
CONSTITUINTE E HISTÓRIA
O INDICADOR n9 14 publicou a conferência do Prof.

Raimundo Faoro sobre "Constituinte e Corpo Político "e, dan-
do continuidade à divulga ç5o de estudos e debates sobre o tema
Constituinte, publica, neste número, a palestra do Prof. Francis-
co Iglósias, proferida no dia 16 de julho, na 37 Reuniáb Anual
da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC.

O conferencista é professor emérito da Faculdade de
Ciências Econômicas da UFMG e, atua/mente, consultor do pro-
jeto "História do Legislativo Mineiro - As Constituintes Repu -
b/icanas", que está sendo executado pelas equipes da Assem-
bléia Legislativa e da Fundaç3o Joâ'o Pinheiro. É autor de vários
livros, tais como: História e Ideologia (1971), a /ndustrializaçâb
Brasileira (1985) e Constituintes e Constituições Brasileiras
(1985).

Ao professor Francisco Iglésias, os especiais agradecimen-
tos da equipe, pela cessâb do texto.

Quero dizer, inicialmente, que me sinto muito satisfeito em
participar de uma reunião que procura trazer elementos para a me-
lhor compreensão do tema Constituinte, tema que o Brasil todo deve
enfrentar neste momento, e que deverá viver até a promulgação, pe-
lo povo, de uma nova Carta Constitucional, coisa que nos faz enorme
falta. O Brasil está praticamente sem lei desde 1964. O que temos é
um aranzel, uma confusão, um amontoado de coisas contraditórias.

O nosso tema seria Constituinte e História, ou Constituição e
História. Estejam os senhores descansados: não vou, de maneira ne-
nhuma, dar aqui uma aula de História, arrolando o que foram as
Constituições Brasileiras, do passado até o presente. Vou, apenas, fa-
zer uma referência sumária a cada uma delas, procurando responder,
sobretudo, a uma pergunta: por que essas Constituintes tiveram lu-
gar? Por que essas Constituições foram feitas? Por que houve uma
Constituinte em 1823, outra em 1890/9 1 ,outra em 1933/34 e outra
em 46? Por que tivemos várias Constituições e por que elas foram
substituídas ? Teria havido uma mudança substancial na sociedade
brasileira, ou teriam elas sido decretadas apenas à vista de um colapso
iminente do poder constituído? As duas coisas, na verdade, se con-
fundem. E veríamos também que, na história brasileira, tivemos sete
Constituições, das quais apenas três resultaram de Assembléias Cons-
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tituintes. Houve uma Constituinte que não gerou Constituição, a
Constituinte de 1823, convocada por D. Pedro, quando ainda Prínci-
pe Regente (antes da independência, portanto) e que, reunida no ano
seguinte ao da Independência, não chegou a consumar o seu trabalho:
foi dissolvida pelo arbítrio.

A História do Legislativo Brasileiro, como se vê, começou mal.
A nossa primeira Assembléia Legislativa, que foi a Constituinte de
1823, foi silenciada pela violência, pelo autoritarismo do Imperador.

Tivemos uma Constituição em 1824, a Imperial. Tivemos, de-
pois, a primeira Constituição republicana, a de 1891, elaborada por
uma Constituinte. Mais tarde, suspensa a "ordem natural das coisas",
com a chamada Revolução de 1930, tivemos a Constituinte de 19331
34, de que resultou a Constituição de 1934. Veio, em seguida, a
Constituição de 1937, imposta ao povo brasileiro pelo autoritarismo
do presidente Getúlio Vargas, chefe do golpe que instituiu o Estado
Novo em 1937. Depois, em decorrência exatamente da derrubada do
Estado Novo , tivemos uma nova Constituinte e uma nova Constitui-
ção, que foram a Constituinte e a Constituição brasileira de 1946.
Sob essa Constituição, governaram vários presidentes importantes,
como o Marechal Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas, Café Filho,
Juscelino Kubitscheck, Jânio Quadros, João Goulart e, por último,
Castelo Branco, que governou durante alguns anos sob o signo da
Constituição de 1946, embora completamente desfigurada, descarac-
terizada. Afinal, basta recordarmos que a ascensão de Castelo Branco
ao poder se deu através de uma quartelada, de um golpe de Estado, o
famoso golpe de 1964.

Por que é que tivemos Constituintes e por que tivemos Consti-
tuições diferentes? Certamente porque a ordem social mudava, al-
gumas vezes de maneira profunda, outras de modo um tanto superfi-
cial.

