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RESUMO 

 

A partir do resgate da perspectiva teórica de Roberto Gargarella, com especial 
destaque à utilização da noção de alienação legal como elemento de legitimação do 
agir resistente, o presente estudo retoma a relação entre Constituição e resistência, 
com o objetivo de delimitar dois principais padrões de institucionalização da 
resistência. O primeiro deles traduz a resistência como mais um “direito” dentre 
outros tantos constantes na parte dogmática do texto constitucional. Já o segundo 
conecta a resistência como expressão do autogoverno (poder), isto é, como defesa 
da esfera pública, com impacto definitivo na estrutura da parte orgânica da 
Constituição, na medida em que impõe a afirmação de instrumentos de participação 
política direta nos processos de tomada de decisão. Após a delimitação teórica de 
ambos os padrões, no segundo capítulo foram mapeadas as experiências 
constitucionais latino-americanas que institucionalizaram a resistência e, com base 
no estudo dos quatro sub padrões identificados, constatou-se que a tendência 
regional é a de reconhecer a resistência como um “direito”, sem que tal 
reconhecimento impacte de forma significativa na engenharia institucional 
excludente e centralizadora desses países. É justamente essa ruptura com o modelo 
de exercício do poder político presente no paradigma institucional dominante na 
América Latina que as experiências constitucionais da Venezuela (1999), do 
Equador (2008) e da Bolívia (2009) trazem como promessa, avaliada em suas 
potencialidades e limitações no último capítulo desse trabalho.  
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RESUMEN 

 

A partir del rescate de la perspectiva teórica de Roberto Gargarella, con especial 
énfasis en la utilización de la noción de alienación legal como elemento de 
legitimación del actuar resistente, el presente estudio retoma la relación entre 
Constitución y resistencia, con el objetivo de delimitar dos principales patrones de 
institucionalización de la resistencia. El primero de ellos traduce la resistencia como 
más un "derecho" entre otros tantos constantes en la parte dogmática del texto 
constitucional. El segundo conecta la resistencia como expresión del autogobierno 
(poder), es decir, como defensa de la esfera pública, con impacto definitivo en la 
estructura de la parte orgánica de la Constitución, en la medida en que impone la 
afirmación de instrumentos de participación política directa en los procesos de toma 
de decisiones. Después de la delimitación teórica de ambos patrones, en el segundo 
capítulo se asignaron las experiencias constitucionales latinoamericanas que 
institucionalizaron la resistencia y, con base en el estudio de los cuatro sub patrones 
identificados, se constató que la tendencia regional es la de reconocer la resistencia 
como un "derecho", sin que tal reconocimiento impacte de forma significativa en la 
ingeniería institucional excluyente y centralizadora de esos países. Es justamente 
esa ruptura con el modelo de ejercicio del poder político presente en el paradigma 
institucional dominante en América Latina que las experiencias constitucionales de 
Venezuela (1999), de Ecuador (2008) y de Bolivia (2009) traen como promesa, 
evaluada en sus potencialidades y limitaciones en el último capítulo de este trabajo. 
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ABSTRACT 

 

From the perspective of Roberto Gargarella's theoretical perspective, with special 
emphasis on the use of the legal alienation‟s notion as a legitimization‟s element of 
resistant action, this study resumes the relationship between constitution and 
resistance, with the objective of delimiting two main institutionalization resistance‟s 
patterns. The first of these translates resistance as another "right" among many other 
constants in the dogmatic part of the constitutional text. The second connects 
resistance as an expression of self-government (power), that is, as a defense of the 
public sphere, with definitive impact on the structure of the Constitution‟s organic 
part, insofar as it imposes the affirmation of direct political participation‟s instruments 
in the processes of decision-making. After the theoretical delimitation of both 
patterns, in the second chapter the Latin American constitutional experiences that 
institutionalized the resistance were mapped and, based on the study of the four sub-
patterns identified, it was verified that the regional tendency is to recognize the 
resistance as a "right", without such recognition having a significant impact on the 
excluding and centralizing institutional engineering of those countries. It is precisely 
this rupture with the model of the political power‟s exercise present in the dominant 
institutional paradigm in Latin America that the constitutional experiences of 
Venezuela (1999), Ecuador (2008) and Bolivia (2009) bring as a promise, evaluated 
in its potentialities and limitations in the last chapter of this paper. 

