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Tema DC - 02 – CONSTITUCIONALISMO 
 
 

1. A IDÉIA DE CONSTITUIÇÃO 

                                                         
Desde a antiguidade tem-se a ideia de que entre as leis, temos algumas de 
organizam o próprio poder. Estas leis determinam os seus órgãos, estabelecem as 
suas atribuições, ou seja, são consideradas de Constituição.  
 
Aristóteles em sua obra “A política”, esclarece que entre o universo de  leis, existe 
distinção entre as constitucionais e as demais leis, comuns ou ordinárias. 
 
Esta distinção entre as leis constitucionais e as leis ordinárias, somente passaram a 
ser valorizadas a partir do século XVIII, na Europa ocidental. Aconteceu justamente 
para limitar o poder, destacando a existência de leis que seriam anteriores e 
superiores e deveriam ser respeitadas, quando da elaboração de leis recentes. A 
partir disto, a denominação de “Constituição” passou a ser adotada para denominar 
as regras definidoras da organização fundamental do Estado. 
 
Evolução do Constitucionalismo 
  Início término 

1ª etapa Constitucionalismo Primitivo De 30.000 anos a.C. Até 3.000 anos a.C. 

2ª etapa Constitucionalismo Antigo De 3.000 anos a.C. Até o século V 

3ª etapa Constitucionalismo Medieval Do século V Até o século XV 

4ª etapa Constitucionalismo Moderno Do século XV Até o século XVIII 

5ª etapa Constitucionalismo Contemporâneo Do século XVIII Aos nossos dias 

6ª etapa Constitucionalismo do Futuro   

    

Direito Constitucional ao alcance de todos. Uadi Lammêgo Bulos. 2 ed. São Paulo:Saraiva 2010. P.55  

 

 
2. ANTECEDENTES  

 
A constituição escrita é uma criação coletiva apoiada em precedentes históricos e 
doutrinários. Combinam a ideia de Constituição escrita, que podem ser encontrados 
nos “pactos e nos forais ou cartas de franquia e contratos de colonização” e por sua 
vez, de outra parte, nas doutrinas contratualistas medievais e ainda nas leis 
fundamentais do Reino, elaboradas pelos legisladores. 
 
 
 

3. PACTOS, FORAIS E CARTAS DE FRANQUIA 
 
Conta a história constitucional inglesa que os “pactos” são convenções firmadas 
entre os monarcas e os seus súditos, relacionados com o modo de governo, 
respeitando as garantias individuais do povo, sendo um acordo de vontades, mesmo 
quando os reis declaravam que seriam outorga de direitos. 
 
A “Magna Carta” é considerada como o mais célebre documento escrito, firmado por 

“João sem Terra” e seus súditos revoltados, sobre direitos a serem respeitados pela 
Coroa (em 1215). 
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Outro documento marcante, foi a “Petition of Rights” (em 1628) que os 

parlamentares conseguiram impor ao Rei da Inglaterra (Carlos I), forçando-o a 
respeitar os direitos fundamentais dos cidadãos ingleses.  
 
Em toda a Europa encontra-se os “forais” ou “cartas de franquia”, que de certa forma 
se assemelham aos pactos, na forma escrita e a matéria tratada, que é a proteção 
dos direitos individuais. Encontramos como elemento comum, a participação dos 
súditos no governo local, inserindo-se assim, um elemento propriamente político, 
estranho a maioria dos pactos. Elemento constante é a outorga de direitos pelo 
governante, mesmo nem sempre sendo de espontânea vontade. 
 

4. CONTRATOS DE COLONIZAÇÃO 
 
Os “contratos de colonização”, mesmo estando com o conceito central, bem próximo 
da ideia de Constituição, foram importantes na História das colônias da América do 
Norte. 
 
Aconteceram quando da chegada dos colonizadores, a bordo do navio “Mayflower” 
firmaram o célebre “Compact” (em 1620) estabelecendo quais e como seriam as 
regras de colonização e ainda como poderiam governar-se, com igualdade e mútuo 
consenso. Com estas ideias, estabeleceram as “Fundamental Orders od Connectict” 
(em 1639), sendo mais tarde confirmadas pelo Rei Carlos II, que as incorporou à 
Carta outorgada em 1662. 
 