A nossa primeira Constituição nasce exatamente junto com a
nação brasileira. Tomando-se país independente em 1822, o Brasil
tinha necessidade de se constitucionatizar, para se pôr à altOra de
uma nação democrática. Constitucionalizando-se em 1824, o Brasil
colocava-se na vanguarda de seu tempo, uma vez que a constitu-
cionalização do Estado só surgiu realmente no fim do século XVIII,
quando, no rastro da Revolução Americana de 1776 e da Revolução
Francesa de 1789, instaura-se uma nova ordem, que assinala a ascen-
ção da burguesia ao poder. A burguesia tinha, até então, poder eco-
nômico, poder financeiro, mas não tinha poder político. Com  a Re-
volução Francesa, consagra-se também o poder político da burguesia.

O que o Brasil e as jovens nações latino-americanas farão, será
aproveitar-se desse momento de debilidade das metrópoles, notada-
mente Espanha e Portugal, e promover um movimento emancipador.
Por força desse movimento emancipador, o Brasil adquirirá o status
de nação e terá que se constitucionalizar.
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A Constituição brasileira de 1824 é um documento extrema-
mente interessante e tem um lugar na História das Constituições, na
História do Direito Constitucional: ela foi a primeira e, de certa ma-
neira, a única Constituição do mundo que proclamou a existência,
não de três poderes, de acordo com a teoria clássica, mas de quatro
poderes, com o acréscimo do Poder Moderador. Essa Contituição é
de um interesse muito grande, porque assinala a transformação do
Brasil num país de regime democrático e liberal. Note-se, no entanto,
que o uso das expressões "democrático" e "liberal", para essa Consti-
tuição, é um tanto contraditório, porque é estranho falar em libera-
lismo num país cuja estrutura econômica está baseada no trabalho es-
cravo. Mas, no século XIX, os legisladores não se assustavam tanto
com essas coisas, e concebiam, de fato, a Constituição de um ponto
de vista liberal, supondo que a maior parte da população vivia sob o
estatuto da escravidão e, não, sob o estatuto do trabalho assalariado
ou do trabalho livre. Esta Constituição tem grande interesse históri-
co. Basta assinalar que ela foi feita para dar um status de regularida-
de política à fisionomia política brasileira que se inaugura em 1822 e
viveu até a proclamação da República, sofrendo algumas modificações.

Proclamada a República, o primeiro decreto do novo regime
declarava que o Brasil era, evidentemente, uma República, e se orga-
nizava sob o signo federal. Pouco depois é convocada uma Consti-
tuinte, que se reúne no fim de 1890 e princípio de 1891 e elabora
um documento que coloca o Brasil sob uma ótica nova, do ponto de
vista de organização política.

Quando o Império era eminentemente centralizador, unitário,
a República é eminentemente descentralizadora. E o principal mo-
delo para a ordem política brasileira é o da federação, o federalismo.
O Brasil buscou esse modelo exatamente na organização política da
República dos Estados Unidos da América, e dali tirou duas das suas
linhas básicas: a linha federal e a linha presidencialista, concebendo-se
a presidência sob o signo de uma autoridade bastante forte. A autori-
dade presidencial, no Brasil, como nos Estados Unidos e, de resto,
em todos os países presidencialistas, é tão forte que um Cônsul in-
glês escreveu, no início deste século, um livro muito interessante cha-
mado "Sua Majestade o Presidente do Brasil".

È isto que a Constituição de 1891 traça: descentraliza a políti-
ca, descentraliza sobretudo a administração, para atender a uma velha
aspiração da política brasileira contra o uriitarismo. Este é o traço bá-
sico da Constituição de 1891, que vigorou até 1930. E bom lembrar
que o federalismo brasileiro é um arremedo de federalismo, porque
foi distorcido, foi falsificado já nos primeiros anos da República. Ain-
da no século passado, em 1898, o presidente Campos Salies estabele-
cia a famosa política dos governadores ou política dos Estados, que é
um modo de falsear o sentido legítimo do federalismo. Se comparar-
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mos o federalismo brasileiro com o federalismo norte-americano, nós
veremos que o Brasil, em momento nenhum, se aproximou, de fato,
de uma prática federalista.

