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“Só os apaixonados contestam, protestam, procuram 

a transformação. As paixões não cegam; elas 

iluminam, utopicamente, o destino do ser 

apaixonado. A paixão é o alimento da liberdade. Não 

pode, portanto, existir pragmática da singularidade 

humana sem seres apaixonados que a realizem. A 

paixão é o que nos diferencia dos seres inanimados, 

que simulam viver olhando, indiferentemente, o 

mundo à espera da morte. Só os seres apaixonados 

têm condições de procurar viver em liberdade, de 

procurar vencer as tiranias culturais”  

(Luiz Alberto Warat) 



 
 

 

 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 Tenho dito que este trabalho é coletivo. Não só ele, mas a maior parte do que 

conquistei nestes últimos anos dentro da Universidade de Brasília se mostra o 

resultado de um somatório de esforços que, em maior ou menor grau, contribuíram 

para a chegada deste momento. Cabe-me, agora, promover os devidos, sinceros e 

mais justos agradecimentos que sou capaz.  

 Inicialmente, agradeço a meus pais, Dulce e Walter, que com seu exemplo 

diário e cotidiano, cada um em sua específica particularidade, conseguiram servir de 

exemplo para a minha construção pessoal. Em seguida, à minha irmã, Marianny, 

meus sobrinhos, Thiago e Bernardo, meu cunhado Elias Júnior. 

 Agradeço também a grande revisora deste trabalho que, com afinco, 

dedicação, amor e carinho, não se cansou de ouvir minhas lamúrias, acompanhou 

todo este processo e, mesmo em pouco tempo, já posso afirmar que foi responsável 

por operar grandes mudanças em mim. Obrigado, Yasmim.  

 Não poderia deixar de mencionar, nesta oportunidade, a AJUP – Roberto Lyra 

Filho, projeto que me abriu as portas de um mundo novo, onde vi que há pessoas que 

compartilham sonhos comigo. Neste mesmo sentido, deixo minha lembrança ao 

Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) e ao Mercado Sul Vive (MSV), 

movimentos que me fizeram crescer frente às dificuldades e desafios. E, também 

neste sentido, agradeço ao Escritório Cezar Britto Advogados Associados, onde vi a 

possibilidade de uma advocacia humana e preocupada com a sociedade, nas pessoas 

de Paulo Freire, Rodrigo Barbosa, Camila Gomes e Cezar Britto; e à Candanga 

Advocacia Popular, projeto desafiador que tenho o prazer de compartilhar com 

pessoas maravilhosas, como Pezão, Goiano, Laís e Raquel. 

 Ao prof. José Geraldo, grande mestre e mentor a quem guardo profunda 

admiração e carinho, agradeço pela dedicação na formulação do Direito Achado na 

Rua. Ao Tuco, só tenho a agradecer por me ajudar em simplesmente tudo desta 

monografia, com suas poucas palavras, que revelam grande sabedoria, soube me 

guiar nesta labuta.  

 Agradeço, também, à Gabriella, à Hellen, à Ingrid, ao Peixão, à Karol, à Laíse, 

à Érika Lula, ao Betinho, ao Cacau; amigas que compartilham sonhos, dificuldades, 

felicidades, sem as quais não estaria aqui hoje. Lembro ainda, de Andrey Rocca, Yann 



 
 

 

 
 

Oliveira, Bruno Keiji, Paulo Kayuri e Lucas Brasil, amigos de infância que pretendo 

levar para toda a minha vida.  

 Por fim, e não menos importante, agradecer à Universidade de Brasília que, 

surgida como sonho, toma corpo nas ações de figuras como Darcy Ribeiro e Anísio 

Teixeira; e à Faculdade de Direito, onde dá espaço para nos moldarmos e crescermos 

pisando os mesmos chãos de Victor Nunes Leal, Roberto Lyra Filho e Luiz Alberto 

Warat. Sem dúvidas, este momento não é de um simples adeus, mas de um eloquente 

até breve.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

RESUMO 

O presente estudo propõe uma investigação sobre a aplicação de duas teorias que 
buscam explicar a relação da sociedade civil com a Constituição dos Estados 
Nacionais: a teoria da “Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição” e o 
“Constitucionalismo Achado na Rua”. Para tanto, inicia-se com uma breve análise das 
duas correntes, pondo em destaque os pontos de aproximação e de divergência entre 
ambas. Contudo, partindo principalmente das diferenças, este trabalho se debruça 
sobre a análise do discurso dos protagonistas de ambas as teorias: os movimentos 
sociais organizados, para colher qual é a leitura que estes sujeitos fazem de sua 
militância frente à Constituição Federal de 1988, se de intérpretes do texto 
constitucional ou de constituintes populares, a partir de entrevistas realizadas com 
representantes dos movimentos sem-terra, sem-teto, cultural, feminista e LGBTI. Por 
fim, após apresentados os dados colhidos diretamente dos militantes sociais, retoma-
se o debate teórico apresentado para alocar as respostas dentro das correntes 
apresentadas e tecer comentários acerca da sua aplicação na luta promovida pelos 
movimentos sociais.  
 
Palavras-Chave: O Direito Achado na Rua; Constitucionalismo Achado na Rua; 
Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição; Democracia Constitucional; 
Movimentos Sociais. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

ABSTRACT 

This research proposes an investigation about the application of two theories that seek 
to explain the relation between civil society and the National States Constitutions, 
which are “Open society of constitution interpreters” and “Constitutionalism found on 
the street”. Therefore, this study presents at first a brief analysis of both theories 
highlighting the common and divergent points between them both and then, focusing 
on the divergent points, this research analyzes the social movements discourse. This 
analysis aim to comprehend the movement’s members understanding about their 
activism towards the Brazilian Constitution by interviewing people from multiple 
currents of social movements, such as landless, roofless, cultural, feminist and LGBTI, 
in order to acknowledge if they see themselves whether as interpreters of the 
constitutional text or as popular constituents. Finally, after presenting the data directly 
collected from the social activists, this study gets back to the theoretic debate in order 
to allocate the interviewee's response into the two theories analyzed and make 
comments about its application on the social movements fight. 
  
Keywords: the law found on the street; constitutionalism found on the street; open 
society of constitution interpreters; constitutional democracy; social movements. 
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INTRODUÇÃO 

 A Constituição, como Carta Política dos Estados Modernos, com o passar dos 

anos e a partir da dialética social, fora tomando diferentes formas e se moldou com 

base em experiências díspares, consolidando-se como forma básica de organização 

da sociedade. No século XX, se instaurou uma tendência, sobretudo no Ocidente, de 

grandes rupturas no sistema político/jurídico/social ter como resultado a criação de 

uma nova Constituição, seja para garantir uma maior participação democrática e 

plural, em uma perspectiva garantidora de direitos – como a Constituição Mexicana 

de 1917 ou, mais recente, a do Equador de 2008; ou para legitimar autoridades 

ditatoriais que apenas buscavam legitimar suas arbitrariedades em normas 

constitucionais. 

 Dessa maneira, a partir dos exemplos históricos, pode-se afirmar que a 

existência de uma Constituição não garante, por si só, governos democráticos e 

garantidores de direitos individuais e sociais. Todavia, o texto constitucional tem se 

mostrado um objeto em constante disputa, podendo servir para a consolidação dos 

direitos humanos, individuais e sociais, de modo que uma parte do pensamento 

emancipatório deve se ocupar, e se ocupou durante todo o século passado, em pensar 

a concretude do direito constitucional.   

 Contudo, mesmo com todas as alterações que ocorreram na semântica e no 

sentido que se atribui ao papel da Constituição em uma sociedade que caminha à 

igualdade e à justiça, ainda restam algumas caraterísticas extremamente 

liberais/conservadoras que parecem ser encaradas como pressupostos de uma ordem 

constitucional mesmo pelos pensadores que se alocam nos campos progressistas da 

filosofia do direito constitucional, como se não houvesse alternativa fora de 

parâmetros como a tripartição dos Poderes, as Assembleias Constituintes e o 

monismo jurídico E, dessa maneira, ao invés de se galgar um sentido 

verdadeiramente democrático às Constituições, com incidências concretas, mantém-

se uma estrutura autoritária do texto constitucional que não provê condições à 

efetivação dos direitos ali garantidos.   

 Em uma tentativa teórica de se descontruir um desses pressupostos 

conservadores, Peter Häberle, pensador atuante em uma cadeia pós-positivista do 

direito, na década de 70 do século XX, propõe a “Sociedade Aberta dos Intérpretes 

da Constituição” que, em linhas gerais, propõe o reconhecimento de que todo cidadão, 
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de modo individual ou coletivo, é um legítimo intérprete da Constituição. Com isso, o 

autor altera a lógica predominante de que apenas estariam aptos a interpretar as 

normas constitucionais aquelas pessoas ligadas às instituições que possuem tal 

função por força constitucional, como legisladores, juízes constitucionais e membros 

do Poder Executivo.  

 Pouco tempo depois, do outro lado do Atlântico, na década de 80, surge na 

Universidade de Brasília – UnB outra teoria que também se propõe a pensar uma 

desconstrução do direito conservador dominante. O Direito Achado na Rua, que anos 

depois adota a vertente do Constitucionalismo Achado na Rua, também busca a 

alteração lógica do sistema jurídico vigente, propondo um constitucionalismo popular, 

a partir do qual a forças que compõe o poder constituinte saem do campo da abstração 

e tomam corpo nas reivindicações cotidianas dos atores políticos populares, os 

movimentos sociais (ESCRIVÃO FILHO e SOUSA JÚNIOR, 2016). 

 Dessa forma, apenas partindo do brevíssimo resumo acima trazido, poderia se 

arguir que ambas as teorias se aproximam ao transferir à sociedade civil o poder sobre 

o sentido das normas constitucionais. Todavia, em que pese, à primeira vista, 

demonstrarem certas similitudes, suas diferenças são drásticas e encaminham para 

sentidos completamente opostos daquilo que se entende por democracia 

constitucional, ou até mesmo por abertura do processo constitucional. 

 O presente trabalho, portanto, tem como objetivo, inicialmente, traçar quais são 

os pontos de aproximação e afastamento destas teorias, partindo tanto de uma 

demonstração das principiais ideias que fundam cada segmento, como as interagindo 

e confrontando entre si. Contudo, preocupado em demonstrar como tais teorias se 

manifestam nas concepções daqueles que lutam pela garantia de direitos, que são 

postos por ambas como protagonistas na dialética constitucional, propõe-se, em um 

segundo momento, a trazer qual o sentido constitucional que os movimentos sociais 

dão à sua luta, a partir de entrevistas com representantes dos movimentos sem-terra, 

sem-teto, cultural, LGBTI e de mulheres. Por último, após apresentadas tanto as ideias 

como o objeto concreto de estudo, buscar-se-á demonstrar com qual corrente as 

militâncias sociais atuais dos segmentos entrevistados mais de aproximam.  

 Acredita-se que a pesquisa se aloca na necessidade de responder se os 

movimentos sociais atuais vislumbram uma atuação como intérpretes das normas 

constitucionais produzidas em nome de uma soberania popular abstrata e, com isso, 
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buscam alterar o sentido conservador da própria Constituição; ou se enxergam a sua 

luta como forma de criação de um novo direito não se vinculando aos preexistentes. 

Ao refletir sobre tais questões, por sua vez, vislumbra-se que os movimentos sociais 

desenvolvem o potencial de traçar caminhos concretos que possibilitem alcançar os 

seus objetivos básicos no âmbito constitucional. 
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1 A Hermenêutica Constitucional Pós-Positivista 

 

A primeira corrente de pensamento a ser aqui trabalhada será a hermenêutica 

constitucional pós-positivista, através de teorias que negam a exclusividade da 

legitimidade estatal para ditar o que é a texto constitucional, através da teoria da 

“Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição”, da sua práxis na cultura 

constitucional brasileira e pela ideia de “interpretação constitucional difusa”, também 

pensada a partir desta realidade.   

 

1.1  A Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição 

 

Ao se tratar da teoria da “Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição” 

não há formas de se desconsiderar a obra de Peter Häberle, redigida ainda no ano de 

1975, e que teve sua primeira tradução para o idioma português apenas em 19971.O 

principal objetivo deste trabalho fora contribuir para uma inversão de valores na 

tradição jurídico/constitucional, buscando superar o paradigma de uma sociedade 

fechada de intérpretes da Constituição.   

No entender do autor, a doutrina e a práxis constitucional, quando põem em 

questão a interpretação das normas contidas na Constituição, reduzem-se às 

interpretações promovidas pelos juízes e nos procedimentos institucionais. E, frente a 

isso, propõe a tese de que no processo de interpretação constitucional “estão 

potencialmente vinculados todos os órgãos estatais, todas as potências públicas, 

todos os cidadãos e grupos, não sendo possível estabelecer-se um elenco cerrado ou 

fixado com números clausus de intérpretes da Constituição” (HÄRBELE, 1997, p. 12). 

Tal entendimento é consequência direta do pressuposto utilizado pelo autor de 

que: 

Todo aquele que vive no contexto regulado por uma norma e que vive 
com este contexto é, indireta ou, até mesmo diretamente, um 
intérprete nessa norma. O destinatário da norma é participante ativo, 
muito mais ativo do que se pode supor tradicionalmente, do processo 
hermenêutico. Como não são apenas os intérpretes jurídicos da 
Constituição que vivem a norma, não detêm eles o monopólio da 
interpretação da Constituição. (HÄBERLE, 1997, p. 15)  

                                                           
1 Este texto, de título “Hermenêutica Constitucional. A Sociedade Aberta dos Intérpretes da 

Constituição: Contribuição para a Interpretação Pluralista e “Procedimental” da Constituição”, fora 
publicado no Brasil no ano de 1997, pela editora Sergio Antônio Fabris Editor, e teve como tradutor o 
Prof. Gilmar Ferreira Mendes.  
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Isto é, considerando que todos que vivenciam a norma, para serem capazes 

até mesmo de segui-las, interpretam-na, seria uma incongruência afastar a validade 

e vigência destas interpretações. Da mesma forma, considerando que intérpretes 

legitimados no sistema fechado não possuem expertise em todos os segmentos 

existentes na sociedade, não devem ser as únicas vozes ativas no processo de 

interpretação constitucional. 

Apenas para fins de exemplificação, segundo esta teoria, um biólogo, ao 

interpretar o art. 2252 da Constituição Federal de 1988, em razão de sua experiência 

prático-teórica específica, teria legitimidade igual ou superior ao de um juiz 

constitucional, devendo ser reconhecido como intérprete ou, ao menos, como pré-

intérprete da Constituição. 

No que diz respeito ao que, de fato, corresponde esta pretensa sociedade 

aberta de intérpretes, em que pese o autor afirmar a inexistência de um rol taxativo, 

ele aprofunda o seu significado, a partir do apontamento de seus principais atores que 

podem ser divididos nas seguintes classificações: (i) as funções estatais, através das 

decisões vinculantes promovidas pelas autoridades públicas competentes; (ii) os 

participantes do processo de decisão, pertencentes ou não aos órgãos do Estado; (iii) 

a opinião pública democrática e pluralista; e (iv) a doutrina constitucional. 

Dentre tais classificações, percebe-se que o autor se diferencia da corrente 

tradicional acrescentando como entes ativos aqueles pertencentes à opinião pública 

qualificada, que podem ser a mídia - a partir dos jornalistas e do público em geral que 

emite sua opinião -, os cidadãos, a sociedade organizada, partidos políticos, dentre 

outros. (HÄBERLE, 1997, p. 22). 

Até este ponto, portanto, o autor deixa clara a sua ideia a respeito de quem 

deve ser ouvido e considerado no processo de interpretação das normas 

constitucionais. Contudo, necessário que se conceitue o que o autor entende por esta 

própria interpretação, dado que, conforme posteriormente viria defender, toda norma 

apenas ganha existência quando interpretada (HÄBERLE, 1976). 

Assim, nas palavras deste: “indica-se como interpretação apenas a atividade 

que, de forma consciente e intencional, dirige-se à compreensão e à explicitação de 

                                                           
2 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo 

e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações. 
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sentido de uma norma (de um texto) ” (HÄBERLE, 1997, p. 14). Mais à frente, o autor 

esclarece que sua concepção de interpretação é abstraída das obras de Konrad 

Hesse e de Hans Huber, que entendem interpretação como “realização” e 

“concretização”, respectivamente.  

Afirma-se, portanto, desde um primeiro momento do texto, que uma sociedade 

aberta dos intérpretes da Constituição é aquela em que cada cidadão, em sua 

individualidade ou coletivamente, bem como todos os órgãos estatais, enquanto 

instituições, são personagens ativos na realização e/ou na concretização da própria 

Constituição. 

Todo este entendimento, conforme traz o autor ainda neste texto, é 

sedimentado na ideia de uma interpretação republicana e democrática da 

Constituição, traçando o perfil do “povo” como “um elemento pluralista para a 

interpretação que se faz presente de forma legitimadora no processo constitucional” 

(HÄBERLE, 1997, p. 37). Isto é, em um modelo de se pensar o sentido do texto 

constitucional como algo público e definido a partir da leitura plural da sociedade que 

a concretiza cotidianamente. 