 

5. AS LEIS FUNDAMENTAIS DO REINO 
 
Os franceses foram os que estabeleceram a existência de “leis fundamentais” 
impostas pelo próprio rei, empenhados em defender a própria Coroa, contra as 
fraquezas do próprio monarca. Verifica-se ainda que estas leis estariam fora do 
alcance do próprio rei, não permitindo a sua alteração, formando desta forma um 
“corpo específico”, de normas possibilitando a transmissão do poder, a estabilidade 
dos direitos conquistados. 
 
Mesmo quando ainda não existiam regras sobre o que deveria fazer parte deste 
corpo de normas fundamentais, as normas que fossem elaboradas, deveriam 
respeitar os direitos já assegurados, considerando estes parâmetros para a 
elaboração de todas as demais leis. 
 
Com isto, passou a ser considerado que as “leis fundamentais” seriam superiores as 
demais leis e deveriam ser respeitadas pelo legisladores, quando da elaboração das 
leis. 
 
 

6. AS DOUTRINAS DO PACTO SOCIAL 

 
Outro elemento importante, foi o “pacto” ou “Contrato Social”, quando ficou 
estabelecido que a autoridade dos governantes fundava-se em um contrato firmado 
com os seus súditos, também denominado de “pactum subjectionis”.  
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Tendo ficado acertado que o povo se sujeitava a obedecer ao príncipe enquanto 
este se comprometesse a governar com justiça, ficando Deus como árbitro e fiel 
cumprimento do contrato. Assim, se o governante não governasse com justiça, os 
seus súditos estavam livres a sua obediência e a intervenção deveria ser feita pelo 
Papa, que seria o representante da divindade na Terra. 
 
Thomas Hobbes, em sua obra “Leviatã” e ainda Locke em sua obra “Segundo 
Tratado do governo civil” desenvolveram a ideia que a própria sociedade se funda 
em um pacto, em um acordo tácito entre os homens. 
 
Esta mesma ideia foi difundida por Rousseau, em sua obra “Contrato social” próximo 
da Revolução Francesa, mesmo não havendo um consenso quanto as clausulas que 
deveriam conter os pactos. 
 
No entanto, estas lições resultaram sempre que o poder decorre da vontade dos 
homens e tem um estatuto fixado pelos mesmos para que os governantes 
assegurem a paz (objetivo de Hobbes) e os direitos naturais (objetivo de Locke e 
Rousseau). 
 
 

7. PENSAMENTO ILUMINISTA 

 
No século XVIII a ideia de Constituição tomou força, associada às concepções do 
iluminismo e a ideologia revolucionária, formando uma noção de força que foram 
assim consideradas: pelo Indivíduo, Razão, Natureza, Felicidade e Progresso. 

 
Indivíduo reconhece a individualidade do ser humano, com direitos próprios, ser 

racional e com vontades próprias, que não podem ser confundidos com os direitos 
da sociedade.   
 
Razão esse indivíduo racional, vive em sociedade, em mundo governado por uma 

natureza boa e previdente. 
 
Natureza resultante de leis naturais que conduzem esse ser humano à melhores 
condições possíveis dentro da sociedade. 
 
Felicidade é considerada como grande objetivo do ser humano, a ser realizada na 

Terra e não no Céu como anteriormente era considerado na salvação eterna.  
 
Progresso seria considerado o otimismo do ser humano, na sua melhora das 
condições de vida, com seus conhecimentos, sempre em evolução. 
 
Desta forma, o liberalismo considerado no plano político, encarece os direitos 
naturais do homem, acaba tolerando o Estado como sendo um mal necessário e 
exige que para prevenir eventuais abusos, a “separação dos poderes” que 
Montesquieu teorizou em sua obra “Espírito das “Leis”. 
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8. NOÇÃO POLÊMICA DE CONSTITUIÇÃO 
 
A ideia de Constituição escrita estava ligada a doutrina liberal e tinha um caráter 
polêmico, pois não determinava uma organização fundamental, mas apenas o que 
pudesse proporcionar ao Estado, uma estrutura, nos moldes propostos pelo 
liberalismo. Seria um governo moderado, incapaz de praticar abusos, defensor das 
liberdades individuais. 
 
Este conceito foi consolidado na Declaração 1789 onde: “Toda sociedade na qual 
não está assegurada a garantia dos direitos nem determinada a separação dos 
poderes, não tem Constituição” (art. 16). 
 