 

Keywords: Constitution. Resistance. Self-government. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A noção segundo a qual o constitucionalismo – enquanto tendência 

doutrinária e institucional1 - figurou como condição de possibilidade para a 

emergência dos regimes democráticos na modernidade inspirou as premissas 

articuladas no âmbito da Teoria da Constituição2. A base dessa associação está na 

centralidade das limitações ao poder de intervenção do Estado na vida dos 

indivíduos como elemento próprio ao fenômeno do constitucionalismo e como pré-

requisito para o desenvolvimento de democracias efetivas.  

A ideia de que a ausência da garantia de direitos e a inexistência de 

mecanismos de separação dos poderes implicam na materialização de uma 

sociedade sem Constituição, consagrada no artigo 16 da Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão de 1789, talvez seja expressão mais clara do pensamento 

jurídico dominante na modernidade a respeito do papel a ser cumprido pela 

Constituição no funcionamento da vida em sociedade. O resgate do processo 

histórico em que tal concepção emergiu atesta que as funções cumpridas pela 

Constituição não estão vinculadas à preocupação com a ampliação da participação 

popular nos processos de tomada de decisão política, mas à extensão a uma 

parcela específica, a burguesia em ascensão, de direitos políticos3.  

                                                
1
 SALDANHA, Nelson. O Estado moderno e o constitucionalismo. São Paulo: Bushatsky, 

1976.  p.40. 
2
 “O que diferencia a Teoria da Constituição das demais disciplinas que procuram estudar a 

relação entre direito e política é o enfoque crítico-reflexivo, a perspectiva problematizante, que não se 
reduz ao estudo da constituição enquanto fenômeno político social – e neste sentido, não reduz à 
dinâmica interna das forças políticas e sociais -, e nem reduz a constituição ao estudo de seus 
aspectos jurídico-formais. O que a Teoria da Constituição busca, portanto, é compreender a 
normatividade constitucional como parte de seu próprio contexto político-social”. CATTONI DE 
OLIVEIRA, Marcelo Andrade. Contribuições para uma teoria crítica da constituição. Belo 
Horizonte: Arraes Editores, 2017.p.78. 

3
 “(...) as exigências do burguês foram delineadas na famosa Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão, de 1789. Este documento é um manifesto a favor de uma sociedade 
hierárquica de privilégios nobres, mas não um manifesto a favor de uma sociedade democrática e 
igualitária. „Os homens nascem e vivem livres e iguais perante as leis‟, dizia seu primeiro artigo; mas 
ela também prevê a existência de distinções sociais, ainda que „somente no terreno da utilidade 
comum‟. A propriedade provada era um direito natural, sagrado, inalienável e inviolável. (...) A 
declaração afirmava (como contrário à hierarquia nobre ou absolutismo) que „todos os cidadãos têm o 
direito de colaborar na elaboração das leis‟; mas „pessoalmente ou através de seus representantes‟. 
E a assembleia representativa que ela vislumbrava como o órgão fundamental de governo não era 
necessariamente uma assembleia democraticamente eleita, nem o regime nela implícito pretendia 
eliminar os reis. Uma monarquia constitucional baseada em uma oligarquia possuidora de terras era 
mais adequada à maioria dos liberais burgueses do que a república democrática que poderia ter 
parecido uma expressão mais lógica de suas aspirações teóricas, embora alguns também 



13 

 

A ênfase inicial à relação entre “constituição” e “democracia” revela um dos 

problemas atuais mais desafiadores a ser enfrentado pelo presente estudo: a 

pretensão da Constituição é impor limites ou abrir horizontes aos regimes 

democráticos? A postura adotada no presente trabalho de defesa da 

institucionalização da resistência – entendida esta como mecanismo de autogoverno 

tendente a implementar a democracia – acena claramente para a segunda 

alternativa. 

