nos jogou 

nessa instabilidade, nessa incerteza que nós temos agora de se querer avaliar ou prever 

o que vai acontecer na próxima semana, é absolutamente impossível, a cada dia uma 

nova surpresa e estamos nisso há alguns anos, mas a América Latina faz parte de uma 

lógica global, a gente percebe que existe dificuldade da institucionalidade de lidar com 

problemas muito sérios, como o neonazismo, como por exemplo acontece nos Estados 

Unidos com o ... enfim, de um conservadorismo perigoso do ponto de vista da 

manutenção democrática e também na Europa com a crise migratória, enfim, existe 

uma série de questões que, talvez, mostrem que estamos chegando em um ponto de 

reflexão e  que essa não é uma tarefa exclusivamente nossa, brasileira, talvez, no nosso 

caso se torne muito mais dramático por que afinal de contas nós temos os nossos 

próprios desafios, as nossas próprias questões historicamente estabelecidas e ainda não 

resolvidas, eu identifico isso como algo inserido no contexto que ultrapassa e muito as 

fronteiras brasileiras.”  
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Estado do Rio Grande do Sul - COMUNG (2006-2008). Professor permanente 
do Curso de Graduação em Direito e do Curso de Mestrado em Direitos 
Humanos Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul 
(UNIJUÍ) e do Curso de Graduação em Direito, do Curso de Mestrado e do 
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“Eu diria que é uma crise, no sentido do que estava acomodado desde 

a abertura política no Brasil, ela está de uma certa maneira, redimensionando várias 

questões que foram estabelecidas naquele momento, é uma crise geracional, nossas 

lideranças hoje praticamente são da faixa dos setenta anos, clama atenção que a França 

tem um presidente com 39 anos de idade, é uma diferença bem substancial, é uma crise 

que envolve aspectos de consolidação da que eu chamo na república, e no fundo no 

fundo ela nos permite olhar para uma história do Brasil que já tem 140 anos 

aproximadamente da república mas que na verdade continuamos administrando bens 

públicos como privados, e nesse sentido é uma crise que clama atenção para este fato 

e tem esperança que sairemos melhor da crise de que quando entramos.”  
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“A crise constitucional em geral na América Latina e, especialmente no 

Brasil, no país no qual nos encontramos e que eu mantenho uma especial relação, 

preocupa muito. E tem preocupado muito na Espanha que sigam com bastante atenção 

de como vai exprimindo o processo de crescimento e desenvolvimento do Brasil. Faz 20 

anos que eu tenho vindo ao Brasil e assistido as mudanças e as trocas presidenciais, do 

presidente Lula, da presidenta Dilma, tudo aquilo que se pensava que seria um processo 

de verdadeiro câmbio político, econômico, social e de educação no Brasil. Em alguns 

âmbitos, tem havido mudanças enormes. No âmbito de educação, devo dizer pelos 

colegas professores, pelos próprios doutorandos que foram a Universidade de Burgos, 

que são juízes, advogados, Ministério Público, procuradores do Estado, enfim, se verifica 

que tem um nível alto, que tem havido uma evolução e que são pessoas que vão fazer 

muito pelo Brasil, também porque tiveram uma experiência fora, e conhecer como se 

faz as coisas fora. Mas aquilo que preocupa é que o Brasil não consegue decolar com 

esse projeto adiante. E problemas, bem, temos problemas comuns, o problema da 

corrupção no Brasil, o problema da corrupção na Espanha existe. O problema dos 

políticos, no caso Espanhol concretamente (...) o problema dos políticos, no caso 

Espanhol, concretamente, não há políticos da classe que havia, faz alguns anos. Às vezes 

nós... O Ministro também dá aulas na graduação de ciência política e, recomendamos 

que se faça a leitura dos discursos que davam os políticos nas câmaras legislativas há 

quarenta anos. E são discursos que denotavam grande cultura, conhecimento histórico, 

político... Umas construções orais perfeitas. São uma classe política que agora você 

escuta como típicas mensagens iguais. Então há claramente um nível muito mais baixo 

na classe política e não sei, com tudo aquilo que nos proporcionam os meios de 

comunicação, essa facilidade de nos comunicar, que a globalização nos tem 
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proporcionado. Mas em alguns aspectos, vamos não adiante, mas temos ido para trás. 