Neste mesmo sentido, afirma que a legitimação da sociedade para configurar 

como reais intérpretes do texto constitucional se dá em razão destas forças concretas 

representarem parte da própria publicidade e realidade da Constituição, atuando 

dentro da tensão entre o possível, o real e o necessário (HÄBERLE, 1997, p. 33). 

Assim, acredita-se que a tese formulada por Peter Häberle caminha para o 

sentido de que, sendo a Constituição um produto do sistema de republicano de 

governo, não pode ser vista como algo pertencente apenas àqueles vinculados às 

instituições oficiais, de modo que a sua interpretação, aqui entendida como 

concretização, deve se dar, também, pela comunidade regulada por esta Constituição 

e que, ao fim, é responsável por sua realização.  

Contudo, tal sentença não explica como, na prática, isso funcionaria dentro do 

modelo atual das instituições existentes, principalmente no que tange ao pôr em pé 

de igualdade uma interpretação advinda da sociedade civil organizada e uma decisão 

proferida pela Suprema Corte. De igual modo, não se aponta como se daria, a partir 

destes intérpretes da Constituição, não apenas a alteração de sentido das normas, 

mas do próprio texto constitucional, caso entendido como equivocado. 
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Tais respostas, todavia, podem ser abstraídas deste texto na oportunidade em 

que o autor traz dois outros importantes conceitos de sua teoria. O primeiro reside na 

ideia já mencionada acima de “pré-intérpretes” da Constituição, dado que, no seu 

entender, as interpretações advindas desta sociedade aberta o são em seu sentido 

lato, sempre subsistindo a jurisdição constitucional, trazendo, ainda, que “a esfera 

pública pluralista desenvolve força normatizadora. Posteriormente, a Corte 

Constitucional haverá de interpretar a Constituição em correspondência com a sua 

atualização pública” (HÄBERLE, 1997, p. 41).  

Ou seja, o autor não traz qualquer hierarquia dentre os intérpretes, não dizendo 

qual deveria prevalecer em caso de discordância entre as interpretações. Assume, 

apenas, que a interpretação dada pela jurisdição constitucional, elemento central da 

ideia conservadora de sociedade fechada, será a última a ser proferida, estando 

vinculada à “atualização” promovida pela sociedade do texto constitucional. 

Entretanto, não é possível encontrar uma explicação para o porquê desta vinculação.  

Já sobre o segundo questionamento apresentado acima, o que se pode retirar 

do texto é o entendimento de que, para o autor, a Constituição possui um caráter 

eminentemente dirigente, utilizando da metáfora que ela não seria apenas o espelho 

que refletiria a vivência comunitária real, observada a partir do indivíduo, mas também 

a própria fonte de luz. 

Isto é, tal teoria não se propõe a pensar qualquer mudança estrutural no 

sistema constitucional, dada que a única hipótese de alteração constitucional possível, 

a partir da lógica aqui instaurada, é a partir da mutação constitucional, modelo de 

alteração não procedimental da Constituição, definida por Luís Roberto Barroso (2013, 

p. 146) como “mecanismo que permite a transformação no sentido e do alcance de 

normas da Constituição, sem que se opere, no entanto, qualquer modificação de seu 

texto”.  

Apresentado o texto-base da teoria da “Sociedade Aberta dos Intérpretes da 

Constituição”, bem como algumas de suas limitações e lacunas que serão adiante 

melhor trabalhadas, traz-se como estas ideias chegaram ao Brasil e, a partir de duas 

visões distintas, como foram (ou deveriam ser) integradas na cultura constitucional 

brasileira.  
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1.2  A Aplicação da Teoria da “Sociedade Aberta dos Intérpretes da 

Constituição” na Corte Constitucional brasileira 

 

A primeira, escrita pelo tradutor da obra acima tratada, Gilmar Mendes, em 

parceria com André do Vale, escrita já no ano de 2009, articula como as ideias desta 

sociedade aberta alcançam o Supremo Tribunal Federal, em uma visão 

completamente focada no procedimento da jurisdição constitucional. 

Segundo estes autores, a sociedade aberta dos intérpretes teria atingido a 

cultura constitucional brasileira a partir de sua inserção e absorção pela Suprema 

Corte brasileira, seja através de adoção da doutrina ou por edição de leis específicas.  

Iniciando pelo segundo modo, citando a inovação produzida pela Lei nº 

9.868/99, que trata dos procedimentos em ações concentradas de 

constitucionalidade, traz as incidências legislativas sedimentadas nos art. 7º, 

parágrafo 2º, e no art. 9º, parágrafo 1º3, que inauguram a possibilidade de participação 

da sociedade civil organizada nos processos através do instituto do amicus curiae e 

da promoção de audiências públicas junto ao Supremo Tribunal Federal. 

Com tais alterações legislativas, pôde a Suprema Corte promover uma maior 

abertura de sua jurisdição, concedendo não apenas mais transparência no processo 

decisório, mas um caráter democrático. Assim, ao tratar de temas de grande impacto 

na sociedade, seja em seu cotidiano ou em valores morais compartilhados por alguns 

grupos, os juízes constitucionais estão mais abertos a receber as interpretações 

compartilhadas por diferentes grupos que compõem a comunidade que interage com 

o texto constitucional, assim como de especialistas que possam desvelar as 

especificidades de determinados temas, que fogem do conhecimento comum. 

Como caso paradigmático, os autores mencionam a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 3.510, onde se discutiu a constitucionalidade de pesquisa 

                                                           
3 Art. 7o Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade. 

§ 2o O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, 
por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de 
outros órgãos ou entidades. 
 
Art. 9o [...] 
§ 1o Em caso de necessidade de esclarecimento de matéria ou circunstância de fato ou de notória 
insuficiência das informações existentes nos autos, poderá o relator requisitar informações adicionais, 
designar perito ou comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão, ou fixar data para, em 
audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e autoridade na matéria 
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científicas com células-tronco de embriões, oportunidade em que a Suprema Corte 

brasileira realizou as primeiras audiências públicas com entes especialistas. Para 

além dessa, diversas outras ações podem ser citadas para demonstrar o argumento 

dos autores, como a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4277, que discutia a 

inconstitucionalidade da definição de família sendo apenas aquela formada por casais 

heterossexuais, tendo a participação de quinze entidades como “amigas da Corte”; e 

a recente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 4424, que visa 

declarar a inconstitucionalidade do crime de aborto no Brasil, contando com dezoito 

pedidos de ingresso na ação na condição de amicus curiae, representando mais de 

vinte e cinco diferentes associações interessadas em apresentar suas interpretações 

à Suprema Corte. 

Entretanto, como contraponto a esta visão dos autores – de que a abertura do 

processo constitucional para a participação de “amigos da Corte” e da realização de 

audiências públicas seria uma aplicação da teoria de Häberle –, ambos os institutos 

mencionados são alvo de fortes críticas justamente por terem desvirtuado a intenção 

democrática da abertura da jurisdição constitucional e se tornarem meros objetos de 

legitimação das decisões da Suprema Corte ou autoelogio dos juristas. (KAUFFMAN, 

2016) (LEITE, 2015).  

No texto sobre o Supremo Tribunal Federal e a teoria de Peter Häberle, de 

Mendes e Vale, como já fora mencionado acima, também atribui à aplicação 

doutrinária a aproximação desta Corte com a “sociedade aberta”, que tem por base a 

tese da mutação constitucional. Isso porque, resgatando a ideia já apresentada de 

não existir norma, senão aquela interpretada, e sendo a interpretação a própria 

concretização do texto constitucional que se aloca entre o possível, o real e o 

necessário; é natural que se tenha a alteração da realidade, da possibilidade e das 

necessidades sociais em razão da constante dialética social.  

Assim, ao promover o reconhecimento da mutação constitucional, estaria a 

Suprema Corte se abrindo para os elementos sociais concretos, advindos de atores 

políticos não-institucionais, trazendo que “aqui talvez se mesclem as mais diversas 

                                                           
4 Na oportunidade em que este trabalho fora escrito, a maior parte dos pedidos de amicus curiae  ainda 

não tinham sido apreciados pela Ministra Relatora, Rosa Weber, de modo a não ser possível afirmar 
quantas entidades, de fato, participarão do caso. Ademais, em razão de ainda não ter sido incluída em 
pauta, ainda há a possibilidade de mais entidades requisitarem o seu ingresso na ação.  
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concepções existentes na própria sociedade e o processo dialético que as envolve”. 

(MENDES, VALE, 2009, p. 8). 

Portanto, segundo esta primeira visão apresentada da aplicação da teoria da 

“Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição” no Brasil, esta se encontra 

sedimentada na abertura do processo de controle de constitucionalidade promovida 

pela possibilidade de participação externa, seja por meio dos amicus curiae ou das 

audiências públicas, ou mesmo pela adoção da ideia de mutação constitucional, onde 

a Suprema Corte estaria disposta a alterar seu entendimento do texto constitucional 

de acordo com a atualização social promovida pela sociedade. 

 

1.3  A “Interpretação Constitucional Difusa” como leitura progressista da 

Hermenêutica Constitucional 

 

A segunda leitura que busca explicar uma forma de conquista da interpretação 

constitucional pela sociedade, aqui visando na parcela da sociedade civil organizada, 

também parte da realidade brasileira para construir sua ideia. Busca, dessa maneira, 

demonstrar a atualização e aplicação da teoria da “Sociedade Aberta dos Intérpretes 

da Constituição”, promovendo uma visão sobre o protagonismo dos movimentos 

sociais, o que veio a se constituir como “interpretação constitucional difusa”.  

Tal leitura, forjada por Juliana Cesario Alvim Gomes em sua dissertação de 

mestrado junto à Universidade Estadual do Rio de Janeiro – UERJ (2014), promove 

um estudo acerca da atuação do movimento LGBTI junto à Constituição Federal de 

1988, principalmente como foram responsáveis pela imposição de interpretações 

constitucionais inclusivas.  

Para esta autora, a atuação dos movimentos sociais na seara constitucional 

pode se dar de modo institucional ou extrainstitucional. Quanto à primeira atuação, de 

forma geral, define como sendo aquela “mediada pelos poderes constituídos, que visa 

influenciar os entendimentos constitucionais que serão emanados por essas 

instituições” (GOMES, 2016, p. 81).  

Ou seja, a atuação institucional, aqui, não trata apenas daquela exercida pela 

instituição, mas aquela promovida por agentes externos os quais buscam influir 

diretamente. Como exemplo, traz a possibilidade de os movimentos sociais 

interferirem através (i) da atuação na disputa eleitoral, seja apoiando candidatos ou 
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partidos; (ii) atuação no próprio âmbito do Poder Legislativo, exercendo pressão nos 

representantes constituídos; (iii) da mobilização para efetivação dos mecanismos de 

democracia semidireta, tal como o a proposição de lei de iniciativa popular e a 

realização de plebiscitos e referendos; (iv) influenciando na escolha dos membros do 

Poder Judiciário; (v) através da própria promoção de ações judiciais coletivas em favor 

de seus interesses; (vi) atuando nos espaços de abertura nos processos judiciais, 

como amicus curiae e participando das audiências públicas nas causas que lhes são 

de interesse;  ou (vii) na influência direta das autoridades que possuem a competência 

constitucional de oficiais intérpretes da Constituição, aproveitando que as figuras 

públicas que encarnam tais cargos possuem a necessidade de aprovação popular. 

(GOMES, 2016).  

Segundo Gomes, esses modos de atuação institucional também podem vir a 

ser incentivados pelas próprias instituições, principalmente quando necessitam de 

legitimidade social para as escolhas que deverão realizar. Diz também que este 

“manejo do apoio social” (GOMES, 2016, p. 85) se divide entre o específico e o difuso, 

sendo o primeiro utilizado quando o apoio é necessário apenas para determinado 

tema, ao passo que no segundo reside uma necessidade constante de legitimação 

social. Dessa maneira, inverte-se a lógica de uma interpretação advinda da sociedade 

e posteriormente reconhecida pelas instituições, propondo exatamente o contrário, 

mas sem abrir mão desse apoio social.  

Ou seja, partindo de um pressuposto de que os movimentos sociais possuem 

a capacidade de influenciar o meio em que atuam, entende que estes não estão 

necessariamente abarcados pela institucionalidade, mas que são elementos centrais 

para a provocação e constrangimento das autoridades intérpretes, assim como 

representam o substrato de legitimidade social necessário a algumas dessas 

instituições. 

Sendo assim, nota-se que esta vertente de uma “interpretação constitucional 

difusa”, quando trata da atuação institucional dos movimentos sociais, propõe uma 

movimentação organizada e incisiva, com fins de disputar o conceito do texto 

constitucional junto às autoridades que compõem as únicas legitimadas na “sociedade 

fechada”, ao mesmo tempo em que expõe o risco de serem utilizados para legitimar 

uma atuação pré-ordenada das instituições. 
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Já quando trata da atuação extrainstitucional dos movimentos sociais, Gomes 

(2016, p.87) a define como aquela que “volta-se não para as instituições estatais, 

buscando moldar seus entendimentos constitucionais, mas para a sociedade como 

um todo, visando influenciar na cultura constitucional compartilhada”. E propõe que 

esta atuação se daria por meio da mutação constitucional e da desobediência civil.  

Quanto à mutação constitucional, tratada até agora apenas através da visão da 

institucionalidade da questão, a autora prescreve como se daria a atuação dos 

movimentos sociais junto à sociedade para alterar o sentido das normas 

constitucionais sem promover a mudança estrutural do texto. 

Dessa forma, inicia mencionando que o primeiro passo seria a revelação de 

injustiças, anteriormente naturalizadas, de forma a fazer permear tal discurso entre as 

pessoas em igual situação. Com isso, seriam formadas arenas de discussão paralelas 

capitaneadas pelos movimentos sociais que, com a sedimentação e compartilhamento 

de entendimentos comuns, produziriam nova interpretação à norma constitucional. 

Com o ganho de força deste novo discurso hermenêutico na sociedade em geral, ou 

em grupos específicos que possuam o condão de promover alterações substanciais, 

o caminho para a consolidação de uma nova interpretação sobre as normas 

constitucionais estaria aberto, promovendo a já vergastada mutação constitucional.  

Esta ideia, em síntese, promove uma alteração na lógica que se tem quando à 

esta mutação, uma vez que interliga o seu caráter institucional, promovido pelos 

Tribunais, ao trabalho de base desenvolvido pelos movimentos sociais, partindo da 

premissa de ser a comunidade legítima intérprete da norma.  

Contudo, talvez o elemento mais inovador proposto por esta “interpretação 

constitucional difusa”, dentro da lógica da hermenêutica constitucional, seja a ideia de 

se aplicar a desobediência civil como forma de atuação extrainstitucional capaz de 

gerar alterações na interpretação constitucional vigente. Ou seja, para além de uma 

estratégia voltada à reivindicação de direitos, atribui um caráter interpretativo a tal 

modo de atuação.  Para tanto, interessante pontuar que, na visão por ela defendida: 

A desobediência civil não visa, portanto, a refundar a ordem jurídica 
em vigor, mas a promover, à luz dessa ordem, uma reflexão sobre os 
atos que se considera injustos a fim de que cessem, o que permite 
pensa-la como mecanismo de mobilização de um determinado 
sistema constitucional. (GOMES, 2016, p. 102) 
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Em outras palavras, a autora, ao trazer um apanhado das diferentes correntes 

que, de certo modo, defenderam a desobediência civil, traz que esta não deve ser 

pensada como uma forma de negação de tudo que está posto. Em verdade, a 

desobediência civil se materializaria no desrespeito a determinada ordem legal em 

observância a uma norma superior que estivesse sendo deliberadamente 

negligenciada, remetendo ao imaginário ideal de Justiça..  

Como exemplo, traz a desobediência civil promovida por Rosa Parks, em 1956 

em Montgomery, nos Estados Unidos, quando esta militante do movimento negro se 

negou a cumprir a lei de segregação racial ao não conceder o seu assento no 

transporte público a uma pessoa branca. Nesta oportunidade, o movimento negro, 

mesmo que diante da clara negativa de cumprimento de uma norma, não pretendia 

extinguir o ordenamento jurídico estadual ou nacional, mas apenas pôr em evidência 

que aquela lei feria o princípio da liberdade e igualdade, também garantidos a todos 

os cidadãos estadunidenses.  

A desobediência civil, portanto, seria instrumento capaz de tornar os 

movimentos sociais verdadeiros intérpretes dos princípios basilares do Direito e da 

Justiça, de modo que, a partir desta nova interpretação dada, legitimar-se-ia o próprio 

descumprir de uma norma. Ou seja, concede o poder à sociedade organizada de fazer 

ouvir o seu entendimento sobre o que é justo e o que não é. (GOMES, 2016). 

O que se abstrai desta corrente de pensamento é que, para além de engrossar 

as fileiras daqueles que defendem a possibilidade de os movimentos sociais atuarem 

junto das instituições, como uma espécie de colaboradores da interpretação 

constitucional, admite-se a atuação iminentemente social e contra legem. 

Isto é, reconhece-se a legitimidade destes atores sociais, através de atuações 

que marginalizam o procedimento constitucional tradicional, para alterar o conceito da 

Constituição por meio do trabalho promovido a partir da base, buscando desvelar 

injustiças antes ocultas e, por vezes, atuando de forma reputada como ilegal para 

efetivar diretos fundamentais historicamente desrespeitados. 