A Constituição de 1891 começou a sofrer sérios abalos exata-
mente na década dos vinte, num momento em que a nossa sociedade
já se apresentava bastante modificada. A população brasileira atingia
a algumas dezenas de milhões de cidadãos e não se encontrava mais
dentro daquele dilema trágico, daquela duplicidade trágica de senho-
res e escravos. Havia senhores, havia burguesia, havia classe média, ha-
via proletariado urbano e rural. O país já tinha, portanto, uma fisio-
nomia de certa complexidade e ia deixando de ser estritamente agrí-
cola para tornar-se também industrial.

E, nos anos 20, década fundamental para a nossa História, o
Brasil vive o primeiro centenário da independência. Essas datas re-
dondas da história dos povos têm uma importância muito grande por-
que colocam para as gerações mais vibrantes, mais enérgicas desses
mesmos povos, a necessidade de dar um balanço nos seus destinos,
rever os seus rumos. Pois bem, a geração que viveu em 1922 deu esse
balanço.

Nos anos 20, temos o surgimento da política ideológica no
Brasil. Até então a República Velha fazia apenas uma política de
clientelisnio. A emergência da direita e da esquerda se dá exatamente,
et pour causa, no ano comemorativo da independência, em 1922,
quando surge o Centro Dom Vital, organização de católicos que pos-
tula, sobretudo nos seus princípios, uma política direitista ou paradi-
reitista. E,neste mesmo ano, surge a extrema-esquerda no Brasil, com
a fundação do Partido Comunista Brasileiro.

Ao lado disso surge também um importante movimento na po-
lítica, com repercussão até os nossos dias, que é a participação dos
militares na Vida do país. O militar, que antes participava muito pou-
co, passa a fazê-lo com a República. No Império ele não tinha grande
atuação, porque a Monarquia tinha preconceitos antimilitares e anti-
clericais. A República não os teve. Assim, emerge na vida política um
segmento de extremo significado, que é a oficialidade de patente mé-
dia. Não são os sargentos, não são os soldados que surgem, mas tam-
bém não são os generais. Destes, uns não tinham ainda consciência,
não podiam ser reivindicantes e outros já estavam muito acomoda-
dos, para se perturbarem com qualquer outra coisa. Surge então o po-
deroso movimento do tenentismo, que tem manifestações armadas.
E o país conhece uma série de levantes.

Copacabana é um lugar extremamente agradável, não é
propriamente um lugar indicado para se fazer uma revolução. Mas 
movimento dos tenentes surge nas areias do Forte de Copacabana,
em 1922. Ele é seguido, em 1923, pela Revolução no Rio Grande do
Sul contra o "borgismo", acontecimento importante porque dele vai

138



resultar, entre outras coisas, a única reforma da Constituição de
1891, que é a emenda constitucional de 1926.

Em 1924, estoura a Revolução em São Paulo. E, a partir de
24, até 1927, teremos a ligação dos remanescentes do movimento re-
volucionário de 1923, no Rio Grande do Sul, com os resíduos do
movimento revolucionário paulista de 24. Forma-se então a Coluna
Prestes, que percorre o interior do Brasil, de 1924 até o início de
1927, levando para o sertão uma palavra de protesto contra a ordem
vigente, uma palavra revolucionária.

O tenentismo está, também, na gênese do movimento de
1930. Exageradamente chamado de Revolução, tal movimento, na
verdade, não produziu transformações profundas, embora represente
uma mudança expressiva: é a partir de 1930 que a política econômi-
co-financeira passa a ter sua atenção voltada mais para a indústria e
não somente para os interesses agrários.

A consagração dessa mudança se dará na Constituição elabora-
da em 1933/1934, documento muito interessante do ponto de vista
constitucional, porque consagra a representação classista. Pela pri-
meira vez, há o sufrágio direto e o voto feminino. E uma eleição com
várias características originais. O povo elege 214 deputados entre os
candidatos partidários, elegendo depois mais 40 deputados para se-
rem representantes de classe. Uns representarão empregados (18) e
outros (17) representarão empregadores. Havia, ainda, representantes
de classes liberais e de funcionários.

O funcionamento dessa assembléia classista, tal como se espe-
rava, foi um malogro completo. Entre outras coisas, todos os deputa-
dos que eram empregados foram cooptados pelos empregadores e não
tiveram qualquer atuação. A consciência política dos elementos pro-
letários era ainda muito modesta, para que pudesse ter uma expressão
realmente legítima, representativa.