E isto se põe em manifesto também nos elementos constitucionais. Na Espanha 

constitucionalmente se está tentando reformar a forma da Constituição, mas isso não 

se consegue levar adiante porque há temas que são sensíveis, como o tema da coroa, 

nossa monarquia... Porque se intenta algumas reformas que poderiam ser interessantes 

na Constituição Espanhola, um dos temas que várias forças políticas vão querer que se 

reforme, é um referendo propondo de monarquia ou república. Então para evitar isso, 

se está demorando em fazer outras mudanças, porque nossa Constituição é mais velha 

que a brasileira, do ano 1978. Ao final, há tantos interesses cruzados que influem no 

âmbito constitucional, na classe política, os próprios cidadãos, os cidadãos na (...) 

virtude republicana, virtude cívica a ideia de uma ética, cidadania que aspire lutar por 

um bem comum, quase desapareceu, há um claro individualismo, cada um busca o seu 

próprio benefício. São poucos os projetos, as ideias que se faz a nível comum e, isso a 

nível de classe política, de cidadania, as próprias leis mudam com tanta facilidade, 

porque as leis quando são feitas, não são feitas tomando em consideração aqueles 

destinatários da lei. Às vezes são documentos excessivamente teóricos que não 

respondem as necessidades e as realidades próprias, então, deveria se fazer uma 

mudança geral, em todos os âmbitos; não só no âmbito constitucional, que necessita de 

seus elementos para melhorar, mas também no âmbito político e no âmbito dos 

próprios cidadãos, da nossa própria responsabilidade.”  
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“Essa crise para mim, que tive a oportunidade de escrever em um livro 

onde se compilou vários artigos, de vários autores, juristas, sobre a sentença proferida 

no processo do Ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, me parece, a minha percepção 

desse momento, é que há um grande momento de violência, em todas as instâncias, a 

violência contra a democracia, nunca se violou tanto a Constituição Federal, em nome 

de um projeto político, um projeto econômico de grande dimensão, onde se constrói 

um golpe em que as instituições também são extremamente violadas pelas pessoas que 

integram essas instituições. Há uma crise das intuições no Brasil, acho que nunca vista 

antes, violando todas as possibilidades. Essa violência e esse espetáculo, aquilo que o 

Guy Debord vai chamar de “Sociedade Espetáculo”. Tudo, quero dizer, nada precisa mais 

ser legitimado, por meio do Direito, ou nada é legitimado politicamente. Tudo é 

legitimado a partir da relação que se constrói, da relação espetacular que se constrói. 

Então, se constrói um espetáculo e se espera do espectador um resultado. Se constrói 

de forma que aquele espetáculo justifique, crie justificativas específicas para que se 

viole tudo. Então, são violências que respondem a espetáculos criados, que na verdade 

já dispensam qualquer legitimidade constitucional e etc. Então, se viola tudo, se viola a 

constituição, se violam direitos, e aí a violência é total, mesmo nos círculos privados, a 

gente percebe que as pessoas estão extremamente agressivas, extremamente... não se 

respeita mais nada, não se respeita opinião, não se respeita direito, não se respeita a 

Constituição. Se criam situações, cenários próprios, e a partir desses cenários se 

constroem justificativas para situações que jamais se justificariam de outra forma. 