 

1.4  Conclusões  

 

Dito isso, frente às apresentações das leituras que propõem uma alteração na 

realidade constitucional através da modificação das interpretações dadas às normas 
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constitucionais, percebe-se, desde já, que a pretensa “Sociedade Aberta dos 

Intérpretes da Constituição” é instrumento capaz de legitimar diversas formas de 

entendimentos sobre democracia e abertura constitucional. Assim, de forma breve, 

apresentou-se apenas no que tange a realidade brasileira, duas visões distintas da 

mesma teoria, sendo que partem do mesmo ponto em comum: a hermenêutica. Isto 

é, defendem que uma interpretação diferenciada da Constituição, resultado da 

vivência dos efeitos concretos daquelas normas, é um elemento central para a 

alteração das condições sociais.  

Já no que se refere às diferenciações, necessário destacar os seus contornos 

mais delicados e que devem ser estudadas com maior sensibilidade. De forma geral, 

pelas ideias centrais das leituras, percebe-se que a proposição de uma atuação 

extrainstitucional pela segunda corrente opera uma verdadeira inversão nos valores 

defendidos pela primeira.  

Tal fato pode ser facilmente observado através da aplicação da teoria de Peter 

Häberle no Supremo Tribunal Federal, oportunidade em que se defende que a Corte 

Constitucional brasileira promoveria uma abertura do processo de interpretação 

constitucional ao permitir a atuação pontual de representantes da sociedade civil 

organizada, seja por meio de amicus curiae ou de audiências públicas.  

Isto é, a teoria da “Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição”, partindo 

da sua aplicação no Supremo Tribunal Federal, jamais objetivou promover uma radical 

democratização do processo constitucional, mas apenas apresentar a concretude da 

vivência daquela norma para que, em uma visão pragmatista e consequencialista, 

deveria reconhecer a interpretação dada pelos cidadãos que a concretizam como 

legítima e válida. No seio desta teoria, pode-se afirmar que não há espaço para 

qualquer atuação fora da institucionalidade.  

Já a “Interpretação Constitucional Difusa”, por seu turno, concorda com a ideia 

apresentada por Mendes e Vale (2009) ao prever a atuação institucional dos 

movimentos sociais na disputa interpretativa da Constituição. Reconhece a 

possibilidade de inserção destes atores na própria institucionalidade, seja através da 

ocupação de locais de autoridade, pela pressão em cima daqueles que ocupam estes 

locais, ou até mesmo através da atuação na jurisdição constitucional, como amicus 

curiae, em audiências públicas e até mesmo como propositor de ações. 
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Contudo, voltando sua visão para a sociedade, esta teoria promove certa 

marginalização da institucionalidade, confiando que as alterações promovidas a partir 

da base, seja através da mutação constitucional ou pelos efeitos dos atos de 

desobediência civil, terão o condão de modificar o sentido da Constituição de modo a 

ser impossível a sua negação pelas instituições.  
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2 O Constitucionalismo Achado na Rua 

 

O segundo movimento aqui tratado, o Constitucionalismo Achado na Rua, que 

tem sua origem derivada da corrente teórica do Direito Achado na Rua, traz uma 

proposição mais radical para promover a conquista da Constituição pela sociedade 

civil organizada, a partir dos movimentos sociais, que, através de suas reivindicações, 

consubstanciariam verdadeiros sujeitos criadores de direito.  

  

2.1  O Direito Achado na Rua 

 

Para que se possa explicar a corrente teórica aqui trabalhada, necessário que 

se inicie por uma breve delimitação do que se entende pelo Direito Achado na Rua. 

Este, por sua vez, consiste em um pensamento alternativo do direito, tratando-se “de 

uma dialética do fenômeno jurídico, cuja captação se dá num plano alargado de sua 

manifestação positivada, isto é, a partir da realidade plural de múltiplos ordenamentos 

sociais e do parecer de seus respectivos projetos de organização politica” (SOUSA 

JÚNIOR,1993, p. 8). 

O Direito Achado na Rua, portanto, tem sua especificidade resguardada 

naquilo que entende por Direito e no significado que dá a Rua. A segunda, talvez de 

mais fácil explicação, é a consideração deste espaço como o local de manifestação 

por excelência. Como diz José Geraldo de Sousa Júnior nas primeiras páginas do 

Introdução Crítica ao Direito, da série O Direito Achado na Rua – Volume 1, ao 

comentar o Epigrama hegeliano nº 035 de Marx: 

A rua aí, evidentemente, é o espaço público e desnecessário explicar, 
o lugar simbólico do acontecimento, do protesto, do gesto 
paradigmático que, como divisa Marshal Berman, “transforma a 
multidão de solitários urbanos em povo e reivindica a rua da cidade 
para a vida humana” (Tudo que é sólido desmancha no ar, Companhia 
das Letras, 1897). Entre nós, antes, nesta percepção de reivindicar a 
rua para a vida humana, para a dignidade e para os direitos, Castro 
Alves havia indicado “A praça! A praça é do povo / Como o céu do 
condor / É o antro a liberdade / Cria águias em seu calor / Senhor!... 
pois quereis a praça? / Desgraçada a populaça / Só tem a rua de seu... 

                                                           
5 “Kant e Fichte buscavam o país distante 
pelo gosto de andar lá no mundo da lua  
Eu por mim tento ver, sem viés deformante  
O que pude encontrar bem no meio da rua”. 
(Epigrama hegeliano nº 03 de Karl Marx) 
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/” (O povo ao poder, Editora Nova Aguilar, 1976). (SOUSA JÚNIOR 
1993, p. 8) 

 

Tem-se o espaço da rua, local irrestritamente público, onde a concretude da 

realidade pode ser observada, como aquele onde se surgem os direitos. Onde, 

através da reivindicação das classes oprimidas por aquilo que entendem satisfazer o 

critério de Justiça, denunciam-se as opressões e, desvelando violações até então 

invisibilizadas, vocaliza a demanda por direitos. 

Ainda sobre o significado aqui empregado de “rua”, vale trazer o que fora dito 

por NARDI, LOPES, MENDONÇA e COSTA (2013, p. 245): 

É a rua (COSTA, 2008, p. 17) como lugar de protesto, de reivindicação, 
de expressão de demanda, de exercício de alteridade, que 
corresponde ao espaço público em que se efetiva a participação 
democrática e a constituição de sujeitos e subjetividades que exercem 
a cidadania e que, portanto, deve ser a principal fonte que alimenta o 
olhar e a construção do Direito. 
 

Talvez a contribuição mais importante desta visão que põe o local público, 

frequentado e ocupado por todos, como o protagonista na luta pela emancipação 

humana, seja romper com o paradigma imposto pelo Estado Liberal burguês, onde 

todo o direito emana apenas de suas instituições. Isso porque, considerando que o 

Estado “é tão-somente um comitê que administra os negócios comuns de toda a 

classe burguesa” (MARX e ENGELS, 2011, p. 27), é firme a conclusão de que as Leis, 

criadas por esta própria burguesia, através do Estado por ela controlado, estará 

sempre ligada à classe dominante (LYRA FILHO, 1982, p. 8). 

Dessa maneira, afirma-se a legitimidade e validade do direito forjado a partir 

das relações sociais travadas nos espaços públicos por excelência, servindo de 

oposição à concepção dominante de ser o Direito algo emanado exclusivamente do 

Estado. Todavia, o que se deve entender por este direito criado nas ruas? Não há 

dúvidas que a manutenção do sentido burguês de direito, aquele que reverberado pelo 

“senso comum teórico dos juristas”6, dotado de abstração e idealismos, além de não 

promover alterações substanciais na condição desfavorável destas populações, dada 

                                                           
6 Este termo, criado por Luiz Alberto Warat, pode ser explicado, as palavras do autor, como aquele que 
“representa um sistema de conhecimentos que organiza os dados da realidade pretendendo assegurar 
a reprodução dos valores e práticas dominante. Trata-se de um discurso que oferece respostas que 
apenas aludem ao real e comandadas por interesses que tomam da forma de princípios e diretrizes. 
Assim, não é difícil ver que o senso comum teórico apresenta um conjunto de questões onde as 
respostas já estão sobredeterminadas.” (WARAT, 1979, p. 21)  
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a sua intenção de manter o status quo da opressão, apenas serviria para fortalecer o 

caráter majoritário do direito. Isto, por sua vez, contribuiria para o aprofundamento do 

abismo social fomentado pelas classes dominantes, que se utilizam do direito como 

ferramenta de dominação.  

O Direito Achado na Rua, assim, traduz o seu entendimento sobre Direito a 

partir das lições de Roberto Lyra Filho, sua principal referência teórica, para quem, 

superando a dicotomia tradicionalmente travada entre jusnaturalismo e normativismo 

positivista, constrói “uma síntese que, por um lado, não descarta a importância da 

positivação de Direitos, e por outro, não prescinde do ideal de justiça” (ESCRIVÃO 

FILHO, CARNEIRO, et al., 2015, p. 77) 

Dessa forma, para o autor, o Direito “em resumo, se apresenta como 

positivação da liberdade conscientizada e conquistada nas lutas sociais e formula os 

princípios supremos da Justiça Social que nelas se desvenda” (1982, p. 88). E mais: 

(...) é processo, dentro do processo histórico: não é uma coisa feita, 
perfeita e acabada; é aquele vir-a-ser que se enriquece nos 
movimentos de libertação das classes e grupos ascendentes e que 
definha nas explorações e opressões que o contradizem, mas de cujas 
próprias contradições brotarão as novas conquistas. (LYRA FILHO, 
1982, p. 86).  
 

O Direito, para Lyra Filho, caminha enlaçado com a Justiça, que, por sua vez, 

está no próprio processo histórico, realizando-se nele progressivamente e, entendida 

com Justiça Social, “é atualização dos princípios condutores, emergidos nas lutas 

sociais, para levar à criação duma sociedade em que cessem a exploração e opressão 

do homem pelo homem”. E, neste sentido, conclui que “o Direito não é mais, nem 

menos, do que a expressão daqueles princípios supremos, enquanto modelo 

avançado da legítima organização social da liberdade” (1982, p. 86). 

Assim, acredita-se ser muito pertinente o questionamento sobre o que é essa 

legítima organização social da liberdade? Que pode ser respondida da seguinte forma: 

Não se trata da organização institucional da liberdade, elaborada pelo 
Estado ou por outras instituições como a Igreja, tampouco, de uma 
organização de classe, mas, da organização de toda a sociedade em 
suas relações antagônicas, preponderando-se aquilo que representar 
avanço no aprofundamento da liberdade de todos e todas, por isso 
legítimo. Esse itinerário é o que delimitará os espaços do Direito, já 
que a legitimidade dessa organização social indica o caminho de 
construção da liberdade, através dos conflitos instalados entre 
espoliados e espoliadores, oprimidos e opressores, não se aceitando 
que o Direito seja apenas um mero instrumento de dominação das 
classes e grupos detentores do poder político, ou mesmo 
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manifestações autoritárias dos espoliados e oprimidos. (ESCRIVÃO 
FILHO, CARNEIRO, et al., 2015, p. 80) 
 

O Direito, portanto, na visão de Lyra Filho, é o modo de se organizar a 

emancipação das populações oprimidas, e deve servir para limitar a liberdade 

absoluta enquanto isto servir à promoção da liberdade de todos, entendendo-o como 

“aperfeiçoamento dos padrões de convivência” (LYRA FILHO, 1986, p. 307). 

Apesar de já restar encaminhada tal conclusão, não é demais relembrar que 

para Lyra Filho, Direito não se confunde com lei, estando, por sua vez, vinculado ao 

princípio de Justiça. Essa identificação do Direito como sendo lei, assumida como 

produto que tem sua criação monopolizada pelo Estado, aloca-se do “repertório 

ideológico” deste, servindo como instrumento de dominação da classe dominante, que 

detém a própria estrutura estatal, sobre a classe oprimida e espoliada.  

Dessa forma, conclui o autor que a “legislação abrange, sempre, em maior ou 

menor grau, Direito e Antidireito: isto é, Direito propriamente dito, reto e correto, e 

negação do Direito, entortado pelos interesses classísticos e caprichos continuístas 

do poder estabelecido” (LYRA FILHO, 1982, p. 8).  

Com isto, retornando ao próprio sentido que se tem de O Direito Achado na 

Rua, vale trazer o que fora escrito por Escrivão Filho e Sousa Júnior (2016, p. 223), 

que, memorando os princípios instituídos por Lyra Filho, dizem: 

(...) O Direito Achado na Rua busca por uma atitude filosófica de 
desentranhamento ideológico da realidade do Direito em meio à sua 
expressão formal e institucionalizada. Busca que se apoia sobre os 
postulados de uma perspectiva histórico-dialética do direito, conforme 
os princípios formulados por Roberto Lyra Filho (2000, p. 499): 
a) Não tomamos a norma pelo direito; 
b) Não definimos a norma pela sansão; 
c) Não reconhecemos apenas ao Estado o poder de norma e 

sancionar; 
d) Não nos curvamos ante o fetichismo do chamado direito positivo, 

seja ele costumeiro ou legal; 
e) Não fazemos do direito um elenco de restrições à liberdade, como 

se esta fosse algo a deduzir a contrário sensu do que sobre, depois 
de sancionado o furor criativo de ilicitudes, quer pelo Estado quer 
pelos micro-organismos concorrente, que estabelecem o poder 
social dividido (o chamado poder dual).  
 

O Direito Achado na Rua, em curtas palavras, é o produto da conjugação do 

entendimento de Direito como esta legítima organização social da liberdade, baseada 

nos princípios elencados, com a indicação do local político de onde surgem, sendo 

achado nos espaços públicos de reivindicação e denúncia, configurando-se como 
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instrumento capaz de efetivar a participação democrática e promover a emancipação 

da classe oprimida. 

 

2.2  O Constitucionalismo Achado na Rua como vertente constitucional da 

legítima organização social da liberdade 

 

A vertente ora estudada serve de paradigma teórico para a explicação do 

fenômeno do surgimento de direitos a partir da concretude vivida pelas classes 

espoliadas, e por elas reivindicados, paulatinamente ignorados pelo entendimento 

burguês de direito. 

Sendo assim, ao compreender as Constituições como um sistema complexo 

de organização do Estado capaz de conceder força normativa a escolhas políticas que 

regrarão uma determinada sociedade, diversos trabalhos, sedimentados na linha de 

pensamento aqui manifestada, cuidaram de reivindicar um Texto Político 

verdadeiramente democrático, pertencente e construído por todos aqueles que 

fossem viver sob o seu regramento.  

O Constitucionalismo Achado na Rua, portanto, apesar de ter este nome 

batizado como vertente específica do Direito Achado na Rua apenas na segunda 

década do século XXI, sempre fora uma questão enfrentada. Inclusive, o primeiro livro 

da série O Direito Achado na Rua, Introdução Crítica ao Direito, lançado em 1987, 

trazia a sua última unidade sob o título “Constituinte e direito: um modelo avançado 

de legítima organização social da liberdade?”. 

Publicada durante os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, as obras 

alocadas neste capítulo, muito traumatizadas com a opressão da Ditadura Civil Militar 

ainda influente, demonstram uma clara expectativa do que viria a ser a Constituição 

ali escrita, chegando até mesmo a se mostrar esperançosa com algumas ferramentas 

de participação popular já desenhadas naquela época. Talvez a parte mais 

emblemática seja a escrita por Maria Célia Pinheiro Machado Paoli, que traz: 

A questão posta, então, é: diante de uma sociedade instável, diversa 
e viva que se encontra com um Estado burocrático, autoritário e 
conservador nas suas próprias intenções de mudança em que espaço 
se pode sonhar com uma ordenação jurídica geradora da democracia 
prometida? Se os movimentos sociais formulam novos direitos, se 
esta formulação põe a política em questão, se esta política recusa 
a dimensão pública da articulação da diversidade – em que 
instância se organizará a compatibilidade da divergência, do 
contorno, do debate que se desenha como história aberta? 
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Este espaço, hoje, só pode ser a própria Constituinte, por paradoxal 
que seja, se a considerarmos do ponto de vista de sua origem tão 
desmoralizante. É que, apesar disso – e por causa disso – os efeitos 
dos movimentos sociais infectaram a ação asséptica de uma política 
levada como técnica de poder. (PAOLI, 1993, p. 140, grifos no original)  

    

Demonstra-se, assim, que a Constituição, ali marcada pelo momento da 

Constituinte de 1987 e 1988, é um elemento em disputa, capaz de superar a inércia 

opressora do Estado e de atender aos anseios por mudanças políticas defendidas 

pelos movimentos sociais, e deve ser reconhecida como uma produção da própria 

sociedade organizada que, ao promover ações políticas em favor de sua 

emancipação, busca paulatinamente a promoção da legítima organização social da 

liberdade.  

Contudo, após quase três décadas da promulgação da Constituição brasileira, 

as condições sociais não são mais as mesmas, de maneira a alterar o próprio 

significado histórico-social da Assembleia Constituinte, bem como dos direitos ali 

previstos, modificados a partir do materialismo histórico dialético. Cumpre ao 

Constitucionalismo Achado na Rua, portanto, promover o pensamento sobre tais 

atualizações e desmistificar a luta constitucional dos movimentos sociais7.  