É bem verdade que a enunciação do que seja um regime democrático nunca 

se apresentou de forma inequívoca e uníssona. Se o constitucionalismo é uma 

experiência da modernidade, as reflexões sobre a democracia remontam à 

Antiguidade – mais precisamente ao contexto grego – quando tal regime de governo 

estava associado à identidade entre governante e governado (desde uma 

abordagem mais atual pode-se associar a noção antiga de democracia com a ideia 

moderna de democracia direta). É curioso como a disputa entre diversas 

concepções a respeito da engenharia institucional mais satisfatória em matéria de 

exercício do poder político dividiu jacobinos e girondinos no cenário francês do 

século XVIII, quando germinavam as sementes do Estado de Direito, fruto da 

racionalidade anunciada pelo Iluminismo.  

Os jacobinos, por um lado, defendiam uma organização constitucional que 

privilegiasse o exercício dos direitos políticos de forma direta pelos cidadãos, 

incluída nesse conceito uma parcela mais ampla da sociedade francesa – 

comumente associada à “baixa burguesia”. O projeto jacobino, mais radical, esteve 

formalmente estruturado na Constituição francesa de 1793, que – vigente em um 

curto período de tempo – inovou na forma de organizar o poder, reconhecendo o 

sufrágio universal e o direito de insurreição do povo.  Os girondinos, por outro lado, 

pleiteavam a construção de um governo representativo, admitindo-se a manutenção 

de um sistema político excludente por meio de instrumentos censitários de controle. 

                                                                                                                                                   
advogassem esta causa. Mas, no geral, o burguês liberal clássico de 1789 (e o liberal de 1789-1848) 
não era um democrata mas sim um devoto do constitucionalismo, um Estado secular com liberdades 
civis e garantias para a empresa privada e um governo de contribuintes e proprietários”. 
HOBSBAWM, Eric J. A era das revoluções (1789-1848). São Paulo: Paz e Terra, 2009. p.106-107. 



14 

 

Na avaliação da gironda, a implementação da democracia (hoje entendida como 

direta) revelava-se totalmente inviável por razões estruturais4.  

A divergência havida entre a alta e a baixa burguesia no âmbito do processo 

revolucionário francês traz à luz um fato pouco explorado pelos constitucionalistas 

em geral, mas fundamental para a presente análise: na história constitucional, 

“democracia” e “governo representativo” não somente não se confundiam como 

eram antagônicos até o início do século XX. O modelo de governo representativo 

proposto pela alta burguesia francesa, prevalecente no horizonte das constituições 

emergentes no século XIX, fundamenta-se na imprescindível qualificação dos 

representantes escolhidos por critérios de ordem econômica (censitários) a 

integrarem a sociedade política. Com o decurso dos fatos históricos e o fracasso da 

experiência jacobina, consolidou-se no horizonte do pensamento político moderno a 

noção de que um regime que não contivesse os excessos do povo estaria fadado à 

destruição, ao caos e à anarquia5. Estavam dadas as circunstâncias para a 

afirmação de que dentre as principais funções a serem desempenhadas pela 

Constituição, estaria a de delimitação da soberania popular6. 

O debate a respeito da função a ser cumprida pela Constituição se coloca na 

realidade latino-americana a partir da eclosão dos processos emancipatórios, já no 

século XIX. Sem a pretensão de uniformizar as particularidades plurais7 de cada 

                                                
4
 CARVALHO NETTO, Menelick de. A contribuição do direito administrativo enfocado da ótica 

do administrado para uma reflexão acerca dos fundamentos do controle de constitucionalidade das 
leis no Brasil:um pequeno exercício de teoria da constituição. In: Revista do Tribunal Superior do 
Trabalho, Brasília, vol. 68, n.2, abr./jun., p.67-84, 2002. p.71 