Parece que é um caos político, político e institucional que, não sei, muito me desanima.” 
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“Todos nós sabemos da crise econômica, social e política pela qual 

passa o nosso país. Eu, ainda hoje nesse congresso em Passo Fundo, vou falar sobre o 

paradoxo. A Constituição brasileira, eu já disse, é um exemplo para o mundo. As nossas 

leis são muito boas. No dia a dia isto não está funcionando. O maior desafio da nossa 

Constituição é fazer valer a nossa Constituição. E nós temos excelentes leis. Ainda, faz 

uma semana, completamos o aniversário da lei Maria da Penha. Temos uma lei que é 

referência de proteção às mulheres. Ora, são 700.000 (setecentas mil) mulheres 

sofrendo agressão nos últimos três anos. Se 500 (quinhentas) mulheres por hora são 

agredidas no Brasil e temos uma lei exemplar. A nossa Constituição é uma constituição 

que congrega todos os sonhos do povo brasileiro em 1988. Qual é o desafio? Cumprir 

esta Constituição. Eu tenho trabalhado dentro dos Direitos Humanos, eu tenho 

trabalhado bastante e tenho me interessado muito com a questão da educação. Penso, 

estou muito convicto que a saída é educação. O nosso problema, o problema brasileiro 

não é necessariamente um problema legal, de alterar Constituição, de alterar leis. Nós 

precisamos alterar a própria sociedade, alterar a cultura da nossa sociedade. E isto vai 

começar com a nossa educação. Vejam os nossos exemplos, o cotidiano, o dia a dia. Há 

poucos dias, saiu em todos os noticiários que um aluno de 15 (quinze) anos agrediu 

violentamente sua professora. Olha para o congresso nacional, olha os nossos 

deputados, os nossos parlamentares o que fazem. Mas eles não vieram de outro 

planeta, eles são daqui. Eles, de alguma maneira, representam a sociedade brasileira. 

Então, o desafio da nossa Constituição é fazer valer a nossa Constituição. Como é que 

eu faço isso? Criando mais leis? Não, leis nós já temos bastante. Nós precisamos mudar 

a cultura da nossa sociedade. Uma cultura voltada efetivamente à concretização dos 

Direitos Humanos, à solidariedade, à fraternidade. Nós precisamos mudar as pessoas, 

não necessariamente as leis.”  
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“Bem, de uma certa forma eu respondi tanto na questão da cidadania 

quanto da democracia. América latina vive nos últimos ..., quer dizer viveu um período 

de um interlúdio democrático em termos, um certo namoro com formas democráticas 

populares, alguns podem ter denominado populistas, as experiências por exemplo de 

Hugo Chávez na Venezuela, o período do Presidente Lula no Brasil com o primeiro 

mandato, principalmente da presidenta Dilma, o governo de Rafael Corrêa no Equador, 

Evo Morales na Bolívia e até mesmo um certo período de Cristina Kirchner na Argentina, 

quer dizer, a um período largo de grandes avanços sociais de políticas essencialmente 

populistas mas que tinham uma preocupação de um intervencionismo social, etc., isso 

marcou e muitos desses regimes políticos não souberam aproveitar, o grande momento 

que viviam, o caso específico do Brasil, o presidente Lula na sua época com uma 

extraordinária, digamos assim, extraordinário apoio no congresso, com uma imagem, 

com uma projeção internacional que deixou de aproveitar um momento histórico para 

tomar medidas mais radicais de impacto, de grandes transformações, aquilo que se 

esperava muito mais dele na administração na sua época, tínhamos passado tantas 

tradições republicanas oligárquicas, caudilhes cá, ditaduras, tivemos um grande 

intelectual como presidente da república, certo momento recente, um grande 

intelectual, Dr. Honóris Causa em várias universidades, um sociólogo mas que frustrou 

o País com a sua adesão ao conselho de Washington e as políticas econômicas neo 

liberais, e aí para muitos a saída era um governo popular, de alguém que vinha da base 

sindical, e não sabemos, ouve grandes avanços no País? Ouve no campo social, no 

campo da educação, na saúde, mas ele não soube aproveitar o seu momento histórico, 
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para medidas mais radicais de impacto. E o momento passou, isso nos leva hoje, 

principalmente nos últimos dois anos a passagem de modelos de democracia populista, 

para modelos de uma democracia em parte elitista. Hoje houveram certos retrocessos 

principalmente no campo social, a um grande retrocesso e isso se nota em vários países.  