Dessa forma, ao tratar concretamente de um novo modelo de 

constitucionalismo, importa retomar o seu conceito histórico até hoje defendido pela 

corrente liberal do Direito. Para tanto, busca-se na obra de ESCRIVÃO FILHO e 

SOUSA JÚNIOR (2016) a condensação deste significado, para aproveitar-se do 

encaminhamento que promovem ao Novo Constitucionalismo Latino-americano.  

Assentam, os autores, ser próprio do modelo corrente de constitucionalismo, 

de índole conservadora: a) a inauguração da soberania popular como fundamentação 

da legitimidade política; b) a submissão de toda a sociedade às leis, incluindo os 

particulares e o Estado; c) o fim da pluralidade jurídica, concedendo o seu monopólio 

às instituições estatais; d) a atomização do sujeito, e da titularidade de direitos ao 

                                                           
7 Sob organização do professor José Geraldo de Sousa Júnior, as turmas de pós-graduação em Direito 

da Faculdade de Direito na Universidade de Brasília e em Direitos Humanos e Cidadania, vinculada ao 
Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares – CEAM, ao editarem o segundo volume da Coleção 
Direito Vivo: O Direito Achado na Rua: concepção e prática, trouxeram que: “(re)pensar o novo 
constitucionalismo brasileiro (que não se confunde ou reduz ao paradigma conceitual do 
neconstitucionalismo), a partir da leitura de nuestra América, é uma das tarefas colocadas ao O Direito 
Achado na Rua, para fins de acompanhar seu desenvolvimento e sugerir alterações que conduzam à 
emancipação de novos sujeitos coletivos de direito.” (MENDONÇA, CARVALHO, et al., 2015, p. 213) 
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indivíduo; e e) a delegação ao mercado do poder de regulação do acesso e exercício 

de direitos (2016, p. 135). E, complementam ser: 

A partir destes princípios, que o constitucionalismo liberal emerge 
como a fórmula moderna do contrato social, (...). Nestes temos, o 
constitucionalismo vem inovar a história e a teoria política ao se 
caracterizar, dentre outras dimensões que lhes são peculiares, pelas 
noções de: i) soberania e legitimidade política fundadas no princípio 
majoritário e no conceito de poder constituinte; ii) autolimitação do 
poder soberano e da autoridade de governo; iii) delimintação do 
regime político, e das formas institucionais de exercício do poder 
executivo, legislativo e judicial; iv) definição dos direitos fundamentais 
como garantias do indivíduo perante o Estado; e v) supremacia 
normativa da Constituição. (ESCRIVÃO FILHO e SOUSA JÚNIOR, 
2016, p. 136).  

 

A América Latina, por sua vez, em razão da sua própria história, oportunidade 

em que os autores também mencionam a Teoria da Dependência, criada por Florestan 

Fernandes, e trabalhada no sentido aqui adotado por Gladstone Leonel (2014); ao 

instituir as suas primeiras constituições, carrega toda a herança eurocêntrica de 

constitucionalismo. Dentre esses elementos colonizados, por consequência, 

enquadra-se o próprio poder constituinte. (ESCRIVÃO FILHO e SOUSA JÚNIOR, 

2016).  

Assim, o poder constituinte para as Constituições latino-americanas, ao 

desconsiderar todas as especificidades inerentes à região, mantinha o seu sentido 

liberal, iluminista, sob o qual se “afirma a possibilidade de se criar uma ordem jurídico-

política ex novo, rompendo totalmente com o passado, inaugurando o futuro pelo 

próprio ato presente da ruptura política” (COSTA, 2006, p. 32), sendo considerado 

como algo estático e abstrato, “um ente que só se manifesta em determinado 

momento histórico pretérito, sob determinada forma institucional consumativa, 

denominada Assembleia Constituinte” (ESCRIVÃO FILHO e SOUSA JÚNIOR, 2016, 

p. 139). 

David Sánchez-Rubio (2014), ao também tratar do poder constituinte, a partir 

da sua concepção burguesa, traz a ideia de que a burguesia fora sagaz ao montar o 

mito do poder constituinte, estanque, estático, momento único de ruptura. Tal 

movimento, inclusive, retirou da burguesia a sua construção daqueles direitos, 

passando o mérito de sua criação a um único momento. Com isso, ao retirar a 

historicidade dos Direitos, conquistados de modo revolucionário, ocasionou a 



 
23 

 

 
 

possibilidade de elevação de alguns destes ao patamar de “natural”, de impossível 

modificação, tal como o direito à propriedade.  

Portanto, alocando o debate no objeto deste trabalho, a partir da leitura aqui 

trazida de O Direito Achado na Rua e a realidade constitucional vivida pela América 

Latina, é evidente que a conquista da Constituição pela classe espoliada, com fins de 

garantir a sua própria emancipação política, perpassa necessariamente pela abertura 

da ideia de poder constituinte, aproximando a ideia de Constitucionalismo com a de 

Democracia. Neste ponto, vale ressaltar o que fora trazido por Menelick de Carvalho 

Neto, em um curto artigo escrito no caderno Constituição e Democracia, que 

contextualiza exatamente o sentido que quer se trazer adiante: 

A democracia só é democrática quando constitucionalmente 
construída, a Constituição só é constitucional quando democrática. Do 
mesmo modo, a legitimidade impõe que a igualdade que 
reciprocamente nos reconhecemos constitucionalmente só possa ser 
entendida como o direito à diferença, pois carrega em si também o 
sentido oposto do reconhecimento recíproco do direito à liberdade de 
cada um. Por isso mesmo o Direito só pode ser atualmente 
compreendido em sua complexidade que se tornou visível como a 
“legítima organização social da liberdade”. (CARVALHO NETO, 2007, 
p. 03) 

 
Alexandre Bernadino Costa, ao defender sua tese de doutorado sob o tema 

de os “Desafios da Teoria do Poder Constituinte no Estado Democrático”, trabalho em 

que demonstra a necessidade de leitura do poder constituinte a partir das 

contribuições do Direito Achado na Rua, justifica o seu trabalho dizendo que: 

Se o constitucionalismo historicamente teve momentos nos quais a 
liberdade e a igualdade foram seus principais parâmetros, teve 
também momentos nos quais se associou ao arbítrio e à ditadura. 
Diante do aprendizado histórico devemos buscar os mecanismos 
jurídicos e políticos que podem nos auxiliar na construção da 
democracia. Nesse processo, as garantias institucionais são 
extremamente relevantes, mas somente são possíveis a partir da 
construção social do direito, da práxis constitucional desenvolvida pela 
própria sociedade. (COSTA, 2005, p. 212) 

 

A resposta dada pelo próprio autor, em sua conclusão, é a de que “as 

perspectivas liberal e republicana não são capazes, sozinhas de dar conta do 

fenômeno do poder constituinte e associá-lo à democracia” (COSTA, 2005, p. 230), 

em razão de suas buscas constantes pela garantia da liberdade individual, acaba por 

gerar desigualdades e a busca por uma equalização a partir do sistema jurídico 

apenas desconstruiria o próprio sentido de Constituição. E, com fins de superar tal 
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paradigma, seria necessário buscar uma promoção da liberdade e igualdade da 

sociedade, aqui contemplado a própria necessidade de reconhecimento da 

pluralidade, o que daria a partir do reconhecimento do direito reivindicado nas ruas 

pelos movimentos sociais. (COSTA, 2005).  

Em ideia semelhante, Roberto Gargarella (2015), ao promover um 

interessante estudo sobre a tensão existente justamente entre o Constitucionalismo e 

a Democracia, defende uma radicalização democrática das Constituições, 

demonstrando a necessidade de se alocar o poder constituinte nas mãos de toda a 

sociedade. Para que se chegue a um lugar ideal que conjugue de forma adequada as 

ideias de constitucionalismo e democracia, o autor defende a radicalização da 

igualdade material. Com isso, para além do fato de que todos devem ter a mesma 

parcela de poder para a tomada de decisões que impactem a comunidade, o autor 

revela uma necessidade de erradicação daquilo que chama de injustiças “naturais”, 

que consistiria em uma mesma condição de acesso à educação, de moradia, 

alimentação, dentre outros exemplos.  

Assim, havendo uma igualdade radical na sociedade, estariam todos aptos a 

atuar nas decisões coletivas que impactam a comunidade, não havendo a 

possibilidade de se elencar grupos mais preparados que outros para tomar tais 

decisões. Com isto, promover-se-ia a conquista da Constituição pela sociedade 

através da implementação do ideal democrático.  

Tais entendimentos, ainda que embrionários, já possuem alguma forma de 

aplicabilidade, que se tem como principal exemplo o Novo Constitucionalismo Latino 

Americano que, como lecionado por Leonel e Sousa Júnior (2016), tem sua principal 

expressão na Venezuela (1998-1999), Equador (2008) e Bolívia (2005 a 2009), tendo 

cada país uma diferente manifestação. Contudo, o que todos estes movimentos 

constitucionais têm em comum é noção dos princípios de soberania e poder popular 

como sendo algo permanente. 

Na visão de Raquel Fajardo (2011), esta experiência pode ser dividida em 

dois momentos, que nomeia de ciclo do constitucionalismo pluricultural e de ciclo do 

constitucionalismo plurinacional. Quanto ao primeiro ciclo, traz que: 

La novedad más importante de este ciclo es que las Constituciones 
introducen fórmulas de pluralismo jurídico que logran romper la 
identidade Estado-derecho o el monismo jurídico, esto es, la idea de 
que sólo es “derecho” el sistema de normas producido por los órganos 
soberano del Estado (los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo). Las 
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Constituciones de este ciclo reconocen a las autoridades indígenas, 
com sus propias normas y procedimentos o su derecho 
consuetudinário y funciones juridiccionales o de justicia. A partir de 
estos reconocimientos se ponen en cuestión la idea clásica de 
soberanía y el monopólio que las Constituciones asignaban a los 
“poderes u órganos soberanos” del Estado para la producción del 
derecho y la violencia legítima, en tanto las funciones de producción 
de normas, administración de justicia y orgazanización del orden 
público interno pueden ser ejercidas tanto por los órganos soberanos 
(clásicos) del Estado como por las autoridades de los pueblos 
indígenas, siempre bajo el control constitucional. (FARJADO, 2011, p. 
142) 

 

Já sobre o segundo ciclo, a autora traz que o constitucional plurinacional se 

diferenciaria pelo fato de que se estabeleceria o entendimento tácito de que não 

ocorreria qualquer espécie de “reconhecimento” por parte do Estado dos direitos 

inerentes às nações indígenas, “sino que los colectivos indígenas mismos se yerguen 

como sujetos constituyentes y, como tales y junto com otros plueblos, tienen poder de 

definir el nuevo modelo de Estado y las relaciones entre pueblos que lo conforman” 

(FARJADO, 2011, p. 149). 

Pode-se dizer, portanto, que uma das inovações trazidas pelo Novo 

Constitucionalismo Latino-Americano fora a construção de um novo sentido 

constitucional, que rompe com os paradigmas liberais ao estabelecer que a 

Constituição, além de não ser norma superior editada pelas instituições tradicionais, 

deve reconhecer a legitimidade de todos e todas para editá-la, acatando as demandas 

oriundas de todas as identidades existentes em um mesmo território. Além disso, 

inova no próprio sentido de Poder Constituinte, negando o seu caráter abstrato e 

estático, transferindo as suas funções para a constante manifestação da soberania 

popular. Para Sánchez-Rubio: 

El poder constituyente (...) sería la capacidade creativa plural y 
diferenciada, la cualidad individual y colectiva de las personas 
concretas de enfrentar el mundo, reaccionando frente a sus entornos 
relacionales tanto para lo bueno como para lo malo. Por ello hay que 
distinguir entre un poder contituyente emancipador, libertador y 
popular y un poder constituyente oligárquico, dominador y excluyente. 
(...) 
El conjunto de sujetos individuales libres que en red y com vínculos 
intersubjetivos dentro de uma comunidade, se aúnan 
consensualmente como poder constituyente que construye realidades 
desde la meterialidad de la vida possibilitada, estabelece las bases del 
constitucionalismo democrático moderno y de los estados 
constitucionales de derecho. El poder del pueblo y para el Pueblo es 
su máxima expresión, entendido como instancia originaria y fundadora 
del orden político. (SANCHÉZ-RUBIO, 2014, p. 21) 
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Com isso, torna-se patente a ideia defendida pelo Constitucionalismo Achado 

na Rua, que nada mais é do que uma busca incessante pela alteração da própria 

concepção que se tem de Direito, de Constituição, de Poder Constituinte e de 

soberania popular. 

Isso porque, a concepção liberal burguesa tem (i) por Direito uma espécie de 

“realização de convivência ordenada”8; (ii) por Constituição como forma de regulação 

dos poderes do Estado, da produção do Direito e de garantia de direitos fundamentais, 

alocando-se no topo da pirâmide normativa; (iii) por Poder Constituinte o fenômeno 

transitório que surge no momento da edição de uma nova Carta Política e que, após 

a conclusão de seus trabalhos, cria um documento completamente imutável em 

determinados pontos; e (iv) por poder soberania popular como aquele emergente no 

momento em que a democracia representativa necessita de legitimação. 

O Constitucionalismo Achado na Rua, por sua vez, entende o (i) o Direito com 

legítima organização social da liberdade, não devendo ser entendido como 

instrumento de dominação, atrelado ao sentido de Justiça que busca a emancipação 

humana; (ii) a Constituição como um instrumento jurídico-político historicamente 

referenciado como forma de organização da sociedade; e (iii) o Poder Constituinte e 

(iv) soberania popular como sinônimos, de modo que a Constituição deve garantir 

estabilidade nas relações, ao mesmo tempo em que deve estar sempre atenta aos 

novos direitos revelados a partir da reivindicação social, que se dá através da 

denúncia de opressões até então invisibilizadas que devem ser corrigidas. Por fim, 

denota-se que o Constitucionalismo Achado na Rua:  

(...) vem aliar-se à Teoria Constitucional que percorre outro caminho, 
o caminho do retorno à sua função social. Uma espécie de devolução 
conceitual para a sociedade, da função constitucional de atribuir o 
sentido político do Direito, através do reconhecimento teórico-
conceitual da luta social com expressão cotidiana da soberania 
popular. Um reencontro entre Teoria Constitucional, e o Direito 
compreendido como enunciação dos princípios de uma legítima 
organização social da liberdade. (ESCRIVÃO FILHO e SOUSA 
JÚNIOR, 2016, p. 149). 

 

 

                                                           
8 Tal concepção, fundada pelo jurista italiano Santi Romano, é trazida nas páginas iniciais do livro de 

introdução ao direito provavelmente mais utilizado de todos os tempos no Brasil: “Lições Preliminares 
de Direito” de Miguel Reale, para que quem o Direito poderia ser descrito como fato, valor e norma. 
(REALE, 1976, p. 2 e 65).  
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2.3 Conclusões 

 

Portanto, para o que se pretende investigar no presente trabalho, percebe-se 

que o Constitucionalismo Achado da Rua deve ser entendido como forma de 

reconhecimento de direitos surgidos no seio das relações sociais, principalmente 

naquelas promovidas em reivindicação de direitos até então não reconhecidos como 

tal, ou, quando após reconhecidos, são violados.  

O sentido desta teoria, quando abstraída de sua corrente matriz, O Direito 

Achado na Rua, também desloca o local de surgimento destes direitos, além de 

atribuir um sentido completamente novo para o objeto da luta social. Primeiramente, 

remonta à rua o espaço onde os direitos surgem, em uma completa inversão da ideia 

de monopólio institucional na criação de direitos, além de conferir às classes 

oprimidas, a quem tem a rua como único espaço público que permite a sua presença, 

o poder de reivindicar aquilo que entendem por direito, remetendo à ideia daquilo que 

têm por justo. 

Ademais, também produz um giro no próprio sentido de Direito, entendendo 

que apenas satisfaz tal critério aquilo que tem por objetivo construir a legítima 

organização social da liberdade, de forma a expelir a possibilidade de que qualquer 

reivindicação social poder ser tomada por um direito legítimo. Isso porque, caso este 

pretenso direito não tenha como objetivo a ampliação da liberdade, respeitada a 

liberdade coletiva, tal iniciativa se configuraria como um anti-Direito. 

O Constitucionalismo Achado na Rua, quando promove uma reflexão do 

direito constitucional sobre tais fundamentos, tem por objetivo pôr em discussão a 

tensão existente entre a democracia e o constitucionalismo, onde há a necessidade 

de garantia de direitos fundamentais, ao mesmo tempo em que deve imperar o 

reconhecimento da soberania popular. Como resposta, traz que “a prática 

constitucional deve ser entendida como uma prática que, se se pretende legítima, 

deve necessariamente caracterizar-se como democrática. Por sua vez, a democracia 

deve ser construto realizado sob os ditames do constitucionalismo” (NARDI, LOPES, 

et al. 2013, p. 267).  

