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Ocupados pelo ritmo acelerado e pelas consequências imediatas da política ordinária, 
interpretamos com parcimônia os processos mais longos e complexos a partir dos quais as 
constituições são alteradas. Enquanto sentimos a necessidade de criar análises conjunturais que 
deem sentido ao que está ocorrendo neste exato momento, negligenciamos a importância de 
compreender a inovação constitucional por meio de uma explicação retrospectiva de fatos 
encadeados – como se as constituições, por se alterarem mais lentamente, não contassem uma 
história.  
 
Talvez não seja uma falha analítica per se, mas um viés cognitivo, uma vez que racionalmente 
encaramos como urgente explicar e lidar com aquilo que ocorre com frequência (a política 
ordinária), em oposição àquilo que ocorre extraordinariamente (a política constitucional). Com 
efeito, em comparação ao desenvolvimento da cotidiana micropolítica institucional, as 
alterações constitucionais são eventos raros, mas não são tão excepcionais que devam ser 
encaradas apenas de forma episódica, sendo inapropriada, inviável ou desnecessária uma 
explicação mais conjuntural.  
 
As mudanças constitucionais, observadas em conjunto, contam histórias. Uma delas diz respeito 
aos direitos fundamentais, isto é, aqueles direitos que receberam status constitucional e, 
portanto, gozam da blindagem que é típica aos dispositivos constitucionais. Esta história tem 
direção e sentido e entendê-la nos ajuda a prever o que nos espera no futuro.  
 
Do ponto de vista metodológico, contar esta história pode ser bastante complexo. Porém, há 
abordagens que podem viabilizá-la. Uma das maiores dificuldades consiste em superar a 
aparente sutileza entre diferenças que, se observadas com minúcia, são, na verdade, profundas. 
O constitucionalismo comparado tem avançado pouco no sentido de avaliar com eficácia as 
distinções entre o conteúdo social-constitucional de diferentes constituições. Em geral, 
especialmente em estudos comparados com muitos casos, as análises envolvem a descrição 
binária sobre a presença ou ausência de dispositivos relacionados à um determinado direito. 
Pouco, ou nada, é considerado a respeito das diferentes formas que um direito pode ser incluído 
em uma constituição e o que isso diz sobre sua provável efetividade, isto é, a probabilidade de 
ele ser implementado.  
 
Pensando neste problema, desenvolvi um modelo (Constitutional Social Score Model – CSSM) 
que traduz o conteúdo social de constituições em números, de acordo com sua capacidade de 
implementar direitos independentemente da legislação infraconstitucional. Este modelo atribui 
pontuações (de 0 a 10) a sete grupos de direitos sociais [1] de acordo com dois critérios:  
 



(1) A chance deste dispositivo constitucional ser implementado. Hipótese: quanto mais específico 
um dispositivo constitucional, maior a probabilidade do mesmo ser implementado, pois depende 
menos da legislação infraconstitucional para ser efetivado; 
 
(2) A extensão do público que o dispositivo atinge. Hipótese: quanto mais amplo o público alvo 
de um dispositivo, maior é o compromisso constitucional, portanto mais difícil ele não ser 
implementado por omissão. 
 
Assim, uma constituição com dispositivos mais específicos sobre a forma de efetivar um direito 
social e que atinja um público alvo mais extenso receberá uma pontuação maior do que outra 
cujos direitos sociais são definidos de forma mais abstrata e/ou que abranja um público mais 
reduzido [2].  
 
Apliquei esta metodologia para uma amostra composta por quatorze países de variadas regiões 
do planeta [3]. Atribuí pontuações para todas as constituições elaboradas na história destes 
países, bem como para todas as emendas à estas constituições que alteraram algum dispositivo 
constitucional relacionado aos direitos sociais. No total, a amostra conta com 111 documentos 
(72 textos originais das constituições e 29 versões emendadas). Como sei o ano em que cada uma 
dessas mudanças ocorreu, consigo traçar como a pontuação social das constituições evoluiu ao 
longo da história. Se observarmos estes dados em seu mais elevado nível de agregação (isto é, 
considerando a média da pontuação de todos os direitos em cada país e também a média de 
todos os países da amostra), eles nos contam uma história.  
 
Gráfico 1: média de pontuação da amostra ao longo do tempo 

 
 



O gráfico acima evidencia dois elementos importantes. Primeiro, a história do social 
constitucionalismo se traduz (ao menos para esta amostra) em uma linha cuja evolução é 
ascendente, com raros e reduzidos declínios. Segundo, seu ritmo de crescimento não é 
constante. Saltos são observados e eles correspondem à diferentes marcos históricos, incluindo 
novas constituições. Alguns deles estão assinalados no gráfico e orientam uma breve história dos 
direitos sociais. 
 