A crise institucional na Venezuela, um descontentamento muito 

grande na Argentina, eu diria que essa guinada na América Latina com  reflexo no Brasil 

começa com a eleição de Macri na Argentina, e que avançou com o impeachment da 

Presidenta Dilma, e hoje esta instabilidade na Venezuela, então a América Latina vive 

uma crise política jurídica muito grande, é um momento difícil para estabelecermos um 

diagnóstico, mas estamos vivenciando esta crise e que é uma crise que vai afetar 

profundamente a população, a sociedade, principalmente com grande retrocessos, mas 

temos que ter em conta que essa crise da América Latina e no Brasil ela é parte de uma 

crise maior, de um direcionamento do sistema mundo capitalista, dos confrontos e 

relações de forças mundiais, a eleição de Trump nos EUA, tem reflexão sobre os modelos 

políticos das sociedades dos Estados em desenvolvimento dos chamados Estados 

periféricos do sul. A eleição dos Estados Unidos acabou afetando e vai ter consequências 

muito profundas no cenário das relações internacionais, na configuração de uma nova 

se é que se pode dizer, ordem mundial, que a tendência é o retrocesso no campo social, 

um grande retrocesso no campo social que vai afetar as instituições e as marcas, os 

sinais disso estão presentes na atual conjuntura do País, com essas medidas tomadas 

pelo congresso nacional, por lideranças. Nós temos um líder que não é legítimo, não foi 

eleito pela população, e que não tem escrúpulos, não tem nenhum escrúpulo ainda que 

tenha sido um professor de direito constitucional, ele esqueceu os princípios básicos do 

estado de direito que ele pregava nos seus manuais de direito constitucional, ou seja, 

esse retrocesso que estão assumindo no congresso nacional é a custa principalmente de 

políticas sociais, no campo dos direitos sociais, com reformas feitas às pressas sem a 

devida maturidade e na base do dinheiro na força do poder econômico, da compra, isto 

está afetando a sociedade brasileira.”  
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“Nós pensamos, falamos do político, dessa relação do Direito com a 

política. O Brasil, historicamente, teve escolas tradicionais, como a Escola de Recife ou 

a Escola do Largo São Francisco, Escola de São Paulo; enfim, escolas mais tradicionais 

que trouxeram um determinado movimento que, na realidade, no início reproduzia 

praticamente as escolas Europeias. O Direito absorvia a legislação com base nas 

ordenações Filipinas, buscando uma determinada tradição e depois, com o advento 

dessas escolas, ele começa a interagir, mas ainda com um Direito muito formatado de 

raiz Europeia. A gente pode dizer que o bacharelismo foi um fenômeno contundente no 

Brasil, tecnicista, de um direito somente como estrutura coercitiva do próprio Estado, 

mas que, principalmente no fim da década de 80 e início da década de 90, você tem 

alguns movimentos importantes. Como exemplo, movimentos baseados num curso de 

extensão, criado na cidade de Brasília, que é o Direito achado na rua, o movimento dos 

juízes para o Direito Alternativo; São Paulo, principalmente a Região Sul e Sudeste do 

Brasil, envolvidos com isso. Ou seja, uma espécie de profusão teórica, de criação teórica. 

Influência de teóricos como Luiz Alberto Warat e outros que vão de certa forma, 

trazendo essa necessidade de se quebrar com o rigor técnico do bacharelismo e se 

colocar o Direito, realmente, numa pauta política. Então, esse Direito do final da década 

de 70, década de 80 e década de 90, começa a trazer elementos de crítica política, tanto 

que o curso de direito acaba formando lideranças políticas também, e acaba trazendo 

algumas reflexões nesse sentido, de um Direito que se comunica com a política. Por quê 

que eu estou falando então da história do Direito no Brasil? Hoje a gente tem vários 

programas de Pós-graduação, um considerável número de programas de Pós-

graduação, que tem aporte não somente nas áreas tradicionais de Direito Privado ou 

Direito Público, mas áreas mais reflexivas e mais críticas. Então a gente pode partir desse 
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pressuposto da educação jurídica, para dizer que sim, há a necessidade uma reflexão 

maior, de possibilidades de interpretação maiores acerca de um fenômeno político e 

jurídico. A Constituição, ela se perfaz com um grande acoplamento estrutural entre 

Direito e Política. Ela organiza o Estado e também garante Direitos Fundamentais como 

dois pressupostos básicos. Então, a partir dessa percepção de Direito, vem à luz, 

questionamentos específicos sobre a nossa forma de perceber a democracia. Nós somos 

uma democracia jovem. Então, de certa forma, as estruturas e os aparatos 

democráticos... 