Outro traço curioso da Constituição de 1934 é a existência de
Conselhos Técnicos na formação dos governos, ao lado dos ministé-
rios. Era uma prática que o governo brasileiro tomava da Constitui-
ção alemã de 1919.

Estávamos, na época, sob a influência do nazismo. E este, ape-
sar de ser um movimento de extrema-direita, o mais rancoroso, o
mais radical de todos, manteve, no entanto, a Constituição liberal.
E muito fácil manter e não cumprir. Manteve-se, dessa forma, a famo-
sa Constituição de Weimar de 1919, que representa todo um rumo
novo no Direito, a consagração de um novo Direito na história do
mundo.

Essa Constituição, ademais, não requer muito a nossa atenção,
pois, de todas as Constituições brasileiras, foi a de mais breve vida.
Promulgada em 1934, já em 1937 era revogada pelo arbítrio do pre-
sidente Getúlio Vargas. Antes mesmo de revogá-la, porém, Getúlio
contou com o apoio decisivo dos próprios liberais, para acabar com o
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liberalismo de 1934. Antes do 1937, já em 1935, nós tivemos emen-
das à Constituição, estabelecendo leis de exceção. Já se acenava, en-
t3o, com o fantasma da segurança nacional e já rondava o país a idéia
de um tribunal de segurança, de leis excepcionais de segurança, leis e
tribunal que foram realmente implantados devido à aventura da revo-
lução comunista de 1935, que deu à direita armas suficientes para
aparelhar-se e fazer um regime forte, ém 1937.

Como peça constitucional, como peça de direito, a Constitui-
ção de 1937 praticamente no merece atenção. Como peça jurídica,
ela é apenas uma página curiosa na História do Direito Constitucional
Brasileiro. Na verdade, a Constituição de 1937 no foi aplicada. Ge-
túlio n5o precisava dela para fazer o que fez. Além disso, a Consti-
tuição proclamava, por exemplo, que o país se manifestaria através
de um plebiscito, ou que seria necessária a formação de um Legislati-
vo - e esse Legislativo nunca foi convocado, o plebiscito nunca foi
promovido: Getúlio  governou soberanamente.

Entre parênteses, note-se que, do ponto de vista político, o
Estado Novo foi um Estado eminentemente autoritário, um Estado
fascista ou parafascista, muito dentro da linha do que vinha ocorren-
do no mundo, principalmente na Europa, naquela época. Ao longo
dos anos 20 e 30, a Europa vive sob o signo da maré direitista. Pró-
ximo a 1919, depois da Primeira Grande Guerra, quase todo o mun-
do aderiu à direita. O fascismo teve uma expressão enorme. Coisa
mais ou menos semelhante se verificaria depois da Segunda Grande
Guerra, em torno de 1945, quando o mundo seria dominado por
outra maré: desta vez, esquerdista.

Pois bem: O Estado Novo é uma fase importante da História
brasileira. Do ponto de vista político, é extremamente negativo, mas
do ponto de vista de realizações econômicas, é muito importante. Na
verdade, a técnica moderna do planejamento, a política de planifica-
ço e a política da industrialização começam, no Brasil, com mo fir-
me, entre 1937 e 1945.

Inicia-se aí também a política eminentemente trabalhista, por
parte do governo. Note-se, no entanto, que a política trabalhista do
governo Vargas marca negativamente o trabalhismo brasileiro ou o
movimento socialista brasileiro, porque Getúlio fez a legislação tra-
balhista estabelecendo a tutela do trabalhador. Ë um trabalhador que
recebe o salário mínimo, que recebe uma legislação previdenciária,
mas que se organiza através de sindicatos completamente dominados
pelo Ministério do Trabalho.

Getúlio traz do Rio Grande do Sul a tradição gaúcha, positi-
vista. É um legítimo continuador de Borges de Medeiros e de Júlio
de Castilhos. E o lema "contiano" do socialismo é a incorporação do
proletariado à sociedade. Ora, incorporar o proletariado à sociedade é
tutelar o proletário, é realizar uma política eminentemente oposta ao
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socialismo tal como é pregado pelo marxismo, segundo o qual o tra-
balhador deve conquistar os seus direitos. Os direitos não lhe devem
ser dados como outorga, como tutela, mas, sim, como conquista.

Mas não vamos muito longe. Deixemos a Constituição de
1933 e passemos à de 1946, no momento em que, mais uma vez, o
Brasil tem que se reorganizar. E uma Constituição que inovou muito
pouco em relação à de 1934. Foi uma excelente oportunidade que se
perdeu.