5
 Nesse ponto em particular, destaque-se que a Declaração Francesa de 1795, em contraste 

com as anteriores de 1789 e de 1793, não incorpora a noção de resistência em seu texto. “Em 
perspectiva diametralmente oposta, a Declaração de 1795 parece refletir com exclusividade uma 
preocupação básica do contratualismo do século XVII, qual seja, a de fundamentar a obrigação 
política. Sai de cena, no texto da Declaração, a resistência (ou desobrigação), e entra a obrigação”. 
POGREBINSCHI, Thamy. Emancipação Política, Direito de Resistência e Direitos Humanos em 
Robespierre e Marx. In: DADOS – Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, Vol.46, n.1, 2003, 
p.129-152. p.141. 

6
 “Se a democracia significa o povo decidindo as questões politicamente relevantes da sua 

comunidade, isso inclui os conteúdos da Constituição de um país, isto é, as normas que organizam 
as instituições do governo e estabelecem limites aos respectivos poderes governamentais. 
Entretanto, se o constitucionalismo significa limites à soberania popular, então alguns conteúdos da 
Constituição – law of lawmaking – devem permanecer fora do alcance da decisão majoritária e das 
deliberações democráticas.  Eis o paradoxo que marca a democracia constitucional (...)”. GODOY, 
Miguel Gualano de. Constitucionalismo e democracia: uma leitura a partir de Carlos Santiago Nino 
e Roberto Gargarella. São Paulo: Saraiva, 2012.p.24.  

7
 Vide o conceito de “temporalidade mista” vigente na regiao latino-americana, em: ANSALDI, 

Waldo; GIORDANO, Veronica. America Latina, la construcción de la orden: de la colonia a la 
disolución de la dominación oligárquica. Buenos Aires: Ariel, 2012. p.85. 
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contexto regional é possível afirmar que a via escolhida pelas elites locais (“criollos”) 

na construção dos Estados latino-americanos foi a “revolução passiva dependente”, 

ou seja, uma “revolução política sem revolução social” 8. Foi a busca pela ordem – e 

não pela revolução – que guiou os agentes políticos envolvidos na articulação das 

estruturas institucionais dos Estados recém fundados, de tal forma que para o 

modelo constitucional hegemônico na América Latina a partir da segunda metade do 

século XIX, “governo representativo” e “democracia” já são assimilados como duas 

faces de um mesmo objeto: a forma legítima de organizar o exercício do poder 

político e de evitar crises de estabilidade social.  

As constituições consagram, desse modo, sistemas políticos desenhados 

desde a lógica da democracia representativa, nos quais o povo figura mais como 

elemento retórico de legitimação da ordem jurídica do que como efetivo titular do 

poder político. A normalidade com que a nova institucionalidade tratou as formas 

centralizadoras e excludentes de exercício do poder após os processos de 

independência revela que o paradigma predominante no constitucionalismo latino-

americano não reivindicava modificações radicais na estrutura social de produção ou 

de tomada de decisões políticas. Aliás, o constitucionalismo que sustenta as 

oligarquias regionais se antecipa contra todos os mecanismos de radicalização da 

participação popular nos processos políticos por conta do medo causado pelo 

potencial de violência (e ruptura) dessas experiências, tal como se verificou no Haiti.  

Em que pese a universalização do sufrágio ter modificado de maneira 

significativa a correlação de forças dentro dos sistemas políticos latino-americanos 

no século XX, é inegável que o modelo institucional liberal-conservador consagrado 

em meados do século XIX nos textos constitucionais emergentes na região 

permaneceu funcionando de maneira decisiva como bloqueio à manifestação do 

poder constituinte diante de crises institucionais orgânicas, invariavelmente 

solucionadas pelos poderes constituídos. A expressão que torna essa realidade 

mais evidente é o progressivo detalhamento da regulamentação do estado de 

exceção nos textos constitucionais (que ingressa nos ordenamentos jurídicos como 

“estado de sítio”, “estado de defesa”, “estado de comoção interna”, “estado de 

emergência”, dentre outras nomenclaturas) e a ausência de mecanismos 

institucionais que confiram ao povo o poder de resistência.  