A própria democracia representativa hoje... Ela é questionada no seu 

seio, ou seja, na sua essência. Então a democracia representativa hoje consegue atender 

os anseios da população? Dessa transferência contratual onde eu cedo parcela da minha 

liberdade em prol da soberania do Estado? Ou seja, ela retribui ao titular do poder, 

constituem a população como um todo, os seus anseios? O fato é que a gente tem uma 

crise sob essa percepção da democracia representativa, na realidade é uma crise da 

política, não é?! Dessa perspectiva do político. Então aos moldes de autores como 

Claude Lefort... É necessário reinventar a democracia, a democracia precisa se restaurar 

e ser reinventada a cada momento. Então quando a gente discute questões envolvendo, 

por exemplo, como democracia participativa, que aspectos, que mecanismos, que 

técnicas de democracia participativa nós podemos trazer que vão se somar a 

democracia representativa e que vão buscar realmente atender os anseios da 

população, isso significa realmente analisar esse processo de autoprodução da 

democracia. E verificar se esse processo realmente traz os anseios da opinião pública, 

os anseios da grande maioria da população. 

Então poderia se dizer que a gente vive uma crise estrutural política. 

Eu não diria uma crise constitucional. Porque nós estamos questionando o político, de 

certa forma, uma reinvenção desse político e das nossas estruturas democráticas se faz 

necessário. Não estou aqui falando de reforma da Constituição, de maneira alguma, 

acho que inclusive as tendências para buscar reformas na Constituição, são tendências 

que justamente querem atingir determinados objetivos de determinadas classes, então 

não me vinculo e não filio a esse tipo de tendência. Mas realmente uma reflexão da crise 

do político, da representação, da democracia... Ela se faz necessária nos dias atuais.  
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Então, dentro desse sentido também, não que a Constituição não 

precise ser alijada, temos movimentos importantes como o constitucionalismo latino 

americano, um novo constitucionalismo. Que vão incorporando realidades da nossa 

autonomia e não somente da dependência a um constitucionalismo europeu ou 

estadunidense, então por exemplo, em relação a questão ambiental, o termo como 

“pacha mama” absorvidos pelas Constituições Latino Americanas... Isso é muito 

importante de ser observado, essa possibilidade de absorção de termos e de respeito 

aos povos tradicionais e de respeito a realidade locais.”  
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“Ah, eu vejo como algo muito grave, muito grave mesmo, muito grave. 

Eu sou um democrata, por convicção. Eu acho que a democracia é uma instituição 

política fundamental para uma aceitável organização da sociedade, mas ela precisa vir 

acompanhada também de uma redistribuição econômica, ela precisa ter essa 

redistribuição econômica, ela precisa combater essa desigualdade de o capital estar em 

mãos de tão poucas pessoas, e os excluídos, e aqueles que sofrem da desigualdade estar 

sem assistência, e é nessa direção que eu vejo que ainda não conseguimos estabelecer 

políticas públicas que possam realmente ser suficientes para o restabelecimento de um 

plano de igualdade maior entre os cidadãos, respeitando sempre as regras da 

democracia. Eu acho que é isso que está faltando, políticas públicas adequadas.” 
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“Eu te diria que no meu modo de ver, nós temos que separar duas 

coisas, por exemplo, a crise constitucional em que sentido ela existe, primeiro, nós 

temos uma Constituição que é uma boa constituição, por exemplo, no Brasil, falando 

especificamente do Brasil, nós temos uma Constituição muito boa. Uma Constituição 

que o Ulisses Guimarães no momento da promulgação dela, disse, essa é uma 

Constituição cidadã e eu acredito nisso, ela é realmente, ela trouxe uma série de 

benefícios a população, ela trouxe benefícios para a sociedade brasileira ela 

democratizou a sociedade brasileira. O sentido de estado democrático de direito, ela 

engloba tanto o aspecto legal, o aspecto de respeito aos direitos humanos, de respeito 

aos direitos, mas também no sentido social, que todos tenham acesso aos bens 

mínimos, ao bem estar.  