Contudo, o sentido atribuído ao Poder Constituinte é o que mais importa para 

este trabalho, pois é nele que esta teoria sedimenta como ocorreria a tomada popular 

da Constituição. E, para tanto, o Constitucionalismo Achado na Rua, baseando-se nos 
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exemplos do Novo Constitucionalismo Latino Americano, quebra a ideia de Poder 

Constituinte estático e abstrato, alocando na soberania popular, em sua vivência 

cotidiana da realidade, a capacidade não apenas constituinte, mas propriamente 

instituinte. Nas palavras de Escrivão Filho e Sousa Júnior: 

Eis o ponto chave do constitucionalismo popular que emerge desde a 
América Latina: a noção de um poder constituinte que, ao contrário da 
teoria constitucional clássica, ao invés de se volatizar em um conceito 
essencialmente abstrato de soberania popular, vem converter a ideia 
de soberania em pode popular cotidiano, dotado de capacidade 
instituinte de direitos que se enunciem como princípios da legítima 
organização social da liberdade. Capacidade instituinte cuja 
legitimidade é recolhida da luta social. Que emana da tomada de 
consciência, ao traduzir carência e desigualdade de direitos em 
sentimento de injustiça social. Que converte indivíduos em sujeitos 
coletivos, emponderando-os diante de uma cultura de direitos 
fetichizada em instituições estatais burocratizadas. Que transforma 
comunidades subalterizadas em movimentos sociais organizados 
frente a negação de direitos e violações sistemáticas de direitos 
humanos (2016, p. 148). 

 

Assim, para o nosso trabalho, importa perceber se é este o sentido 

constitucional que os movimentos sociais dão à luta. Em outras palavras, investiga-se 

a existência de uma busca pela inversão de toda a lógica constitucional até hoje 

instituída, reivindicando para si o papel de protagonista da alteração da ordem social 

vigente, regulada a partir da Constituição, em uma lógica de constituintes 

propriamente ditos.  
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3 A CONCEPÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DOS 

MOVIMENTOS SOCIAIS SOBRE A LUTA POR DIREITOS 

 

A partir da reflexão sobre as teorias apresentadas, busca-se os movimentos 

sociais para que, a partir de suas falas, desvele-se quais as suas concepções sobre 

o Direito, a Constituição e a estratégia para alteração da realidade a partir da 

incidência constitucional, com o objetivo de se entender se a ideia da “Hermenêutica 

Constitucional Pós-Positivista” e do “Constitucionalismo Achado na Rua” são 

encontradas nas práxis desses atores e atrizes.  

Para tanto, foram realizadas entrevistas com lideranças do (i) Movimento dos 

Trabalhadores Sem-Teto (MTST), representado por seus Coordenadores Nacionais 

Eduardo Borges e Maria Almeida; (ii) Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra 

(MST) representado por sua Coordenadora Nacional Maria Lucimar e Coordenadora 

Regional Edineide Rocha; (iii) Movimento Cultural Mercado Sul Vive (MCMSV) 

representado por seus militantes Abder Paz e Daniela Rueda; (iv) do movimento de 

mulheres, representado pela Promotora Legal Popular Rosa Maria, que também 

coordena o projeto Vez e Voz – que combate o tráfico humano no entorno do Distrito 

Federal – e também por Maria Almeida, liderança feminista no Distrito Federal (v) do 

movimento LGBTI, representado por Fábio Felix, figura pública LGBTI em Brasília e 

por Cleyton Feitosa, militante do Fórum LGBT de Pernambuco.  

As entrevistas, realizadas a partir de roteiro semiestruturado, tinham como 

perguntas-eixo as seguintes: (a) o que é Direito para o movimento, (b) o que é a 

Constituição para o movimento, (c) quem foram os responsáveis pela previsão dos 

direitos constitucionais existentes, e (d) como os movimentos sociais atuam para 

alterar o sentido da Constituição.  

As respostas, por sua vez, como não poderiam deixar de ser, foram bem 

abrangentes e contemplativas, o que será demonstrado neste capítulo.  

 

3.1  O que é Direito? 

 

Tal pergunta, que ainda hoje causa grandes discordâncias no âmbito 

acadêmico, motivando a produção de diversos trabalhos por pensadores de diferentes 

culturas, pensamentos e épocas, também não se mostrou fácil para os movimentos 
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sociais. Contudo, o processo de reflexão a que foram expostos construiu respostas 

com grande carga de significados.  

Dentre as perspectivas apresentadas, houve a que define os Direitos como 

tudo aquilo que as pessoas precisam, ou seja, tudo aquilo que é essencial para a 

garantia da dignidade de sua vida lhe seria um direito. Dessa forma, ao contrário do 

que ocorre na prática, os direitos não poderiam ser negados apenas em razão de 

incapacidades econômicas. 

O Estado, por sua vez, seria o agente capaz de dirimir tais desigualdades, o 

que torna as populações oprimidas reféns do próprio Poder Público, causando uma 

dependência das classes mais vulneráveis, surgindo a analogia de que estas pessoas 

estariam com uma corda no pescoço, apenas alcançando aquilo que fosse permitido 

e fornecido pelo Governo.  

O Direito também fora definido como forma de promoção da própria igualdade, 

sendo consubstanciado em uma igualdade no acesso à terra, à educação, à cultura, 

à saúde. Esse Direito, por esta perspectiva, seria a promoção da própria vida digna 

de todos os trabalhadores.  

Este entendimento também fora trazido como forma de promoção da 

igualdade na fruição de todos os outros direitos em diferentes realidades. Isto é, os 

Direitos que são formalmente garantidos a todos são criados e pensados dentro dos 

gabinetes e dos muros das universidades, mas não são vivenciados nas ruas, nas 

comunidades e nas periferias. Dessa maneira, o Direito deveria agir como forma de 

garantir a isonomia no acesso a estes elementos necessários e intrínsecos à 

dignidade e liberdade das pessoas.  

Assim, possuiria como função promover a igualdade na garantia de direitos. 

Isso porque para uma pequena parte da população, em geral a parcela mais rica, 

moradora dos locais nobres da cidade, os direitos são totalmente garantidos; ao passo 

que a parcela mais vulnerável da população, moradora de periferias, a realização 

destes direitos ainda se encontra muito distante.  

Também se trouxe que o Direito não pode ser definido como algo estático, 

mas exercido a partir de uma práxis, de uma perspectiva do que possa ser construído 

no agora. Ou seja, metaforicamente, o Direito também é visto como desafio, queda de 

braço, que ocorre dentro do Estado e da sociedade.  
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Neste mesmo sentido, mas promovendo certa inversão na lógica até então 

apresentada, o Direito também é apresentado como aquilo que, sendo necessário à 

vivência da pessoa, é-lhe negado. Isto é, ele surge na negação promovida no âmbito 

da disputa social, de modo a não surgir por ser determinado fator essencial à 

dignidade, mas na oportunidade em que tal elemento é negado à parcela da 

população. 

Por fim, a ideia que circunda todas as falas e, inclusive, é mencionada por 

parte dos entrevistados, é a de ser o Direito o promotor da liberdade. Isto é, a garantia 

de direitos seria a responsável por criar um mundo que garanta a dignidade da vida 

de todas as pessoas, sem quaisquer espécies de opressões, livres das amarras do 

Estado e do Capital.  

A partir das reflexões extraídas, e ainda dentro da pergunta sobre o que é o 

Direito, questionou-se acerca do significado das leis para os movimentos sociais. Isto 

porque, sendo estes alvos de constantes perseguições em função de supostas 

violações ao disposto nessas mesmas normas, surge a questão de como seria a 

relação destas com o entendimento que se tem por Direito.  

A partir da análise das respostas dadas pelos entrevistados, constatou-se que 

embora reconheçam a importância da existência de uma previsão legal de direitos, 

esta não se confunde com o que realmente se entende por Direito legítimo. E tal 

diferenciação se justificaria pelo fato de que os movimentos entendem que para além 

de prever direitos, as leis também trazem anti-direitos. Consequentemente, a negação 

às normas não é absoluta, uma vez que se reconhece a importância da existência da 

previsão legal e, principalmente, a garantia constitucional dos mesmos.  

Contudo, destaca-se que também houve ponderações que taxaram as leis 

que preveem direitos que são reivindicados pelos movimentos sociais – como a 

previsão da Reforma Agrária e do direito à Moradia – como impeditivos à massificação 

da luta, obstruindo a tomada de consciência da população sobre a ineficiência das 

garantias que lhe são asseguradas. 

Por fim, dando sequência aos questionamentos dentro do universo da 

pergunta-eixo, indagou-se aos entrevistados se seria um direito dos movimentos 

sociais a luta por direitos, mesmo quando efetuadas na ilegalidade. Novamente a 

resposta foi uniforme, destacando que a atuação por vias ilegais não se dá por escolha 

dos movimentos sociais, mas por ser a única forma eficaz de se alcançar a 
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concretização dos direitos até então violados. Trouxe-se, ainda, ser um dever moral 

desrespeitar as leis injustas, alocando esse direito à luta, mesmo que enquadrado no 

campo da ilegalidade, no campo de um dever a ser cumprido pelos movimentos 

sociais.  

 

3.2  O que é Constituição? 

 

 A outra pergunta-eixo formulada aos entrevistados fora a de qual o significado 

de Constituição para a luta praticada pelos movimentos sociais, buscando depreender 

quais as relações existentes entre a atuação pragmática destes como os direitos 

constitucionais, bem como se eles conseguiam, de alguma forma, ver as suas 

reivindicações ali presentes.  

 Percebeu-se, inicialmente, que as respostas foram todas dadas sob o 

paradigma da Constituição Federal de 1988, a partir de seus significados e garantias 

que prevê, assim como das limitações e imperfeições que possui. E, da mesma forma, 

todas as falas também perpassaram de alguma forma o Golpe Jurídico-Parlamentar 

ocorrido no Brasil no ano de 2016, o que influenciou diretamente das respostas.  

 Dito isso, a definição mais compartilhada de Constituição de 1988 fora a de ser 

uma conquista da sociedade brasileira como um todo, como marco simbólico 

importante para demarcar a saída de período histórico obscuro, de um contexto de 

Ditadura Civil-Militar marcado por uma extrema insegurança jurídica, para adentrar a 

um momento em que a liberdade estava, ao menos, assegurada como norma 

constitucional.   

 Além disso, também se via o processo de construção da última Constituição 

brasileira como o reconhecimento de diversas lutas travadas contra o sistema jurídico-

político anteriormente estabelecido, entendendo-se que esta conquista se deu a partir 

do derramamento de sangue de diversos militantes que buscavam construir uma 

sociedade mais justa, assim como os movimentos sociais hoje existentes. Ou seja, há 

uma grande empatia entre os atores e atrizes que hoje atuam na linha de frente dos 

embates sociais em defesa das causas populares com os militantes que, através de 

sua luta, construíram o Documento Político brasileiro atual. 
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 A Constituição em si, por sua vez, é definida como garantidora de direitos 

principiológicos, sendo a congregação de direitos reivindicados a partir de diversas 

lutas, que se encontram no momento constituinte e geram uma “explosão de sonhos”.  

 Contudo, paralelamente a esta visão inicial, outro elemento central nas 

respostas apresentadas fora a grande descrença que os movimentos sociais possuem 

da Constituição. Inicialmente, isso se dá pelo desconhecimento geral que se tem dos 

diretos ali garantidos, o que ocorre justamente pela negação constante destes 

mesmos direitos às classes mais vulneráveis.  

 Uma das afirmações colhidas que melhor representa esse sentimento é o de 

que a Constituição se tornou apenas mais um livro a ser posto nas estantes. Isso 

porque, claramente, as garantias ali previstas não alcançam a totalidade da 

população, o que a torna apenas um trunfo argumentativo.  

 Neste mesmo sentido, outra posição que nos chama a atenção fora a de se 

qualificar a atual Constituição brasileira como fraca, uma vez que não consegue 

sequer impor sua força, compactuando com as flagrantes violações aos direitos nela 

garantidos. 

Tais respostas se desdobraram na questão se os movimentos sociais encaram 

a Constituição brasileira como democrática. Os entrevistados, motivando as suas 

respostas em diversos fatores, foram unânimes ao responder que a Constituição, do 

jeito que está posta, não é democrática.  

Para tanto, um dos fundamentos que surgem é a própria falha estrutural no 

sistema representativo do Estado brasileiro, onde os responsáveis pelas formulações 

de políticas públicas, que deveriam promover o acesso aos direitos constitucionais a 

toda a população, já teriam estes direitos devidamente garantidos, sem contar as 

regalias que muitas vezes usufruem. Ou seja, faltaria representatividade real nos 

espaços de decisão, o que contribui para a manutenção da desigualdade social, sendo 

esta situação permitida pelo formato constitucional atual.  

Outro argumento utilizado é o próprio desconhecimento por parte da população 

em geral do texto constitucional, de maneira que apenas se aplicaria aquilo que 

interessa a determinados setores da sociedade, o que não contempla às classes 

espoliadas.  

A falta de democracia no texto constitucional também fora justificada em razão 

do não pertencimento da Constituição às classes oprimidas. Isto é, não há o devido 
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reconhecimento dessa parcela da população com aquilo que está posto, seja em 

razão daqueles direitos lhe serem completamente negados ou porque não veem 

formas concretas de atuar para promover uma alteração nas normas ali dispostas.  

Dessa maneira, uma fala recorrente é de que a Constituição não seria 

democrática em razão de não se localizar uma abertura para a contribuição da classe 

trabalhadora para a alteração do que está ali previsto. 

Assim, em que pese reconhecerem que sua gênese se deu em um momento 

de importante ruptura jurídico-política no país, há o entendimento de que houve uma 

alteração nos significados das previsões constitucionais, de modo que agora o que se 

percebe é que a Constituição não dá ouvidos aos trabalhadores, bem como não lhes 

assegura os direitos prometidos. 

Concluiu-se, portanto, que a Constituição prevê a existência de direitos a todos 

e todas, mas que tais direitos não são efetivados às classes oprimidas, mas apenas 

às classes dominantes. Deste posicionamento, surgiu o questionamento acerca de 

quem (ou o que), na opinião dos movimentos sociais, seriam responsáveis por violar 

tais direitos, ou seja, por não efetivá-los.  

As respostas dadas a este questionamento, por sua vez, devem ser divididas 

em duas posições. A primeira, defendida pelos movimentos sociais organizados, de 

pautas exclusivamente sociais – MTST, MST e MCMSV – foram taxativos a 

responsabilizar o Estado por tal desrespeito. Já os movimentos sociais que militam 

por pautas identitárias – o movimento feminista e o LGBTI – trouxeram uma 

responsabilização mais difusa, arraigada nas vozes conservadoras da sociedade que, 

de alguma forma, acabam reverberando também no Estado.  

Por Estado, neste ponto, deve ser entendido como espaço privilegiado ocupado 

por pessoas que, em sua maioria, também são privilegiadas. Ou seja, pode-se abstrair 

que a concepção desta figura para os movimentos sociais é similar àquela trazida 

capítulos acima, memorando Karl Marx e Frederich Engels, que dizem sê-lo um comitê 

para organizar os assuntos da burguesia.  

Isto justifica, inclusive, o próprio entendimento de o porquê apenas as classes 

oprimidas não possuem acesso aos direitos garantidos na Constituição, ao passo que 

os opressores, para além de fruírem de todas as garantias, conseguem impedir que 

as previsões constitucionais que lhe são desfavoráveis sejam efetivadas.  



 
35 

 

 
 

Por fim, questionados acerca de o que seria uma Constituição legitimamente 

democrática, as respostas apresentadas caminham no sentido de ser necessário, 

inicialmente, a ampliar o significado atual de democracia e, em um segundo momento, 

promover a edição de uma norma fundamental que, de fato, englobe as reivindicações 

de todos aqueles que vivem sob a sua ordem e que seja capaz de se concretizar. 

 

3.3 Quem foram os responsáveis pela previsão constitucional dos direitos 

que atenderiam parte dos interesses dos movimentos sociais? 

  

 Para que se entenda a pergunta formulada, necessário que se traga que, nos 

momentos das entrevistas, ao ser realizado este questionamento, o entrevistador 

promovia a sua contextualização. Ocorre que, cada um dos movimentos sociais 

entrevistados possui, em alguma medida, ao menos uma de suas demandas 

específicas garantidas no texto constitucional ou em decisões proferidas pelo 

Supremo Tribunal Federal.  

 Especificamente, quanto ao Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto, 

mencionava-se a garantia do direito à moradia; ao Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem-Terra, a previsão da Reforma Agrária; ao Movimento Cultural Mercado 

Sul Vive, o direito à cultura; ao movimento feminista, o julgamento de ação 

concentrada de constitucionalidade que autorizou o aborto de feto anencefálico; e ao 

movimento LGBTI, o julgamento que declarou a constitucionalidade da união civil 

homoafetiva.   

 Feitas estas ponderações, todos os entrevistados apontam para o fato de que 

estes direitos, antes mesmos de serem previstos na Constituição ou serem pautas de 

julgamentos constitucionais, já existiam e eram reivindicados cotidianamente pelos 

movimentos sociais. Em outras palavras, não se pode falar que surgem a partir do 

momento histórico em que são positivados ou declarados por um tribunal, uma vez 

que já eram assim encarados em momento anterior.  