                                                
8
 Ibidem, p.392. 
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É precisamente sobre essa relação entre Constituição e resistência que o 

presente estudo se dedica, tomando a experiência do constitucionalismo latino-

americano como objeto principal. Inicialmente, uma dificuldade se projeta como 

obstáculo ao desenvolvimento do presente trabalho: qual o conceito de resistência a 

ser manuseado no cotejo com o constitucionalismo latino-americano e suas 

propostas institucionais? A pesquisa voltada à identificação dos pressupostos 

teóricos que dão sustentação ao direito de resistência revela a plasticidade do seu 

conteúdo, que pode corresponder a variados âmbitos da ação humana dependendo 

da matriz de pensamento a ser adotada9. O problema envolvendo a comparação de 

padrões de institucionalização da resistência de forma concreta, ou seja, desde a 

pesquisa nos textos constitucionais promulgados e publicados na América Latina, 

tem como premissa de fundo a definição prévia da abrangência teórica (e abstrata, 

portanto) do termo “resistência”.  

É por essa razão que a primeira parte do presente estudo resgata a teoria da 

resistência elaborada desde o contexto latino-americano pelo constitucionalista 

argentino Roberto Gargarella. A teoria engendrada a partir do conceito de “alienação 

legal” é resultado de um posicionamento teórico próprio do autor latino-americano na 

busca pela conciliação do liberalismo igualitário com a corrente de pensamento 

republicano. A preocupação em deslocar o foco da abordagem do fenômeno da 

resistência – para compreender o seu exercício como defesa da participação popular 

na construção das decisões coletivizadas (âmbito do político) – emerge no horizonte 

de quem pensa o direito constitucional desde a realidade latino-americana, marcada 

por profundas desigualdades econômicas e socioculturais e, sobretudo, pela 

conservação de estruturas institucionais que, em vez de promoverem, obstruem o 

acesso popular aos processos de tomada de decisão política há mais de dois 

séculos.  

Nesse cenário, com o respaldo do constitucionalismo igualitário proposto por 

Gargarella, a primeira parte da pesquisa enfrenta o desafio que é refletir sobre como 

a resistência deve ser traduzida pela engenharia constitucional para ser afirmada 

como um poder, mais do que como um “direito” – a ser interpretado e restringido 

pela estrutura institucional do Estado (responsável pelas situações de alienação 

                                                
9
 TAVARES, Geovani de Oliveira. Desobediência civil e direito político de resistência: os 

novos direitos. Campinas: Edicamp, 2003. p.9. 
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legal que ensejam a resistência). A institucionalização da resistência como mero 

“direito”, desacompanhada de mecanismos de participação popular direta e 

permanente que tenham impacto imediato na estrutura orgânica dos textos 

constitucionais importa na concretização de um padrão de institucionalidade que 

está fadado à reprodução de contextos de alienação legal, socialmente instáveis e 

politicamente antidemocráticos. 

Na segunda parte do presente estudo, avançaremos na identificação dos 

padrões de institucionalização da resistência nos dois primeiros séculos de 

constitucionalismo latino-americano (séc. XIX e XX), por meio da análise dos textos 

constitucionais publicados na Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, 

Cuba, El Salvador, Equador, Guatemala, Haiti, Honduras, México, Nicarágua, 

Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela. Aderindo ao 

entendimento teórico que divide as principais correntes de pensamento 

constitucional latino-americanos no início do século XIX em liberais, conservadores e 

radicas10, é notório que a defesa da democracia (nos contornos jacobinos) e de 

mecanismos de participação direta do povo coube aos últimos. 

O projeto institucional dominante na região a partir de meados do século XIX 

é resultado de um pacto entre liberais e conservadores no sentido de bloquear o 

acesso popular na condução dos processos políticos em curso nos estados recém-

fundados. Em consequência disso, percebe-se um silêncio eloquente dos textos 

constitucionais emergentes nesse período a respeito do poder de resistência. 