Mas o que que se observa, se observa uma preocupação apenas 

economicista e aí há um problema sério, porque em um determinado momento 

começou um tipo de ações onde que camadas desfavorecidas da população começaram 

a ter um aproveitamento, isso parece que gerou um problema sério, e hoje nós estamos 

vendo o que, uma crise que é uma crise na sociedade brasileira, mas eu não diria que é 

uma crise constitucional,  ela é uma crise dentro da sociedade brasileira, porque? 

porque nós temos grupos antagônicos defendendo seus interesses e nós vamos 

observar que existe o que? Uma camada da população que era completamente 

vulnerável, de repente começa receber um certo apoio, e aí num determinado momento 

há todo um movimento que retira isso, e isso se prova pelas mudanças constitucionais 

e pelas mudanças de legislação. Qual é essas mudanças? Veja a mudança da legislação 

trabalhista, é uma mudança que não foi constitucional, em certo sentido, mas abrangeu 

a constituição, por isso vai se discutir muito os seus problemas de inconstitucionalidade. 

Mas o que ela é? Ela retira uma serie de direitos. Vamos exemplificar uma coisa: uma 

das discussões na legislação trabalhista era a mulher trabalhando na área insalubre, 
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onde ela poderia se contaminar. Então ela trabalha ali. No momento que ela engravida, 

a lei dizia o que, que ela tinha que se retirar daquele ambiente. Pois bem, o que foi 

aprovado, que ela pode ficar nesse ambiente mesmo ela estando grávida. Só que 

esqueceram, pensaram que era um problema apenas da mulher, esqueceram uma coisa 

fundamental que era da legislação anterior, qual é que era isso? Era retirar o bebê da 

área de insalubridade, ou seja, não permitir que o bebê se contaminasse. Só se fixaram 

na mulher, mas esqueceram o bebê, ou seja, no final aprovaram uma lei que permite o 

que? A contaminação da criança, do bebê.  

Então, quando a mulher tem a notícia da gravidez, ela tem que ser 

afastada desse ambiente para proteger a criança. Ela pode inclusive estar contaminada, 

mas essa contaminação ela até pode não passar para o bebê, mas se ela permanecer ali, 

pode. Então, a proteção maior é o bebê, mas o que fizeram? Aprovaram isso, por 

interesses mais econômicos, e tão econômicos. Então, eu acho que a crise, é uma crise 

de interpretação de um tipo de sociedade que a população quer. Então, existe grupos 

que têm muitos poderes, e esses grupos querem impor um tipo de sociedade que lhes 

interessa, que é muito lucrativo. E do outro lado, nós vamos ver grande parte da 

população que estão vulneráveis, que estão sofrendo esses problemas e que vão piorar 

esses seus problemas. Então, não é uma crise constitucional em si, é uma crise de como 

está se interpretando essa constituição no momento. Como aqueles que detém o poder 

estão interpretando isso em favor dos seus interesses.”  
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“Os processos de crises são recorrentes. A crise faz parte do sistema 

de governança mundial na história. Precisamente na Europa, macroeconomicamente se 

fala na certeza de passagem da crise, mas microeconomicamente a saída da crise para 

o cidadão não se vislumbra, pois há muito desemprego, uma situação complicada.  