 Na visão dos movimentos sociais, portanto, não se podem aferir maiores 

méritos aos constituintes e aos juízes constitucionais na criação destes direitos, sendo 

que, naqueles momentos chaves, apenas ocorreu o seu reconhecimento pelas 

instituições.  
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 Mantinha-se, todavia, a dúvida acerca de quando surgem tais direitos e, por 

essa razão, questionou-se aos entrevistados se estes direitos seriam inerentes ao ser-

humano, de forma a não poder se indicar qualquer agente que tenha iniciado as suas 

reivindicações, ou um produto do conflito social. As respostas apresentadas, por seu 

turno, de forma uniforme, trouxeram que estes direitos são uma construção social, 

surgindo no momento em que sua violação se desvela como contrária a liberdade e a 

igualdade.  

  Outra questão que se buscou elucidar junto aos entrevistados, mais 

especificamente aos representantes dos movimentos sociais de pautas identitárias – 

que tiveram parte de suas conquistas constitucionais advindas de decisões proferidas 

em ações concentradas de constitucionalidade – dizia respeito sobre a pré-existência 

destes direitos na Constituição. Em outras palavras, buscou-se abstrair o 

entendimento compartilhado pelos movimentos de mulheres e LGBTI sobre se, 

mesmo antes das decisões tomadas nos casos paradigmáticos acima comentados, 

os direitos que foram posteriormente reconhecidos já podiam ser encontrados na 

Constituição e o Supremo Tribunal Federal apenas alterou a interpretação dada a 

determinadas normas.  

 Ambas as respostas apresentadas foram de que estes direitos já existiam na 

constituição, encontrando-os no direito à liberdade, que deve ser ampliada para 

englobar as demandas das mulheres, e na vedação a qualquer espécie de 

preconceito, que deve ser lido de forma a proibir manifestações lgbtfóbicas. 

Contudo, acerca do significado das decisões da Suprema Corte em si, as 

respostas apresentaram certa divergência.  Os representantes do movimento LGBTI 

reconhecem que naquela ação aqui tratada como paradigmática, o Tribunal acabou 

por acolher a interpretação dada pelos movimentos sociais às normas constitucionais 

já existentes. As representantes dos movimentos de mulheres, por sua vez, não 

reconhecem tal decisão como uma alteração na interpretação que se tinha da 

Constituição, mas sim a conjugação entre a atuação institucional e o respeito a uma 

reivindicação histórica das feministas que resultou no reconhecimento parcial deste 

direito.  

Dessa maneira, percebe-se que os movimentos sociais, mesmo que 

claramente não se reconheçam no texto constitucional atual, enxergam que as 

previsões dos direitos por si reivindicados não foram frutos de meras benesses do 



 
37 

 

 
 

Estado, mas sim uma conquista da luta travada cotidianamente. Talvez a fala mais 

marcante que traduza este entendimento seja a de que estes direitos foram criados 

por homens, sem participação de mulheres, de forma que as garantias mais 

progressistas dos direitos sociais garantidos a esta parcela da população foram 

garantidas pelos movimentos sociais, que depois ingressaram no ordenamento 

jurídico. 

 

3.4 Como os movimentos sociais atuam para alterar o sentido da 

Constituição? 

 

 Esta última pergunta-eixo, por sua vez, procurou conduzir os entrevistados à 

reflexão de como os movimentos sociais podem atuar para conseguir influenciar 

diretamente no sentido dos direitos constitucionais, tal como da própria Constituição. 

Para tanto, iniciou-se com a pergunta se ainda há algum direito a ser garantido na 

Constituição, de modo que pudesse captar qual seria a estratégia de luta para fazer 

com que fossem ali previstos. 

 No que tange este primeiro questionamento, as respostas apresentadas, de 

modo geral, trazem que grande parte dos entrevistados, lideranças de movimentos 

sociais, não conhecem o texto constitucional, de maneira que se sentiam meio 

desconfortáveis em assumir posturas mais incisivas. Isso, por si só, já confirma a ideia 

de completo afastamento e não reconhecimento da população com a sua 

Constituição, assim como demonstra que a pauta prioritária das lutas por eles 

travadas passa ao largo deste instrumento.   

Todavia, de forma bastante coerente, as respostas encaminharam no sentido 

de que os direitos e garantias fundamentais que hoje estão escritas na Constituição, 

caso fossem efetivamente aplicados a toda a população sem nenhuma forma de 

descriminação, a sociedade já tomaria rumos completamente diversos que, por sua 

vez, encaminhariam a uma sociedade mais justa e igualitária.  

Sendo assim, o resumo geral dos entendimentos demonstrados pelos 

entrevistados é de que a Constituição de 1988, pelo menos em sua escrita, prevê 

direitos fundamentais para a construção de uma nova realidade, onde não houvesse 

nenhum tipo de opressão e que fosse garantia ao menos o mínimo necessário a uma 

vivência com dignidade pela classe trabalhadora. Entretanto, tendo em vista que tais 
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direitos não estão nem perto de serem efetivados, a sua mera previsão não basta, 

sendo necessária a promoção da luta diária pela sua efetivação. 

Contudo, houve falas que apresentaram questões concretas que, na visão 

destas entrevistadas, carecem de proteção constitucional, em razão da necessidade 

de se elevar tais temas à condição de princípios da nossa sociedade. 

O primeiro tema, muito caro ao movimento LGBTI, é a vedação constitucional 

da discriminação em razão da orientação sexual e identidade de gênero. Isso porque, 

mesmo que haja decisões da Suprema Corte brasileira que alarguem a interpretação 

para abarcar a proibição a estas práticas, isso não tomou contornos de uma norma 

constitucional, o que não garante o seu sentido superior principiológico.  

O segundo, apresentado pela representante do movimento cultural, diz respeito 

a necessidade de garantir uma constitucionalização de uma internet livre. Em uma 

clara analogia aos espaços públicos vividos no cotidiano, principalmente a rua, diz que 

a liberdade desse espaço é condição indispensável para que se possa construir uma 

sociedade mais empoderada e verdadeiramente democrática. 

O terceiro tema, trazido por uma das representantes do movimento feminista, 

fora a da necessidade de reconhecimento da autodeterminação das mulheres. Isto é, 

trouxe-se que os direitos constitucionais que ainda carecem de efetivação 

reivindicados pelo movimento, foram pensados por homens para atender as 

necessidades efetivamente masculinas. E mais, até mesmo os direitos que são 

minimamente garantidos sofrem ataques cotidianos desta parcela da população.  

Tendo isso em mente, a entrevistada acredita ser necessária a garantia, a título 

constitucional, dos direitos das mulheres poderem, através da sua palavra ou de suas 

exclusivas representantes, ditarem os seus próprios rumos, sendo as únicas capazes 

de opinar acerca de suas vidas e de seus corpos.  

Respondida esta primeira questão, os entrevistados foram questionados sobre 

de que forma, portanto, os movimentos sociais poderiam atuar para conseguir 

alcançar os direitos constitucionais acima mencionados, principalmente no que diz 

respeito à sua efetivação. 

De forma geral, todas as respostas apontaram que a única saída concreta que 

os movimentos sociais possuem é a luta diária e perene em prol da mudança por um 

mundo melhor. Para tanto, ainda na visão dos entrevistados, é papel de seus coletivos 



 
39 

 

 
 

construírem a mudança a partir da base, da população excluída que não vê seus 

direitos, positivados ou não, concretizados em sua realidade.  

Questionados como se daria essa construção a partir da base, trouxeram que 

o objetivo primário é a promoção de uma conscientização e educação popular da 

classe trabalhadora, desvelando a ocorrência dos reiterados desrespeitos de direitos 

aos olhos daqueles para quem o martírio e o sofrimento são encarados como 

concretudes inabaláveis da vida. Com isso, os movimentos sociais, que apesar de se 

colocarem como importantes ferramentas construtoras de direitos, possuem a plena 

consciência de que a mudança reside apenas nas mãos da classe oprimida, sendo 

seu o papel de protagonista na transformação da sociedade. 

Dessa maneira, a visão trazida é a de que, a partir do momento em que esta 

classe tiver pleno empoderamento sobre seus direitos, não haverá formas de se 

impedir que ocorra a sua emancipação social, o que promoverá uma completa 

inversão na lógica social hoje imposta.  

Contudo, não se pode falar que as estratégias pragmáticas enxergadas pelos 

representantes dos movimentos entrevistados sejam todas semelhantes. Isso porque, 

as respostas apresentadas de como se daria a efetiva alteração do paradigma 

constitucional da existência de direitos não efetivados perpassaram desde o campo 

da luta direta, organizada em territórios, que busque formular o colapso do atual 

modelo; até por visões de ser necessária a disputa do discurso que, somada com a 

ocupação estratégica em espaços institucionais, incida diretamente da realidade da 

população oprimida.  

Dessa maneira, outro questionamento que surgiu fora acerca de qual seria a 

importância da luta institucional para estes movimentos. Dentre os entrevistados, a 

grande maioria classificou a luta por dentro das instituições como não sendo 

prioridade dos movimentos sociais, que deveriam se preocupar em formular a 

mudança através da base, com a conscientização de seus direitos, como acima 

comentado. Inclusive, interessante comentar que este fora um entendimento 

compartilhado tanto pelo movimento feminista como pelo Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem-Terra, que possuem representantes no Parlamento.  

Os únicos entrevistados que, de forma diversa, colocaram a luta institucional 

em pé de igualdade com a luta a partir da base foram os representantes do movimento 

LGBTI. Inclusive, destaca-se que os próprios entrevistados cuidaram de apontar as 
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diferenças entre as estratégias de atuação entre este movimento para com os outros, 

trazendo-se que sempre fora um movimento que, apesar de entender o Direito como 

processo a ser modificado pela população organizada, sempre cuidou de atuar dentro 

dos marcos da legalidade.  

Portanto, feitas as ressalvas necessárias no que se refere ao movimento 

LGBTI, pode-se afirmar que a visão dos movimentos sociais é de que a mudança não 

se dá dentro da institucionalidade, mas através da atuação organizada da população 

que, em seu tempo, surtirá seus efeitos pragmáticos nestas instituições.  
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4 A APLICAÇÃO PRAGMÁTICA DAS TEORIAS ANALISADAS À LUZ 

DO SENTIDO CONSTITUCIONAL DA LUTA DADO PELOS 

MOVIMENTOS SOCIAIS 

  

4.1 O embate teórico entre a Hermenêutica Constitucional Pós-Positivista e 

o Constitucionalismo Achado na Rua 

 

 Apresentadas ambas as teorias, já se mostram visíveis suas profundas 

divergências acerca do entendimento de como os movimentos sociais operam 

mudanças no paradigma constitucional em que vivem. Entretanto, acredita-se ser 

missão inescapável desta pesquisa indicar os pontos mais estruturantes que 

estabelecem essa diferenciação, para depois se buscar ler os dados acima 

apresentados a partir de tais elucidações.  

 Para tanto, necessário destacar que dentro da Hermenêutica Constitucional 

Pós-Positivista, como já comentado acima, as correntes que as discutem e, de alguma 

forma a disputam, também apresentam divergências severas entre si. Inicialmente, 

têm-se uma espécie de guarda-chuva teórico, que seria a “Sociedade Aberta dos 

Intérpretes da Constituição”, propondo um debate muito caro à teoria democrática da 

Constituição, mas que não consegue incidir diretamente na realidade da população, 

deixando a sua aplicação a cargo dos próprios juristas, público a quem o próprio Peter 

Häberle se dirige.   

 Assim, não apenas a Constituição se concretizaria a partir de sua interpretação, 

como a própria teoria da “sociedade aberta”, uma vez que os argumentos 

apresentados no início desta pesquisa podem ser usados para justificar várias formas 

de atuação pragmática. Não é por outro motivo que, apenas no Brasil, compulsou-se 

duas formas distintas de enxergá-la, sendo a primeira aquela que, na visão de Mendes 

e Vale, é aplicada pelo Supremo Tribunal Federal através da figura do amicus curiae, 

das audiências públicas e pela noção incorporada de mutação constitucional. E, a 

segunda, aquela defendida por Juliana Gomes, ao tratar da luta hermenêutica 

institucional e extrainstitucional dos movimentos sociais no Brasil.  

Adentrando ao debate entre tais visões, o que se tem, quanto a primeira ideia, 

é uma leitura conservadora da teoria aqui apresentada, dado que a interpretação 

promovida pela sociedade apenas alcança o Supremo Tribunal Federal a partir de 
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determinados procedimentos burocráticos que deixam a cargo das autoridades 

estatais a aceitabilidade de tais manifestações. Em suma, caso os juízes 

constitucionais escolham fechar os seus processos às interpretações externas, a 

sociedade geral, em tese, não teria outros modos de fazer ouvir suas ponderações.  

A outra visão, que se mostra mais progressista em relação a primeira, assume 

a possibilidade de os movimentos sociais tomarem as rédeas do processo de 

interpretação constitucional, promovendo ações estratégicas que visem a alteração 

da interpretação que se tem de determinada norma a partir da ocupação de espaços 

de poder junto a institucionalidade, bem como da disputa social do sentido 

constitucional corrente.  

De toda forma, o que ambas as correntes defendem, de forma concreta, é uma 

disputa do sentido dos direitos existentes na própria Constituição, de modo que 

possam passar a englobar as interpretações defendidas pela sociedade de modo 

geral. Assim, as leituras feitas pelos movimentos sociais populares, tal como pelos 

grupos financeiros de grande poder econômico, devem ter espaço na sociedade e, de 

certa maneira, devem vir a ser respeitadas.  

Por esta razão, desde já deve ser pontuado que a leitura feita desta teoria na 

presente pesquisa se utiliza do seu sentido mais progressista, ou seja, aquela que 

visa legitimar o poder dos movimentos sociais para alterarem a sua realidade através 

do paradigma constitucional. 

O Constitucionalismo Achado na Rua, por outro lado, propõe uma radicalização 

do próprio conceito de democracia, representatividade e Poder Constituinte. Assim, 

altera o próprio entendimento do que se tem por Constituição e por soberania popular, 

defendendo uma nova forma de se organizar a sociedade, prezando pela 

autodeterminação dos povos a partir de novas formas de participação popular. 

Nesse sentido, é seguro afirmar que tal teoria tem como interlocutor os próprios 

movimentos sociais, uma vez que promove uma negação do sistema jurídico-

constitucional do jeito que está, ao mesmo tempo que não confia a sua alteração aos 

juristas, mas sim àqueles que militam da luta social para construção de uma alternativa 

de mundo. 

Uma das marcas de maior destaque desta teoria, todavia, é a ideia de se 

construir algo inovador, superando a experiência anterior e abrindo espaço para o 

caminho de um mundo novo. Neste sentido, Martinez Dalmau e Leonel Júnior dizem: 
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Se tem demonstrado algo as novas Constituições latino-americanas é 
que os processos constituintes não são varinhas magicas e, de fato, 
não solucionam de uma vez todos os problemas, mas ajudam a 
estabelecer as bases para transformar as condições de vida 
gradualmente. Quando uma Constituição ata as mãos, é difícil 
imaginar a possibilidade de progredir democraticamente, se não por 
meio da ativação do poder constituinte. Sob o marco de uma 
Constituição democrática, tudo é progresso. Essa escalada 
organizada e emancipadora em torno de processos constituintes 
democráticos parecem intermináveis. De alguma forma, o poder 
constituído congela situações que queremos, superar dialeticamente. 
E parte do espirito da natureza humana. Entretanto, conhecemos 
historicamente, como os processos constituintes democráticos 
surgem e o que significou para os povos. Que decidamos ou não 
avançar por suas trilhas e a nossa responsabilidade histórica. (2014, 
p. 31-32).  

 

Portanto, travar os pontos e os contrapostos entre as teorias significa analisar 

como a ideia de se promover atualizações no sentido constitucional a partir da 

participação de sujeitos externos às instituições, e suas especificidades, relaciona-se 

com a proposta de radicalização da democracia e soberania popular promovida pela 

segunda.  

Para tanto, inicialmente, necessário demarcar que o Constitucionalismo 

Achado na Rua não é avesso à hermenêutica constitucional. Isto é, a necessidade 

premente de se garantir a efetivação de direitos às classes oprimidas deve perpassar 

por todas as estratégias válidas. Inclusive, o próprio Direito Achado na Rua traz a ideia 

de “uso alternativo do direito”, que dá guarida ao “positivismo de combate”, mas que 

também não se limita aí.  

Em relação ao direito alternativo e à proposta de O Direito Achado na 
Rua, que os avanços normativos constitucionais contribuem para o 
que se chamou positivismo de combate: a utilização da norma jurídica 
estatal como instrumento de reivindicação por direitos, dentre os 
quais, os garantidos pelo texto constitucional. Tal prática não exclui a 
luta por direitos que não foram positivados e, menos ainda, os debates 
hermenêuticos acerca das multisignificações do texto constitucional. 
(PRATES, BELLODULTRA, et. al, 2015, p. 142) 

 

Dessa maneira, o ponto de encontro entre as teorias seria a defesa da 

possibilidade de as reivindicações dos movimentos sociais sobre um diferente sentido 

de determinada norma constitucional, ou à luz do própria Constituição, serem 

elementos a serem considerados como legítimos, uma vez que surgidos por meio de 

entes legitimados. 