Considerou-se então para o liberalismo, que Constituição é um documento escrito e 
solene, que organiza o Estado, adotando necessariamente a separação dos poderes 
e visando a garantir os direitos do homem.  
 

9. O CONSTITUCIONALISMO 
 
Constitucionalismo é um conceito genérico e ainda com mais amplitude que o 
conceito de “autocracia”. Como sistema político, o constitucionalismo abarca 
diversos tipos de governo. Todos se caracterizam pela existência de diversos 
determinantes do poder entre os quais a constituição tenha distribuído o exercício do 
poder político, estando obrigados a cooperar na formação da vontade estatal com a 
observância de determinados procedimentos perpetuados pela constituição, 
conforme afirma Loewesttein, 1976, p.89. 
 
Constitucionalismo é um conceito polêmico, que alimenta o movimento político e 
jurídico, que procura estabelecer regimes constitucionais, com governos moderados, 
limitados em seus poderes e submetidos a Constituições escritas. 
 
Os países europeus passaram a adotar constituições no plano político, com o 
liberalismo em marcha no século XIX passando para o século XX, sendo pela 
derrubada dos tronos, ou pela outorga dos monarcas. 
 
O Constitucionalismo nas Américas também passou a ser uma constante, com a 
derrubada do colonialismo, abandonando as organizações históricas e passando 
para o constitucionalismo. 
 
Destaca-se ainda, que nos países americanos, a Constituição escrita passou a ser 
uma exigência da própria independência, pois ela implicava o rompimento dos 
costumes e derrubada dos costumes políticos tradicionais provenientes da Europa. 
 
Por outro lado, somente um poder fortemente estabelecido pode instituir uma 
Constituição, para organizar e limitar os poderes, com uma opinião pública ativa e 
formada, depende de um certo grau de lazer, instrução e riqueza, que só em 
Estados com um certo grau de desenvolvimento podem alcançar.  
 
De certa forma, pode ser observado que os povos mais ricos, tendem a ser aqueles 
que propiciam maiores liberdades e o enriquecimento geral proporciona uma 
reivindicação maior de liberdades, conforme afirma Ferreira Filho, 2006, p.8) . 
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10. NOÇÕES DE CONSTITUCIONALISMO 
 
Explica Manoel Gonçalves Ferreira Filho que “Constituição é um documento escrito 
e solene que organiza o Estado, adotando necessariamente a separação dos 
poderes e visando a garantir os direitos do homem”. 
 
Com esse conceito polêmico é que alimenta o movimento político e jurídico, 
chamado de “constitucionalismo”. Visa estabelecer em toda parte regimes 
constitucionais, quer dizer, governos moderados, limitados em seus poderes, 
submetidos a Constituições escritas”. (FERREIRA FILHO. 2006. p.7)  
 
A noção de Constitucionalismo pode ser ampla ou restrita. No sentido amplo, 
constitucionalismo é relacionado ao fato de todo Estado possuir uma constituição em 
qualquer época da humanidade, independentemente do regime político adotado. 
Quanto ao sentido restrito, constitucionalismo é a técnica jurídica de tutela das 
liberdades, surgida nos fins do século XVIII, que possibilitou aos cidadãos 
exercerem, com base em constituições escritas, os seus direitos e garantias 
fundamentais. (BULOS. 2010. p.55) 
 
 
 

11. OBJETIVOS DO CONSTITUCIONALISMO 

 
Dois foram os objetivos principais do constitucionalismo: 
- limitar o arbítrio e o abuso de poder, para, desse modo, preservar, no plano 
constitucional positivo, os direitos e garantias fundamentais, a exemplo da liberdade 
de manifestação do pensamento (CF, art. 5º, IV), da liberdade de consciência e de 
crença (CF, art. 5º, VI), da liberdade de locomoção (CF, art. 5º, XV) e outros. 
- afirmar as constituições nas diversas sociedades, como instrumentos de 
organização do Estado e coordenação do poder político. 
 