Conforme se perceberá, a preocupação da corrente de pensamento radical em 

tornar os novos regimes políticos efetivamente democráticos foi traduzida pela 

perspectiva liberal-conservadora na fundação de governos representativos que 

resguardassem uma lista de direitos indisponíveis (diretamente relacionados à 

proteção da propriedade) nos textos constitucionais agregada a um sistema político 

marcadamente excludente.  

                                                
10

 Tais categorias aparecem inicialmente em Bartolomé Mitre e, posteriormente, são 
aperfeiçoados por Roberto Gargarella, que investiga as fusões entre os três modelos. Nesse sentido, 
ver: MITRE, Bartolomé. Los tres partidos. In: Proyecto y Construcción de una nación (Argentina 
1846-1880). Venezuela: Biblioteca Ayacucho Digital, nº. 68. pp. 182-185; e GARGARELLA, Roberto. 
La sala de máquinas de la Constitución: dos siglos de constitucionalismo em América Latina 
(1810-2010). Buenos Aires: Katz, 2014. p.19. 
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No século XX, a inserção de direitos sociais nas constituições 

(constitucionalismo social) não foi acompanhada de uma rearticulação orgânica dos 

mecanismos de exercício do poder político nos Estados latino-americanos, de tal 

forma que se pode perceber uma continuidade das estruturas institucionais 

(concentradoras de poder) dentro da organização estatal. As reclamações 

promovidas pelos operários são cooptadas pela matriz institucional dominante como 

reivindicações por mais direitos, e é desse modo que são ampliadas as listas de 

direitos constantes dos textos constitucionais. A resistência, quando 

institucionalizada, figura como mais um direito, a ser significado e limitado pelo 

poder constituído.  

De maneira bastante clara, o constitucionalismo social amplia o rol de 

“cláusulas dormentes”, isto é, disposições constitucionais interpretadas como meras 

indicações (metas) a orientarem, na medida do possível, a ação estatal. A partir do 

final da década de 1980, os textos constitucionais latino-americanos passaram a 

reconhecer perspectivas culturais diversas daquela hegemônica nos sistemas 

capitalistas, de modo que a lógica monolítica do Estado tornou-se objeto de severas 

críticas. As alterações constitucionais desse movimento crítico (constitucionalismo 

pluralista), historicamente situado no pós-declínio das ditaduras militares latino-

americanas, não tiveram êxito na articulação de estruturas institucionais que 

privilegiassem a manifestação popular de forma direta e perene, confiando ao 

processo de redemocratização a missão de restituir as democracias representativas. 

É no final do século XX e início do século XXI que um novo paradigma 

constitucional, consciente das falhas dos processos reformadores que lhe 

antecederam e da necessidade de abrir a “sala de máquinas” das constituições, 

materializa-se em três momentos constituintes diferentes, em contextos políticos 

bastante peculiares: na Venezuela, em 1999; no Equador, em 2008; e na Bolívia, em 

2009. Assim, a terceira parte do estudo tem como foco a análise das promessas de 

ruptura com o paradigma constitucional dominante nos séculos XIX e XX trazidas 

pelo “novo” constitucionalismo latino-americano, com o fim de identificar os limites 

desses projetos institucionais inovadores em matéria de participação popular nos 

processos políticos de tomada de decisão.  
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Na prática, pretende-se verificar se o modelo institucional inaugurado pelas 

experiências venezuelana, equatoriana e boliviana são capazes de criar instâncias 

de resistência no funcionamento dos respectivos sistemas políticos, de tal sorte que 

as soluções para as crises e para os impasses político-institucionais estejam 

reservados à decisão popular. Em outras palavras, depreende-se do discurso de 

justificação dos novos projetos constitucionais que uma de suas características mais 

inovadoras foi a institucionalização da resistência como expressão da esfera da 

política. No seu terceiro capítulo, o presente trabalho se propõe a identificar esses 

novos instrumentos de resistência institucionalizados e, na sequência, averiguar a 

potencialidade desses institutos para a efetiva manifestação da soberania popular.  
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