Tradicionalmente, a história dos direitos fundamentais é contada tendo como referência três 
gerações de direitos, cada qual correspondente à uma das partes do lema da Revolução Francesa 
(liberté, égalité, fraternité). A primeira geração corresponderia aos direitos civis e políticos, 
também conhecidos como direitos da liberdade, os quais estão presentes desde a primeira 
constituição escrita do planeta, a dos Estados Unidos (1789), por meio de sua famosa Bill of 
Rights. Apenas no século XX, portanto passados mais de cem anos, seria observado a emergência 
da segunda geração de direitos, os sociais, econômicos e culturais, associados ao lema da 
igualdade e influenciados por uma série de eventos históricos, entre os quais, as revoluções 
marxistas, o processo de reconstrução da Europa após a Segunda Guerra Mundial o qual, do 
ponto de vista da agenda social, consolidar-se-ia com a Declaração dos Direitos Humanos (1948) 
e o sucesso eleitoral dos partidos socialdemocratas no mesmo continente. Finalmente, 
relacionados ao lema da fraternidade e também conhecidos como direitos da solidariedade, 
teríamos uma terceira geração de direitos, esta mais difusa, por compreender um conjunto mais 
heterogêneo de direitos, incluindo os direitos coletivos (como a proteção do meio ambiente) e o 
direito à autodeterminação dos povos, este fortemente influenciado pelas revoluções 
anticoloniais, bem como as independências na África, na segunda metade do século XX.  
 
O gráfico reproduzido acima dá cores e precisão empírica à história das gerações de direitos, 
indicando a intensidade da mudança provocada pelos eventos históricos mencionados. Além 
destes, também influenciam a agenda constitucional global as próprias constituições, por meio 
de um fenômeno conhecido como difusão constitucional. A ideia segundo a qual algumas 
constituições influenciam à subsequente elaboração de constituições em outros países. O gráfico 
indica que as constituições do México (1917), de Weimar (1919) e, sobretudo, a de Portugal 
(1979), provavelmente consistem em importantes difusores do social-constitucionalismo ao 
redor do mundo. São, conforme a terminologia que usamos neste texto, marcos históricos do 
social-constitucionalismo. A constituição portuguesa de 1979, resultado da Revolução dos 
Cravos, orientada pela ideologia marxista, parece ter engatilhado um processo de acentuado 
crescimento da linha de pontuação social. Desde então, o mundo presenciou a elaboração das 
constituições com maior pontuação social da história, incluindo a brasileira de 1988 e as 
constituições bolivarianas, da Venezuela (1999), do Equador (2008) e da Bolívia (2009).  
 
Se contássemos esta mesma história, mas tendo, ao invés de todo o conteúdo social das 
constituições, cada direito como um personagem distinto, observaríamos particularidades em 
seus ritmos de crescimento. Por exemplo, enquanto o direito à educação é constitucionalizado 
desde o século XIX, os direitos à saúde, os direitos dos consumidores e o direito à habitação são 
muito mais recentes. 
 



 
 
 
 
Gráfico 2: mudança na pontuação dos direitos sociais ao longo do tempo 

 
Observação: estão reproduzidos seis dos sete grupos de direitos sociais. O grupo “Minorias” foi excluído por sua composição ser 
muito próxima do grupo “Trabalho”. 
 
Se esta história, sob distintos ângulos, nos conta que direitos sociais são introduzidos em 
diferentes momentos no tempo, os quais correspondem a marcos históricos identificáveis, é 
razoável supor que a atual pandemia (COVID-19) também pode implicar em consequências 
relevantes para o futuro do social-constitucionalismo. A demanda por direitos é efeito de um 
problema social, sua causa. Embora a literatura sobre difusão constitucional costume distinguir 
teorias que enfatizam fatores domésticos e externos que influenciariam na constitucionalização 
de direitos, considero que, na verdade, é a combinação da influência externa, por meio da 
difusão, com as demandas internas, como efeito de um problema social, que explicam a escolha 
de atribuir status constitucional à um direito. A pandemia atual evidenciou e atribuiu urgência a 
diversos desafios sociais que se encontravam latentes, alguns dos quais há muitas décadas. Tais 
adversidades tendem a despertar reações em diferentes campos, incluindo respostas 
constitucionais, seja pela ressignificação de antigos direitos fundamentais, com o propósito de 
efetivá-los em uma nova realidade, ou pela emergência de um conjunto de novos direitos, que 
passariam a ser compreendidos como fundamentais, dado a necessidade de serem satisfeitos 
como condição para que os indivíduos desfrutem de suas liberdades básicas e sejam capazes de 
efetivamente participarem da vida social e política. 
 