 
44 

 

 
 

Contudo, como já fora mencionado, esta hermenêutica representa apenas uma 

forma de se alcançar um novo patamar emancipatório, não representando o objetivo 

do Constitucionalismo Achado na Rua. Ou seja, um dos contrapontos que se pode 

apontar entre as teorias aqui discutidas é a de que a mera alteração de sentidos das 

normas constitucionais a partir da interpretação representa um fim em si mesmo para 

a Hermenêutica Constitucional. Ao passo que apenas pode ser considerada como 

forma integrante, mas acessória, do Constitucionalismo Achado na Rua.  

 O objetivo desta segunda corrente, por sua vez, é a construção de um novo 

constitucionalismo, passando pela formulação de novos conceitos de soberania 

popular. Assim, utilizando-se analogicamente do entendimento de Rosa Luxemburgo9, 

mas limitando-o apenas à seara constitucional, poder-se-ia dizer que a primeira teoria 

estaria marcada pela sua proposta exclusivamente revisionista, ao ponto que a 

segunda seria iminentemente revolucionária.  

 Ainda dentro das diferenciações entre as teorias, outra de grande magnitude é 

a importância creditada ao Estado, a partir de suas instituições, para aplicação de 

suas ideias. Enquanto a Hermenêutica Constitucional, tanto em uma visão mais 

conservadora, como na mais progressista, não veem modos de operacionalizar as 

alterações dos sentidos constitucionais sem se utilizar do aparato estatal; o 

Constitucionalismo Achado na Rua promove a completa marginalização da atuação 

institucional, pondo o protagonismo exclusivamente nas mãos da sociedade 

organizada.  

 Ademais, buscando de forma específica demonstrar a ideia de Poder 

Constituinte em ambas as teorias, percebe-se que a primeira é silente sobre a 

questão, de modo a não entender, sequer, que a adoção de uma nova interpretação  

é meio de criação de norma. Sem dúvida que isto perpassa a ideia de que a 

interpretação, em si, já representa a concretização e a realização da norma. Com isso, 

também se depreende uma clara limitação desta teoria: o texto constitucional. Dessa 

forma, a ideia de constituinte para a Hermenêutica Constitucional fica prejudicada 

pelas escolhas proferidas em um momento histórico anterior, quando se editou a Carta 

                                                           
9 Rosa Luxemburgo, em Reforma ou Revolução?, trava um grande debate com Eduard Bernstein, para 
quem a revolução não seria mais necessária, uma vez que seria possível se alcançar o socialismo por 
meio de reformas, de modo a ressaltar a necessidade da refundação da ordem social, substituindo por 
completo o aparato burguês que dominava o Estado por uma gerência exclusivamente trabalhadora, o 
que se daria apenas através da revolução.  
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Política daquela nação, promovendo uma fratura no próprio ideal de democracia 

constitucional.  

 O Constitucionalismo Achado na Rua, por sua vez, encarnando esta mesma 

ideia de democracia constitucional, não se limita ao que está posto, inclusive propondo 

uma alteração estrutural do que se entende por constitucionalismo. De forma mais 

pontual, defende a abertura da ideia de Poder Constituinte, aproveitando-se da 

dialética própria do Direito, para alocá-lo no seio da soberania popular e arrastá-lo à 

perenidade da vivência cotidiana. 

 Isto é, defende que a Constituição não apenas garanta os direitos necessários 

à dignidade humana, mas que pertença verdadeiramente à população, de modo que 

a criação dos direitos ali elencados possa ser encarada como exercício comum de 

todos os pertencentes àquele território, chegando a englobar a ideia de 

constitucionalismo pluricultural. 

 Estas diferenciações, como não poderiam deixar de ser, acabam tomando 

forma na luta social travada pelos movimentos sociais, de forma que, para além dos 

apontamentos acadêmicos, é necessário compulsarmos as informações acima 

apresentadas para encarar qual o sentido constitucional que estes atores e atrizes 

dão à luta.  

 

4.2 A aplicação pragmática destas teorias na concretude da luta dos 

movimentos sociais 

 

Inicialmente, no que tange ao significado de Direito para os movimentos sociais, 

não há forma de se escapar da similitude existente com a noção empregada pelo 

Direito Achado na Rua, a partir da concepção de Roberto Lyra Filho. Isso porque, 

como já trazido, o Direito, através da síntese das falas dos entrevistados, é entendido 

como processo capaz de garantir uma vida digna às pessoas, consubstanciando no 

entendimento que se tem de liberdade.  

 Isto é, passando pelas ideias de o Direito ser aquilo que garanta o que for 

essencial à vida, de forma a promover a igualdade na fruição destes mesmos direitos, 

a conclusão a que se caminha é de ser o Direito libertário, promovendo e fomentando 

uma paridade nas condições sociais que permita o usufruto de todas as 

potencialidades da vida humana.   
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Esta ideia se encontra na concepção que Lyra Filho (1982, p. 88) tem por 

Direito, que, como já trabalho anteriormente, seria a já vergastada legítima 

organização social da liberdade, entendida como a forma de se expressar a 

verdadeira Justiça Social, emergida das lutas sociais que buscam construir uma 

sociedade sem exploração e opressão.  

A concepção de igualdade arraigada na ideia de Direito apresentada pelos 

movimentos sociais também aparece nas lições de Lyra Filho sobre a questão da 

liberdade, tomando forma de uma igualdade material, reconhecida a necessidade da 

coexistência entre diferenças. De forma específica, ao tratar que o Direito impõe 

restrições às liberdades individuais na medida em que se promove a liberdade de 

todos, busca-se uma promoção do tratamento igualitário emancipador, garantindo o 

fim de todas as opressões através de uma sociedade em que se garanta a liberdade 

individual de cada um, ao passo que isso contribuía à emancipação coletiva.  

Além disso, as falas recolhidas em entrevistas também demonstram sua 

interlocução com o Direito Achado na Rua no momento em que tratam o Direito como 

uma construção, como uma disputa social, uma queda-de-braço entre os atores e 

atrizes da vivência humana. Isso porque, retornando à obra de Lyra Filho, este traz 

que: 

É a luta social constante, com suas expressões de vanguarda e seus 
resistências e sacanagens reacionárias, com suas forças 
contraditórias e de progresso e conservantismo, com suas classes e 
grupos ascendentes e libertários e suas classes e grupos decadentes 
e opressores – é todo o processo que define o Direito, em cada etapa, 
na procura das direções de superação. (LYRA FILHO, 1982, p. 83) 

 

Ademais, ainda no que tange ao entendimento compartilhado sobre o que seria 

o Direito, cumpre destacar a visão que se tem sobre a relação entre Direito e Lei para 

os movimentos sociais que, como apresentados acima, promovem uma separação 

entre os seus significados, de modo a acreditarem que nas leis existem tanto Direitos 

como Antidireitos, no mesmo sentido do que fora deixado por Lyra Filho. Para este:  

Embora as leis apresentem contradições, que não nos permitem 
rejeitá-las sem exame, como pura expressão dos interesses daquela 
classe, também não se pode afirmar, ingênua ou manhosamente, que 
toda legislação seja Direito autêntico, legítimo e indiscutível. Nesta 
última alternativa, nós nos deixaríamos embrulhar nos “pacotes” 
legislativos, ditados pela simples conveniência do poder em exercício. 
A legislação abrange, sempre, em maior ou menor grau, Direito e 
Antidireito: isto é, Direito propriamente dito, reto e correto, e negação 
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do Direito, entortado pelos interesses classísticos e caprichos 
continuístas do poder estabelecido. (1982, p. 8) 

 

Contudo, quando questionados sobre se seria um direito dos movimentos 

atuarem de forma ilegal, considerando a existência dessas leis que trazem previsões 

antidireitos, as respostas merecem ser tratadas em perspectivas para que se possa 

evoluir no objeto desta pesquisa. Isso porque, uma atuação ilegal fundada do próprio 

Direito pode ser vista como uma forma de reivindicação deste próprio Direito legítimo 

ou como uma atuação pautada da desobediência civil, prática que se enquadra na 

forma de atuação defendida pela corrente mais progressista da primeira teoria 

trabalhada nesta pesquisa.  

Para tanto, necessário que se entenda um pouco sobre o que se entende 

acerca de desobediência civil, o que se faz a partir da teoria de John Rawls – autor 

utilizado pela corrente da “interpretação constitucional difusa” –, para quem tal forma 

de luta apenas se dará em sociedades que reconheçam a aceitem a legitimidade da 

Constituição, podendo ser definida como “um ato público, não-violento e consciente 

contra a lei, realizado com o fim de provocar mudanças nas leis ou nas políticas de 

governo” (RAWLS, 2008, p. 453). Traz, ainda, que a desobediência civil, apesar de 

contra legem, obedece aos limites estabelecidos nas próprias leis, de forma que a sua 

ação tende a ser um desrespeito focado naquela norma reputada como injusta.  

A diferença, portanto, entre a busca de implementação de um Direito legítimo 

surgido no meio do conflito social, mesmo que em uma atuação contra a lei, e a 

desobediência civil reside na crítica estrutural que cada uma propõe. A primeira, como 

demonstrado pela própria concepção de Direito, busca uma luta anti-sistêmica, 

arraigada na proposta de alteração do paradigma social atual. A segunda, por seu 

turno, aposta em uma atuação dentro dos marcos legais, rechaçando as injustiças 

pontuais.  

Frente a este panorama, é seguro afirmar que a ideia de desobediência civil, 

mesmo que possa vir a ser utilizada pelos movimentos sociais como forma de 

denúncia de determinadas ferramentas jurídico-políticas manifestamente injustas, não 

abarca a totalidade da luta, uma vez que esta se mostra voltada à construção de um 

novo modelo de sociedade e, consequentemente, novo sistema de organização 

social.  
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Assim, a ideia de Direito compartilhada pelos movimentos sociais se mostra 

bem abarcada pela teoria do Direito Achado na Rua, principalmente a partir das lições 

de Roberto Lyra Filho. 

Outra questão que importa comentar nesta oportunidade final, seguindo com a 

lógica das perguntas realizadas em entrevistas, trata sobre o entendimento que os 

entrevistados, enquanto lideranças militantes dos movimentos sociais, teriam sobre o 

que seria a Constituição. Como comentado anteriormente, as respostas foram dadas 

apenas sob o paradigma da Carta Política de 1988, classificando-a como uma 

conquista dos movimentos sociais à época, mas que perdeu seu sentido em razão de 

sua completa ineficácia.  

Apesar de parecer uma resposta pontual, um pouco ao largo do debate teórico 

que se pretende fazer, essa definição diz tudo sobre a visão dos movimentos sociais 

sobre a Constituição brasileira. Isto é, ao mesmo tempo em que acreditam que as 

disposições pretensamente democráticas ali postas foram uma conquista dos 

movimentos sociais que labutaram, demonstrando grande empatia com militantes que 

dedicaram sua vida pela redemocratização do país, põem-na em uma distância 

inatingível, não se reconhecendo naquelas leis.  

Em outras palavras, encaram a Constituição como um marco, onde os direitos 

básicos voltavam a existir após um longo período de Ditadura Civil-Militar, e que os 

direitos necessários à construção de um mundo mais justo passaram a ser previstos 

em documentos que legitimamente pertencem ao povo. Contudo, toda essa 

movimentação, hoje, não passaria de mera retórica, dado que tais ideais não se 

concretizaram. Passadas décadas de sua promulgação, as falas dos movimentos 

sociais demonstram um sentimento de não pertencimento e não reconhecimento da 

Carta Política como sua, enxergando um documento permeado de promessas vazias, 

alocando o Poder Constituinte em um momento distante, sem incidência da realidade. 

 Assim, pondo em perspectivas as teorias aqui apresentadas, tem-se que a 

Hermenêutica Constitucional considera a Constituição como algo precipuamente 

republicano, existente na tensão entre o real, o possível e o necessário. Dessa mesma 

forma, considera a Carta Política como um espelho da publicidade e da realidade, 

devendo possuir uma função diretiva (HÄBERLE, 1997). 

O Constitucionalismo Achado na Rua, por sua vez, entende a Constituição, em 

razão de sua construção histórico-social, como forma corrente de organização social, 
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mas que em razão de sua influência direta dos princípios do liberalismo político e 

econômico, forjou uma ideia liberal de cidadania, mas conservadora na organização 

do poder. Tal combinação, por sua vez, tem como consequência uma profunda 

desigualdade social legitimada jurídica e politicamente. (ESCRIVÃO FILHO e SOUSA 

JÚNIOR, 2016).  

Repulsando as falas dos movimentos sociais, mostra-se um difícil trabalho 

conseguir legitimar a atual Constituição como sendo forjada em uma ideia republicana, 

capaz de ser um espelho da realidade, aproximando-se mais da ideia de ser uma 

ferramenta não democrática que aprofunda as desigualdades sociais. Tal 

entendimento, inclusive, pode ser abstraído diretamente do que fora manifestado 

pelos movimentos sociais de não ser democrática a Constituição. Isso porque sequer 

é conhecida por todas as pessoas que vivem sob suas regras, por não dar abertura a 

população em geral para influenciar em sua alteração e por prever um sistema político 

representativo que não tem como objetivo promover a descentralização dos espaços 

de decisão.   

A aproximação do sentido da Carta Política compartilhado pelos movimentos 

sociais para com aquele demonstrado pelo Constitucionalismo Achado na Rua 

também se dá no sujeito indicado como responsável pela violação de direitos. O 

Estado, como indicado nas entrevistas, em menor ou maior grau, seria o responsável 

pela violação destes direitos constitucionalmente garantidos, demonstrando que a 

ideia do uso conservador das instituições descrito por esta teoria, possui incidência 

da realidade vivida por estes atores e atrizes da luta social. 

Dessa maneira, ao contrário do que estabelece a teoria hermenêutica, o 

Estado, a partir de suas instituições, não é o espaço público de disputas sociais, 

servindo como guardião e fiel cumpridor das normas, mas sim o ente responsável pela 

própria violação destes direitos. Isso porque, voltando à ideia de ter o Poder Público 

como local de privilégios tomado pela classe dominante, este utiliza-se do aparato 

estatal, inclusive o Poder Judiciário, para impor sua lógica social, que se pauta na 

opressão de gênero, classe, raça, orientação sexual e identidade de gênero.  

Ademais, como já comentado acima, as falas dos representantes entrevistados, 

quando questionados acerca de quem foram os responsáveis pela garantia dos 

direitos positivados na Constituição, ou posteriormente reconhecidos pela Suprema 

Corte, trouxeram que esta garantia se deu pela luta travada pelos movimentos sociais 
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da época, pondo nestes personagens a titularidade de construtores. Tal visão, por sua 

vez, quando confrontada com a ideia de que ainda se faz necessária a luta por direitos, 

mostrar-se-ia um pouco contraditória.  

Isto é, como ainda lutar por direitos se os mesmos já estão presentes na lei 

maior da nação? De forma parecida, Lenio Streck (2009) promove uma negação do 

Direito Achado na Rua, justificando que a emergência da Carta Constitucional de 1988 

já abarcaria todos os direitos que, em momentos anteriores, foram reivindicados pelos 

movimentos sociais nas ruas. Dessa forma, segundo este autor, o pensamento crítico 

do Direito deveria ser em prol da eficácia da Constituição, e não mais através de 

teorias que proponham um novo Direito.  

Tanto a contradição que poderia ser suscitada, assim como a ideia apresentada 

acima, por sua vez, apresentam uma falha estrutural, indo de encontro a dois dos 

princípios elencados pelo Direito Achado na Rua, acima comentados, que seriam i) o 

de tomar a norma pelo direito, e ii) não ser curvar ao fetichismo do direito positivo. 

Ademais, a mera existência da positivação dos direitos dá margem a sua 

ressignificação, podendo moldar-se como um antidireito. (PRATES, BELLODUTRA, 

et. al, 2015, p. 142).  

Tais entendimentos também são refutados pelo próprio argumento proferido 

pelos movimentos sociais, uma vez que estes já reconhecem a existência do direito 

em momento anterior a sua positivação, de modo a demonstrar certo desapego à 

necessidade de previsão em qualquer texto legal para haja a afirmação de sua 

existência. Inclusive, vale memorar que, a exemplo do que fora mencionado acerca 

da possiblidade destas previsões se tornarem um antidireito, algumas falas dos 

movimentos sociais vieram no sentido de que a positivação dos direitos por eles 

reivindicados apenas se mostraram como uma pretensa forma de desarticular as lutas 

travadas no âmbito social, dificultando a conscientização da população oprimida. 