 
 
 
 
Esquematização do Constitucionalismo 
MOMENTO HISTÓRICO DOCUMENTOS/CARACTERISTICAS MARCANTES  
   
 Lei do Senhor – Hebreus – limites bíblicos  

ANTIGUIDADE Democracia direta – Cidades-Estados gregas  

   

   

IDADE MÉDIA Magna Carta de 1215  

   

   

IDADE MODERNA Pactos e forais ou cartas de franquia  

 Petition of Rights de 1628  

 Habeas Corpus Act de 1679  

 Bill of Rights de 1689  

 Act of Settlement de 1701  
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CONSTITUCIONALISMO Contratos de colonização  

NORTE AMERICANO Compact ( 1620)  

 Fundamental Orders of Connecticut ( 1639 )  

 Carta outorgada pelo rei Carlos II (1662 )  

 Declaration of Rights do Estado de Virginia ( 1770 )  

 Constituição da Confederação dos Estados Americanos(1781)  

   

   

CONSTITUCIONALISMO Constituição Norte Americana de 1787  

MODERNO Constituição Francesa de 1791  

   

   

CONSTITUCIONALISMO Totalitarismo Constitucional  

CONTEMPORÂNEO Dirigismo comunitário  

 Constitucionalismo globalizado  

 Direitos de segunda dimensão  

 Direitos de terceira dimensão (fraternidade e solidariedade)  

   

   

CONSTITUCIONALISMO Consolidação dos direitos de terceira dimensão: fraternidade e 
solidariedade 

 

DO FUTURO Segundo Dromi, a verdade, a solidariedade, a continuidade, a 
participação, a integração e a universalidade são perspectivas 
para o constitucionalismo do futuro 

 

   

   

Direito Constitucional Esquematizado. Pedro Lenza, São Paulo: Saraiva. pg.58 e 59  

 
 

12. NEOCONSTITUCIONALISMO 

 
Atualmente estamos vivendo a fase do Constitucionalismo Contemporâneo, também 
denominado de neoconstitucionalismo, destacada pela existência de constituições 
amplas, analíticas, com textos extensos, como por exemplo a Constituição brasileira 
de 1988. 
 
Desta forma, neoconstitucionalismo nada mais é do que uma denominação criada 
para designar a evolução da cultura jurídica contemporânea, que possui duas 
definições distintas, conforme segue: 
 
A primeira definição indica que neoconstitucionalismo é o modelo de Estado de 
Direito, implantado com base em uma determinada forma de organização política. 
Procura associar o sistema da Constituição Norte Americana com sua Constituição 
garantista, com o sistema proposto pelas Constituições Européias que possuem 
textos garantistas. Desta forma o neoconstitucionalismo consiste em juntar estas 
duas correntes de pensamentos, com “Constituições Normativas Garantistas”, que 
contém amplo “Controle de Constitucionalidade” proporcionando ao Poder Judiciário  
maior segurança para a solução de conflitos. 
 
A segunda definição de neoconstitucionalismo consiste em um conjunto de 
características que são provenientes de uma nova “Teoria do Direito”, buscando um 
maior respeito aos princípios estabelecidos pela sociedade, criando um direito 
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constitucional com maiores poderes para solucionar os conflitos jurídicos 
desnecessários, sem precisar aguardar a elaboração de leis óbvias. 
 
 

13. CONSTITUCIONALISMO DO FUTURO 
 
Representa o aperfeiçoamento de um conjunto de ideias que foram avaliadas ao 
longo do tempo. Sua concepção parte da esperança de dias melhores, numa etapa 
vindoura da evolução humana. 
 
A violência social, o desemprego, o subemprego e informalidade, a descrença no 
poder absoluto da razão, o desprestígio das instituições e do próprio Estado, a crise 
de valores, a necessidade de se recorrer aos ensinamentos do Evangelho do Cristo 
Deus como único alívio imediato para os males humanos, a fome, as doenças 
dizimando massas, o avançado desenvolvimento tecnológico e científico, os novos 
recursos da comunicação e da informática, o império dos bens de consumo e os 
questionamentos éticos relativos à engenharia genética são alguns dos fatores que 
tendem a influencias o ato de feitura das “Constituições do porvir”. (BULOS. 2010. 
p.61). 
 
Com esta aspiração futurista, espera-se que a “Constituição do Futuro” possa 
propiciar o ponto de equilíbrio entre as ideias propostas pelo constitucionalismo 
moderno e os excessos do constitucionalismo contemporâneo. Clamando pela 
conscientização de todos, perante os bens da vida , como sendo algo de maior 
importância, acima de todos os interesses individuais e coletivos. 
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