A partir de um exercício prospectivo é possível imaginar onde o progresso da linha de pontuação 
social nos levará caso a pandemia, como suponho, se torne um influente marco histórico para a 
agenda social-constitucional. Proponho a reflexão acerca de quatro direitos, dois deles já 
relativamente antigos e outros dois que podem ser considerados como novos. A pandemia 
envolve uma cadeia complexa de distúrbios sociais interligados, entre os quais crises de natureza 
sanitária e econômica são os mais evidentes. A eficácia no enfrentamento da doença envolve, 
em primeiro lugar, a capacidade dos países em, de um lado, retardar a progressão do contágio e, 
de outro, prestar atendimento aos infectados. Em ambos casos, a eficácia da resposta se define, 
em grande medida, pela qualidade do sistema de saúde que os países dispõem. Se entendermos 
qualidade como a adequação do sistema de saúde no sentido de enfrentar o contágio e tratar a 
população adoecida, a admissão da saúde como direito fundamental é alçada ao centro do 
debate. O segundo gráfico deste texto, reproduzido acima, mostra que este direito foi 
introduzido em constituições já a partir da década de 1930, mas passou a ser constitucionalizado 
de forma consistente a partir do final da década de 1970. Não se trata, portanto, de uma agenda 
nova de direitos, mas ela é resgatada com intensidade a partir da crise pandêmica.  
 
Embora o modelo constitucional norte americano provavelmente nunca venha a admitir a 
introdução de direitos sociais, é exatamente nos Estados Unidos que parece florescer com maior 
intensidade o desejo de elevar a saúde, tratada tipicamente como mercadoria no país, ao status 
de direito. A intensificação do debate público norte americano a respeito do direito à saúde 
precede a própria pandemia, mas com ela, acaba se tornando uma agenda inadiável. Talvez a 
sorte de Bernie Sanders, derrotado nas primárias Democratas, fosse outra, tivesse sua campanha 
sido realizada em meio aos momentos mais críticos da pandemia. Uma de suas principais 
propostas consistia exatamente em tratar a saúde como um direito de todos. O fato de ele ter 
chegado tão longe é um indicador de que devemos presenciar nos próximos anos a intensificação 
do debate sobre este direito, não apenas nos EUA.  
 
Durante a pandemia, além da capacidade de resposta sanitária, também está em jogo a 
competência dos países em gerenciar as medidas de isolamento social, consideradas 
indispensáveis pela Organização Mundial de Saúde. Incluem-se entre essas providências, a 
recomendação pela adoção de quarentena voluntária ou do lockdown.  A viabilização das ações 
de efetivação pública destas medidas tem como condição, em ambos os casos, a existência de 
habitações adequadas. A incapacidade dos governos em implementar políticas públicas que 
efetivem o direito à habitação onde ele é constitucionalizado ou a inadmissão da habitação como 
um direito fundamental tornam inexequível o principal instrumento de combate ao contágio. Ou 
seja, a vulnerabilidade diante de cenários endêmicos é flagrante onde possuir uma habitação 
adequada não é um direito. O trauma provocado por esta pandemia, seja do ponto de vista 
sanitário ou econômico, deve ensejar um crescente interesse no debate sobre a efetivação do 
direito à habitação, não só pelo seu aspecto humanitário, mas também pela perspectiva 
estratégica do combate às endemias.  
 
Além dos já conhecidos e populares direitos à saúde e à habitação, outros direitos podem ser 
incluídos no portfólio de direitos fundamentais. Na verdade, talvez o mais adequado seja se 
referir a eles como direitos acessórios, isto é, aqueles que podem ser interpretados como a 



extensão de direitos já existentes, ou meios específicos e necessário para que direitos sejam 
efetivados. Me refiro aos direitos à renda básica universal (ou incondicional) e ao acesso à 
internet.  
 
A renda básica universal pode ser entendida, do ponto de vista dos direitos humanos 
fundamentais, como um meio a partir do qual se efetivaria o abstrato direito a um padrão de 
vida capaz de assegurar bem-estar, presente em constituições ao redor do mundo desde meados 
do último século. Embora o debate sobre a renda básica, especialmente do ponto de vista 
teórico, anteceda em séculos esta pandemia, com ela, ele ressurgiu e se renovou. Se os 
argumentos mais recentes em defesa da proposta consistiam em soluções contra às 
consequências negativas da automação e da inteligência artificial, isto é, a trágica previsão de 
que em algum ponto as sociedades enfrentarão uma escassez sistêmica de empregos, com a 
pandemia combinam-se argumentos cuja natureza define-se pela própria segurança funcional do 
Estado e de sua capacidade de antecipar-se e dissipar incertezas provocadas por eventos 
aleatórios. A pandemia obrigou os Estados nacionais a adotarem respostas emergenciais, frágeis 
por definição, pois não são produtos de um planejamento e, por isso, elevam incertezas que se 
estendem ao curto, médio e longo prazo. Se o padrão de vida capaz de assegurar bem-estar fosse, 
para além de um direito abstrato, implementado na prática, por meio de propostas como a renda 
básica universal ou o imposto negativo, então a incerteza causada pela pandemia ou demais 
eventos imprevisíveis, seria reduzida ou finada.    
Em 2016, provocado por uma iniciativa popular que colheu mais de cem mil assinaturas, um 
plebiscito foi realizado na Suíça propondo a constitucionalização da renda básica. A proposição 
foi rejeitada por ampla maioria dos eleitores, mas foi o mais próximo que uma constituição 
chegou de adotar a renda básica como um direito fundamental. O insucesso do caso suíço, em 
grande medida, pode ser atribuído a falta de apoio institucional à proposta, bem como pela 
ausência de um plano de implementação, uma vez que ela não indicava com clareza a origem 
dos recursos que financiariam a política. É indispensável um debate sobre os tradeoffs que 
envolvem uma proposta ousada como esta e os preços da incerteza provocados pela pandemia 
certamente serão adicionados na equação.  
 