O Brasil somente alcançou a crise depois, o que é muito complicado 

falar sobre todas as causas, mas logicamente o Brasil ainda é a sexta economia mundial 

pelo PIB. Então estar em meio a uma crise política, de uma desestabilização política, e 

pela primeira vez tentar tirar a máscara para provar a realidade do sistema partidário 

no país. Os casos de corrupção de um coronelismo institucionalizado, de um desrespeito 

a própria Constituição Brasileira, de um desrespeito ao cidadão brasileiro e de um 

desrespeito a própria democracia. O processo vivido nos últimos tempos como o 

impeachment, sem desrespeitar ninguém, para mim foi, honestamente, um golpe legal, 

previsto na Constituição, e totalmente legítimo. O argumento foi esse, e que ademais, 

agora está se evidenciando o processo de um golpe legalista para desconstituir um 

governo de uma opção política, por um governo de outra opção política, é um assalto. 

É uma fala Marxista, simplesmente o poder pelo poder, para tentar tapar o processo de 

corrupção histórico que assola todos os partidos.  

Evidentemente tal situação se instaura num país, que não é alheio as 

crises econômicas mundiais, ao reposicionamento da geoestratégia, se proporciona a 

situações de crises.  

Creio que as épocas de crise, bem entendidas, são boas. Acho que esse 

aperto muitas vezes, a nível interno ou internacional é muito bom, porque corrupção 

sempre existiu, só que nessas épocas de crise elas vem à tona. Agora o país está dando 
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os passos para expor os casos à justiça e que os corruptores respondam sobre eles. 

Vamos deixar a justiça trabalhar. Claro isso deve ser levado a outra leitura par que seja 

efetivo e para que o país saia reforçado dessa crise, e se faça uma verdadeira democracia 

mais efetiva. Tem muita coisa a ser reformada: reformar o sistema de partidos, tem que 

ser reformado o judiciário, tem que ser reformada a educação com a feitura de 

verdadeiras políticas públicas, gerando educação cívica para os cidadãos. 

Um país de cidadãos desinformados, de cidadãos que fogem de 

problemas políticos, que pregam que todo o político é corrupto, faz, evidentemente, a 

classe de pessoas idiotas, e é muito cômodo governar assim. Mas isso não é novo, tudo 

isso já foi expressado pelo ditador Júlio Cesar, quando indagado em Roma como 

conseguia manter o Império, veio a frase: “pão e circo”, garanto a alimentação para o 

povo de Roma, e no final de semana levo a população ao circo para se divertir. Hoje o 

pão e circo são outras coisas, tecnologia, futebol, ajudas, e o povo continua 

desinformado e os temas verdadeiramente do Estado, os problemas onde se decidem o 

futuro do país, entram naquela elite, que parece ser, pelos próprios dados públicos, 

praticamente corrupta, toda, e aí está o problema: a dificuldade de pensar outra 

alternativa. Devem ser castigados aqueles que roubaram o dinheiro dos brasileiros e, 

mais, o sonho dos brasileiros, pois foi roubado a democracia e o futuro do povo 

brasileiro, além de colocar o país em uma crise terrível, estes devem e tem que 

responder. Mas, simultaneamente temos que construir juntos a cidadania e processos, 

como esse evento que está se desenvolvendo aqui de neoconstitucionalismo, que não 

é mais do que a retomada do poder pelo cidadão, e a retomada da reconsideração do 

cidadão das políticas que os afetam.”  
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A geografia história da América Latina sinalizam dificuldades de se conseguir 

estruturar uma identificação com a sua cultura, o seu estilo de vida, bem como a integração 

entre os povos devido aos interesses geopolíticos, de intensa colonização e destruição de bens 

naturais e culturais. Esse cenário se mostrou preocupante pelo desenvolvimento histórico que 

perpassou civilizações e não permitiu que houvessem um aperfeiçoamento, tanto na condição 

política quanto na dimensão jurídica de proteção e reconhecimento aos povos que habitam 

esses territórios. 