Toda vez que há uma Constituinte, o país tem oportunidade
de refazer o ordenamento da sociedade, da política e esse momento
deve ser aproveitado. O Brasil não soube aproveitar a oportunidade
de 1946. Tomara que saiba fazê-lo, em 1986/1987.

A Constituição de 1946 existiu formalmente até 1967, mas,
na verdade, só vigorou até 1964. Ela já havia sofrido reformas, mas
reformas episódicas, formais, sem maior transcedência. A principal
delas fora em 1961, quando, em decorrência da crise gerada pela re-
núncia do presidente Jânio Quadros e a negação da posse legal, da
posse legítima ao vice João Goulart, se instaura no pais o regime par-
lamentarista. Na verdade, tratou-se de um golpe, porque não se podia
fazer uma reforma constitucional, a não ser por uma Constituinte.
Não houve essa Constituinte, mas um acordo de cúpula, ante a imi-
nência de perigo de Estado, ante a iminência de uma transformação
mais profunda do país. Esse parlamentarismo não teve profundidade
e, pouco depois, João Goulart reobteve a plenitude de seus direitos.

Mas a grande transformação, o grande golpe dado na Constitui-
ção de 46 ocorreu em 1964, por força de uma das peças mais estra-
nhas, não só da História do Direito Constitucional brasileiro, mas da
História do Direito Constitucional de qualquer parte do mundo: o
Ato Institucional, que não tinha número, mas depois passou a ser
chamado Ato Institucional n9 1, porque vieram vários outros. Só
um não era suficiente, então foi preciso numerá-los. Esse Ato Insti-
tucional subverte completamente o sistema legal instaurado no país
em 1946.

De 1964 em diante, começamos a viver, então, sob o signo da
ilegalidade, da i nconstitucional idade, o Brasil tem uma série de leis
que freqüentemente se contraditam, se contrariam, e algumas chegam
a ser absurdas, ridículas. Por outro lado, temos leis secretas, ou seja,
não sabemos o que estabelecem. E há a série de Atos Institucionais e
Atos Complementares, de impossível acompanhamento.

De todo insubsistente, a Constituição de 46 devia ser substitu(-
da. E um Congresso normal, sem ser eleito especialmente para Cons-
tituinte, fez a Constituição de 1967. Fora da linha tradicional do li-
beralismo, que inspirou os demais documentos brasileiros, consagra
o autoritarismo praticado pelo governo militar. Demais, o Congresso
que a votou não era representativo, castrado que fora de seus elemen-
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tos mais atuantes, por força das cassações de parlamentares, feitas pe-
lo arbítrio.

Podia-se lembrar mais: para que Constituição, se o poder fazia
o que desejava, sem obediência a nenhuma lei? Tanto que, mesmo
depois, continuam a ser feitos Atos Institucionais - como o mais fa-
moso e desfigurante da lei, que é o AI-5, de triste memória, expressão
completa de um quadro que é a negação do Direito. Daí a necessida-
de de uma Emenda, que incorporasse essas exceções à Constituição -
ade 1969.

Esta não foi feita pelo Congresso, mas pela Junta Militar que
se apossou do poder, em decorrência da doença do presidente impos-
to, Costa e Silva. O arbítrio atingia ai a nota máxima, fazendo do
Brasil uma tribo primitiva qualquer. A lei não contava, mas o desejo
do ocupante do poder. Essa ordem injusta e recusada pelo povo, na
sua maioria, foi sofrendo desgastes, até culminar na imposição da
abertura política, sentida pelo próprio governo. O povo a impusera.
Daí chega-se à derrocada do regime militar, até a sua queda pela or-
ganização popular da chamada Nova República.

Hoje, apesar das dificuldades, vive-se outra ordem, uma fase de
transição. Nesta, o que mais conta é a necessidade sentida de Outra
Constituinte. Dela sairá a Constituição que o país exige e da qual pre-
cisa. Se a campanha da Constituinte for bem conduzida e a Consti-
tuinte for representativa da sociedade brasileira de hoje, ter-se-á uma
Constituição como a que é pedida por mais de cento e vinte milhões
de brasileiros, impondo-se a prática da liberdade, da igualdade e da
justiça, única forma de resolver as graves dificuldades de nosso tempo
e atender as aspirações de todos.
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