A atenção atribuída à demanda sobre o direito ao acesso à internet é diretamente proporcional 
ao crescimento da importância da rede mundial de computadores para a efetivação de uma série 
de direitos fundamentais. Sejam eles liberdades clássicas, como a liberdade de expressão e o 
direito ao acesso à informação, ou o direito à educação, o mais tradicional direito social, presente 
em inúmeras constituições desde o início do século XIX (ver gráfico 2). O debate sobre o acesso 
à internet como condição de efetivação do direito à educação tornou-se mais saliente em função 
da pandemia, devido a necessidade de suspensão das aulas presenciais. O abismo da 
desigualdade social, comum especialmente aos países mais subdesenvolvidos, alargou-se com a 
violação do direito básico a educação, negado à parcela da população mais pobre, sem acesso 
aos recursos que permitiriam acesso à internet e aos conteúdos educacionais disponíveis. Dentre 
as inovações em termos de direitos que sugeri, considero este o mais viável, urgente e próximo 
de ser realizado. Esta afirmação se coaduna com decisões recentes das cortes constitucionais na 
Costa Rica, em 2010, e na Índia, em 2019, as quais entenderam o acesso à internet como um 
direito fundamental, que efetiva os direitos básicos às liberdades clássicas e à educação. 



Consiste, ademais, em uma proposta que desfruta de amplo apoio popular, como evidenciado 
por pesquisa realizada pela BBC com quase 30 mil adultos de 26 países, nos anos de 2009 e 2010, 
que indicou apoio de aproximadamente 80% dos respondentes. 
 
A pandemia pode se realizar como um catalizador de processos latentes, expandindo modelos 
de social-constitucionalismo, conforme tenho sugerido. Mas esta é a visão otimista segundo a 
qual problemas geram soluções. A crença na ideia de que os obstáculos que são colocados frente 
à raça humana e nossa capacidade de superá-los, nos faz crescer. Enfim, a crença no progresso. 
Porém, uma vez que nos aventuramos no exercício de prever o futuro, não podemos ignorar o 
fato de que a crença no progresso não é necessariamente uma profecia autorrealizável e, como 
uma ideologia, muitas das vezes, consiste apenas em um exercício de fé. Não é impossível que a 
pandemia, ao invés de incentivar a inclusão de novos direitos sociais como direitos fundamentais, 
desperte o caminho contrário: que vença a tese de que a crise econômica deve ser superada por 
meio de uma versão individualista e elitista da tese liberal, segundo a qual devem ser 
considerados como direitos fundamentais apenas aqueles que garantem a manutenção do status 
quo e, consequentemente, a posição de privilégio de uma minoria ao arrepio do bem-estar 
coletivo. É possível que ao invés de progresso, haja degradação e ruína. Mas fiquemos com a 
linha da história e seus bons presságios.  
 
 
[1] Direito à Saúde, Educação, Habitação, Trabalho, Meio Ambiente, Consumidores e Minorias 
(direitos à proteção das crianças, adolescentes, mulheres, idosos e deficientes físicos e mentais). 
[2] Uma definição mais detalhada sobre este modelo, bem como os instrumentos utilizados para 
sua formulação podem ser encontrados nos seguintes artigos:  
COSTA, L. N. F. Social Agenda and Constitutionalism: a comparative study. 77th Annual MPSA 
Conference. Palmer House Hilton, Chicago, IL. April 4-7, 2019 
COSTA, L. N. F. Um Modelo de Social-Constitucionalismo Comparado. In: 43º Encontro da Anpocs, 
2019, Caxambu. Anais do 43º Encontro Anual da ANPOCS, 2019. 
[3] Os seguintes países compõem a amostra: África do Sul, Alemanha, Angola, Brasil, Egito, 
Equador, Fiji, Índia, Irã, México, Nepal, Palau, Portugal e Rússia. 
 
 
 
 
 
 
 