Ainda neste sentido, vale memorar o já multicitado Roberto Lyra Filho, para quem: 

(...) os direitos já conquistados geralmente não são desafiados pelo 
dominador: a dominação é, já o dissemos, hipócrita. Então, o 
dominador vai absorvendo o discurso da liberdade, para negá-lo, de 
fato, nas normas espoliativas e repressoras. Hoje, por exemplo, já não 
se fala em manter o colonialismo (que continua existindo) ou em 
resolver a questão social com a polícia (que, aliás, entre toda hora na 
luta, chamada pelo burguês que tem medo do povo). Ao menos, não 
se confessam abertamente essas violências, o que significa que nem 
o opressor poder negar o Direito: apenas entortá-lo, dizendo uma 
coisa e fazendo outra. (LYRA FILHO, 1982, p. 84) 
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Entretanto, acerca desta questão de quem foram os responsáveis pela garantia 

dos direitos previstos na Constituição, necessário o destaque da pergunta formulada 

aos movimentos sociais de pauta identitária sobre o sentido das decisões do Supremo 

Tribunal Federal que garantiram a constitucionalidade da união civil homoafetiva e do 

aborto de feto anencefálico. Inicialmente, pontua-se que todos os representantes dos 

movimentos feminista e LGBTI compartilharam a visão que tais direitos já estavam 

alocados no seio da Constituição, surgidos na luta promovida por tais movimentos, e 

apenas tomaram novos contornos a partir destes julgamentos.  

Subsiste, por seu turno, se estes apenas foram reconhecidos pela Suprema 

Corte brasileira, enquanto criação dos movimentos sociais, como constitucionais, ou 

se adotaram a interpretação que estava sendo defendida pelos movimentos. Assim, 

como dito anteriormente, as respostas foram controvertidas, sendo que o movimento 

feminista acompanhou o primeiro entendimento, ao passo que o movimento LGBTI se 

vinculou ao segundo.  

Para as representantes dos movimentos feministas, a decisão judicial favorável 

não representa uma alteração do sentido das normas constitucionais, mas um 

reconhecimento institucional da luta das mulheres pela sua emancipação, 

consubstanciada em direitos fundamentais que se encontravam desrespeitados.  

A posição do movimento LGBTI, por sua vez, demonstra que a ideia de uma 

disputa pelos sentidos das normas constitucionais ocorre por parte dos movimentos 

sociais. Contudo, em que pese tal ideia não apresentar uma refutação à ideia do 

Constitucionalismo Achado na Rua, uma vez que este abarca a concepção de uma 

disputa hermenêutica, tal concepção deste movimento também possui grande relação 

com a sua própria perspectiva de luta.  

Ocorre que, já adentrando ao final das respostas apresentadas pelos 

movimentos sociais, quando questionados acerca da forma de luta empregada por 

estes para a alteração da realidade constitucional, todos foram uníssonos em 

responder que a única forma de luta possível seria a partir da base, promovendo a 

conscientização da população acerca de seus direitos para que esta pudesse se 

emancipar e, com isso, promover as mudanças estruturais necessárias. Ou seja, 

demonstram em sua estratégia de luta a própria concepção básica do 

Constitucionalismo Achado na Rua, que busca a alteração a partir da base social, em 
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um processo de conhecimento, reconhecimento e pertencimento constitucional, 

deslocando a ideia de Poder Constituinte para a própria dialética social.  

Contudo, quando foram questionados acerca da importância da luta por meio 

da tomada de espaços dentro das instituições, apenas o movimento LGBTI 

demonstrou uma paridade entre estas formas de luta, afirmando que as mudanças 

aplicadas a partir das bases devem ser acompanhadas com atuações junto aos 

espaços de poder. Por esta razão, é compreensível que o movimento se utilize do 

recurso institucional para alcançar os seus objetivos, aí abarcada a ideia de disputar 

um novo sentido às normas constitucionais.  

Por fim, considerando as falas dos movimentos sociais acerca da existência de 

algum direito constitucional que ainda carecesse de positivação, destacam-se duas 

que chamaram muito a atenção. A primeira, que foi mencionado pela maior parte dos 

entrevistados, fora a necessidade apenas de efetivação dos direitos ali encontrados. 

Dessa forma, é seguro afirmar que a liberdade, a igualdade, a moradia, a reforma 

agrária, a cultura, apesar de positivados, mostram-se ineficientes e incapazes de 

abarcar toda a realidade social. Com isso, afirma-se a necessidade de uma alteração 

estrutural no sistema constitucional para que, para além de meras previsões, haja 

condições materiais para a efetivação destes direitos.  

Inclusive, esta é justamente a ideia defendida por Roberto Gargarella (2011), 

para quem a esquerda sempre errou em apenas buscar garantir direitos, mas sem 

pensar na reformulação das estruturas do poder. Com isso, aumenta-se a mera 

reivindicação institucional de direitos, o que também eleva os próprios poderes das 

instituições, formada por pessoas alheias à pressão da cidadania (2011, p. 97), 

apostando muitas vezes em uma atuação institucional que garanta direitos, sendo que 

esta própria instituição é formada por uma classe sem qualquer empatia com à classe 

espoliada. Assim, para Gargarella: 

(...) el éxito de las reformas constitucionales requiere modificaciones 
amplias y consistentes, que alcancen no sólo a las diversas áreas de 
la Constituición (tanto a sua parte “orgânica” como “dogmática”), sino 
también al resto de lo que John Rawls denominara la “estrutura 
básica”10 de la sociedade (Rawls, 1971). Para decirlo de outro modo, 
uma Constituición no puede florecer en cualquier contexto, y mucho 
menos en contextos políticos, legales, sociales o econômicos que le 
sena hostiles. De ali que para alcanzar el éxito requiera acciones sobre 

                                                           
10 Para John Rawls, estrutura básica pode ser entendida como “o modo como as principais instituições 

sociais distribuem os direitos e os deveres fundamentais e determinam a divisão das vantagens 
decorrentes da cooperação social. (RAWLS, 2008, p. 8) 
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otras esferas de la sociedade, capaces de permitir que la reforma 
germine y florezca del modo más apropriado. (GARGARELLA, 2011, 
p. 106)   

 

Ademais, para além da clara reivindicação do modo de estruturação do poder, 

destaca-se a questão suscitada acerca da necessidade de ser garantido como 

constitucional o direito de autodeterminação das mulheres, de modo que questões 

que dizem respeito a diretos das mulheres exclusivamente, devem ser pensados e 

garantidos apenas por elas mesmas.  

Ora, mesmo que não se esteja diante de um pluralismo jurídico, ou mesmo 

cultural, tão expressivo como aqueles vividos na América Latina, a proposta de uma 

abertura democrática radical do processo constituinte defendida pela corrente do 

Constitucionalismo Achado na Rua dá guarida à esta pretensão, uma vez que 

possibilita os movimentos de mulheres, enquanto sujeitos coletivos de direitos, 

determinar os rumos dos direitos que apenas a si interessam.  

De forma diversa, tanto a questão da necessidade de criação de novas formas 

de organização social que possibilitem a alteração estrutural do sistema constitucional 

de poder, bem como a necessidade de autodeterminação de grupos espoliados, não 

possuem espaço na lógica da mudança por meio da Hermenêutica Constitucional, 

uma vez que, como comentado acima, a mesma se limita ao próprio texto 

constitucional.  

Dessa maneira, por meio das táticas defendidas por esta teoria, as mudanças 

alcançadas se mostram paliativas, uma vez que não tocam no ponto nodal do 

problema, a incapacidade institucional de fazer efetivar todos os direitos hoje 

elencados na Constituição, bem como outros que, surgidos no âmbito social, ainda 

sequer foram positivados.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Acredita-se que o maior trunfo que se concretiza nesta pesquisa é conseguir 

demarcar as diferenças profundas entre a ideia de uma disputa pela hermenêutica 

constitucional promovida pelos movimentos sociais e uma construção de um novo 

direito constitucional pautado na ideia de liberdade e igualdade. Com isso, as 

estratégias de luta para incidir na realidade podem observar os detalhes aqui 

levantados para conseguir melhor alocar os seus esforços para alcançar os objetivos 

almejados. 

De um modo mais concreto, relacionando os dados colhidos junto aos 

movimentos sociais às correntes do Direito a que se propôs a discutir esta pesquisa, 

podem-se traçar algumas conclusões sobre a relação que ambas possuem, seja em 

seus encontros ou desencontros, e principalmente como isto estaria se aplicando no 

sentido constitucional que os movimentos sociais dão à luta.  

Assim, de forma premente, percebe-se que a Hermenêutica Constitucional Pós-

Positivista, aqui trabalhada principalmente através da visão da Sociedade Aberta dos 

Intérpretes da Constituição, possui como intenção o louvável papel de legitimar toda 

a sociedade como entes capaz de interpretar a norma. Com isso, busca romper com 

o paradigma de que tal serviço está a cargo exclusivamente das instituições.  

Contudo, a falta de democracia constitucional desvela a inaplicabilidade da 

ideia de uma “Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição”, uma vez que os 

movimentos sociais, por alocar a Constituição em local alheio às suas realidades, não 

promovem uma disputa pelo sentido que se tem da norma, mas sim pelo 

reconhecimento de direitos ineficientes, que não são concretizados não em razão de 

uma leitura equivocada da norma, mas por uma falta de interesse das próprias 

instituições. 

Especificamente quanto às ideias que buscam pensar tal teoria sob a ótica da 

realidade brasileira, a primeira apresentada, que mostra sua aplicação no Supremo 

Tribunal Federal, não há quaisquer dúvidas que tal realidade passa completamente 

ao largo da maior parte dos movimentos sociais – sendo que apenas os 

representantes do movimento LGBTI fizeram qualquer menção a esta estratégia para 

alcançar a garantia de direitos. Isso em razão de as próprias instituições, de maneira 
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geral, possuírem certo repúdio dos movimentos sociais organizados, o que justifica a 

constante criminalização de que são alvos.  

Já sobre a questão da “interpretação constitucional difusa”, apesar de possuir 

uma maior permeabilidade na concretude da vivência e na luta social travada, também 

se mostra ineficiente por apostar na estratégia do trabalho institucional, o que poderia 

ser definido como o trabalho incisivo dentro dos espaços de poder alocados nos 

espaços dentro dos entes legitimados constitucionalmente para promover a 

interpretação da Constituição; e na luta extrainstitucional, contando com a mutação 

constitucional e a desobediência civil. 

Isso porque, em relação a primeira estratégia, os próprios movimentos 

demonstraram, com a exceção pontual do movimento LGBTI, não ser prioridade a luta 

institucional. E, em relação a segunda, porque a mutação constitucional, assim como 

toda esta teoria, apenas consegue operacionalizar as mudanças nos limites impostos 

pelas normas, não sendo capaz de alterar as estruturas responsáveis pelas violações 

de direitos; já a desobediência civil, em sua concepção, significa uma ação direta 

pontual, de modo a necessitar da própria validade do ordenamento jurídico para 

conseguir conferir legitimidade a sua reivindicação. Ora, conforme foi possível 

apensar das falas dos entrevistados, a desobediência civil até poderia ser uma das 

formas de tática de atuação, mas não consegue abarcar a totalidade da luta por não 

se tratar de um método revolucionário.  

Contudo, inegável que tal corrente sirva como ferramenta de luta para se incidir 

em questões que não sejam objeto de negação por parte da classe dominante. Em 

outras palavras, questões que firam as liberdades individuais fundamentais do ser-

humano possuem condições de serem concretizadas a partir desta estratégia, uma 

vez que se têm instituições mais suscetíveis a trabalhar em prol da concretização 

destes direitos, dado que estes já estão elencados no próprio rol de direitos protegido 

pelas constituições conservadoras.   

 Por outro lado, também é patente sua incapacidade de promover uma alteração 

substancial na lógica constitucional imposta, o que lhe confere um caráter 

iminentemente revisionista, não alcançado a extinção de qualquer espécie de 

exploração de um ser-humano pelo outro. E mais, mostra-se necessariamente 

vinculada aos sentidos garantidos no texto constitucional, o que acabam por limitar 

sua atuação, dada a impossibilidade de se criar novos direitos.  
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 Todo este cenário se agrava quando se percebe que a concretização desta 

interpretação forjada no âmbito dos movimentos sociais, além de competir com 

aquelas defendidas pela classe dominante, depende exclusivamente do 

reconhecimento do Estado. Ou seja, depende justamente de entes privilegiados que, 

em maior ou menor grau, estão desvinculados das pautas reivindicados pelas classes 

espoliadas.  

 Em alguns casos, a depender do direito que venha a se reivindicar, chega-se 

ao caso de, para a concretização de algum direito, ser necessária a concordância de 

seu próprio violador. Em outras palavras, o Estado, na visão dos próprios movimentos 

sociais, não é entendido como espaço de disputa, mas como um espaço opressor e 

violador de direitos.  

 Por estas razões que a Hermenêutica Constitucional, apesar de válida, possui 

baixa incidência da estratégia de luta empregadas pelos movimentos sociais, 

mostrando-se ao largo da realidade de suas vivências, o que justifica que não seja 

qualificado como meio adequado de se explicar as operações promovidas por estes 

atores e atrizes.  

O Constitucionalismo Achado na Rua, por sua vez, dado que se utiliza de 

diversos elementos anteriormente estabelecidos pela corrente do Direito Achado na 

Rua, alcança a realidade das concepções dos movimentos sociais que, de forma 

geral, classificam sua luta como forma de garantir direitos essenciais à dignidade da 

pessoa, com fins de se garantir a sua efetiva liberdade, através da luta social travada 

nos espaços públicos, como a rua. 

Ou seja, propõe um novo entendimento do que se tem por Direito, definindo-o 

como legítima organização social da liberdade, surgido na dialética social no espaço 

público por excelência que é nas ruas, de forma a conferir aos próprios movimentos 

sociais o papel de construtor de direitos, o que também é compartilhado pelos 

entrevistados.  

Ademais, acredita-se que tal concepção de um novo constitucionalismo 

também encontre maior espaço junto aos movimentos sociais justamente por 

conseguir identificar o problema e propor a solução para um Constituição onde se 

garanta direitos que não são vivenciados na prática. Isto porque, demonstra as razões 

de o Estado ser o maior violador de direitos, o que se dá em razão do caráter 
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conservador do sistema constitucional vigente, e propõe a solução a partir da 

modificação do sentido compartilhado por Poder Constituinte.  

Dessa forma, ao invés de defender uma Constituição criada por uma força 

anterior e abstrata, que se utiliza de um conceito amplamente volátil de soberania 

popular; toma esta soberania popular como forma de concretização cotidiana do 

Poder Constituinte, garantindo aos movimentos sociais, ao sujeitos coletivos de 

direito, “a capacidade instituinte cuja legitimidade é recolhida da luta social. Que 

emana da tomada de consciência, ao traduzir carência e desigualdade de direitos em 

sentimento de injustiça social” (ESCRIVÃO FILHO e SOUSA JÚNIOR, 2016, p. 148).  

Isto é, deve-se trabalhar em prol da radicalização da ideia que se tem de 

democracia constitucional, que somada à questão do autogoverno, deve fortalecer a 

liberdade coletiva da sociedade. Neste mesmo sentido, Roberto Gargarella nos diz 

que: 

(...) justamente porque nos interessa defender el valor del 
autogobierno, es que tenemos razones para defender la primacía de 
la Constitución. Más precisamente, se afirma aqui que el 
constitucionalismo no debe verse – como lo veíamos hasta aqui – 
como una forma de “atarles las manos” a la sociedade – uma forma de 
quitarle liberdad, de ahogar el autogovierno - . Más bien, y por el 
contrario, se nos dice en este caso que el constitucionalismo debe ser 
visto como uma forma de ganhar o potecenciar nuestra liberdad como 
comunidade. (GARGARELLA, 2015, p. 1998) 

 

Obviamente que a implementação de tal processo pode vir apresentar alguns 

percalços inerentes a populações desacostumadas com a verdadeira liberdade e 

igualdade, mas isto não deve servir de empecilho para que haja a construção de um 

mundo mais justo, igual e solidário.  

 Com isso, tanto essa corrente do Direito como os movimentos sociais buscam 

superar a ideia de uma Constituição desvencilhada da realidade e sem possibilidade 

de construção atual; o que culmina no não reconhecimento e em um sentimento de 

não pertencimento da população para com a sua própria Carta Política. Dessa 

maneira buscam proporcionar uma Constituição verdadeiramente democrática, que 

se consubstancia na irrestrita participação popular em sua construção. 

 Por derradeiro, salienta-se que o Constitucionalismo Achado na Rua também 

se encontra abarcado pela práxis dos movimentos sociais na oportunidade que 

defende a necessidade não apenas de garantias de direitos nas constituições, mas 
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de alteração estrutural dos poderes, de forma a ser possível a real efetivação dos 

direitos garantidos. 

Dessa forma, promove-se a provocação de se pensar um constitucionalismo 

popular não apenas a partir daquilo que tratam os direitos positivados, mas de como 

se dará o exercício do poder instituído, sendo necessário a construção de novos 

modelos de instituições que tenham a capacidade de romper com a lógica 

conservadora, e possam defender o Direito e a Justiça como aquilo que, de fato, 

persegue uma emancipação humana, através da concretização da legítima 

organização social da liberdade.  

Assim, considerando que para os movimentos sociais que militam pela 

construção de um mundo novo, baseado nos critérios de igualdade e liberdade, o 

único caminho a ser tomado deve ser o de adoção de práticas revolucionárias que 

alterem a estrutura do sistema opressor. E, por esta razão, conclui-se que, dentro da 

seara constitucional, o caminho a ser tomado deverá perpassar por um 

Constitucionalismo Achado na Rua.  
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