Dentre esses fatores, a dimensão jurídica sinaliza, ao final do Séc. XX uma 

preocupação voltada à dignidade da pessoa humana, ao desenvolvimento nacional e a mitigação 

das desigualdades sociais. No entanto, esse trabalho não aparece a partir de uma mentalidade 

jurídica Latina Americana, mas com os pressupostos determinados pela civilização europeia e 

norte americana. Nesse caso, percebe-se como “falas estrangeiras” são incompatíveis com as 

realidades vividas pelas sociedades latino americanas. É possível identificar alguns avanços 

acerca dessas questões, mas não se observa, em nenhum momento a inteligência social e 

jurídica, próprias de cada nação, que expressem as preocupações cotidianas, as culturas 

vivenciadas, as tradições e experiências passadas de geração em geração, bem como as 

propostas que viabilizam uma vida digna para todos.  

Por esse motivo, a invisibilidade desses povos, e especialmente os indígenas, 

mostrou uma força e organização social intensa no sentido de recobrar a importância dessas 

identidades, dessa proximidade do ser humano com a natureza, ou seja, desse sentimento de 

pertença, como pressuposto para desencadear novas reivindicações que estão dentro de suas 

estruturas civilizacionais e que passam, nesse momento, a se tornarem legitimas pretensões 

constitucionais, cuja violação não se trata mais de simples inobservância ou indiferença moral, 

mas de exigência e reivindicação de um projeto ético de convivência social. Nesse ponto, o novo 

constitucionalismo latino americano rompe com a linguagem e racionalidade de nações 

“desenvolvidas” e recobra às “falas sensatas” das culturas e tradições locais latino americanas. 
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Ao recobrar, rememorar e incentivar a permanente descoberta sobre a 

importância dessas conexões como fontes de integração humana e não humana, as 

constituições da Bolívia e do Equador trazem modelos a serem tidos como principais 

fundamentos para se repensar uma nova fase de vínculo entre os seres humanos com os 

ambientes que habitam, bem como de mitigar as hipocrisias sociais que eliminam ou tornam 

indiferente a presença do Outro. Esse trabalho não tem mais uma característica exclusivamente 

regional mas ganha o mundo em diferentes perspectivas.  

Na dimensão política, uma das principais questões que se apresenta como 

dificultosa para permitir o avanço de proximidade entre os povos desse continente é as 

diferenças culturais e de dominação que se perpetuaram dentro desses estados como forma de 

subordinar as pessoas aos interesses políticos vigentes. Nesse caso, é muito difícil encontrar, 

historicamente, exemplos que demonstram uma continuidade de atitudes solidárias perante as 

mazelas sociais e institucionais. Quando se observa um cenário de intensa violência contra o ser 

humano e o meio no qual vive aparecem movimentos que lutam contra o status posto por quem 

exerce o poder político e, nesse caso, a deposição dos opressores nem sempre favorece a 

elaboração de outros espaços que constituam possibilidades de diálogo e desenvolvimento. Ao 

contrário, o dominado torna-se o novo dominador sem que hajam chances de trazer atitudes 

mais solidárias de combate a todas as formas de violência contra os seres humanos.  

A partir de uma cooperação continental e dos movimentos sociais e 

institucionais realizados na, inicialmente, América do Sul, acordou-se entre países como Bolívia, 

Equador, Venezuela, Brasil, Colômbia, Chile, Argentina, entre outros a união de nações sul-

americana – UNASUL – como o local apropriado para fortalecer uma identidade e identificação 

desses territórios, da construção de uma cidadania apropriada para resguardar direitos e 

permitir o desenvolvimento de diferentes locais a parir das diferentes visões que cada cidadão 

tem da sua realidade, e ainda de permitir a articulação de estratégias que assegurem o uso 

comum de recursos humanos e naturais para a defesa dos povos sul-americanos. Entretanto, a 

UNASUL vive um período de turbulência política com a sua desarticulação interna com os 

interesses nacionais tomados por entidades partidárias de extrema direita que não enxergam 

as potencialidades desse esforço comum para que haja o permanente incentivo ao espírito 

criativo de conhecimentos, de tecnologias, de uso racional dos bens comuns para se promover 

a integração desses povos e permitir que seus exemplos e história sejam reconhecidos como 

fontes de melhoria da humanidade.  


