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RESUMO 

MORAES FILHO, José Filomeno de. Congresso Constituinte, constituição dirigente e 

Estado de bem-estar. 2009. 299p. Tese (Doutorado) – Faculdade de Direito, Universidade 

de São Paulo, São Paulo, 2009. 

A presente tese tem por objetivo a análise da decisão sobre a “constituição econômica”, no 

âmbito da realização da “constituição dirigente” e da instituição do Estado Democrático e 

Social de Direito no Brasil, por meio do processo constituinte levado a efeito nos anos de 

1987 e 1988. Partindo da constatação de que a literatura jurídico-constitucional brasileira 

não dá a necessária atenção à problemática constituinte nem à articulação entre Estado, 

Constituição e Política e tendo em vista a “constituição econômica” presente no texto 

constitucional de 1988, o trabalho articula os temas do poder constituinte, da constituição 

dirigente-econômica e da reconstrução do Estado, utilizando-se do instrumental da teoria 

constitucional, da teoria do Estado e da história constitucional. Avalia-se, pois, que a 

manifestação do poder constituinte se inscreve como locus privilegiado para a observação 

da correspondência entre Estado, Constituição e Política, demonstrado pela observação das 

suas  manifestações no Brasil, em diversos momentos, nomeadamente em 1987/1988. De 

fato, na esteira da convocação estabelecida pela Emenda Constitucional n. 26, de 27 de 

novembro de 1985, o Brasil viveu um dos mais importantes momentos de ativação política 

da sociedade civil organizada, que dava continuidade ao processo de mudança política, o 

qual, iniciando-se em meados da década de 70 e prolongando-se pelos anos 80, ocasionou 

a inflexão do regime militar, a construção de instituições representativas e multipartidárias 

e a realização de uma nova Constituição. Assim, se o ritmo cadenciado das mudanças e as 

negociações entre os agentes que pressionavam pela abertura política e os líderes do 

regime burocrático-autoritário sugeriram a existência de um tipo especial de transição, 

denominado “transição pela transação”, e apesar das limitações constantes do ato 

convocatório do Congresso Constituinte, o produto final do esforço constituinte ficou mais 

próximo das aspirações democráticas e progressistas. Constata-se que, nas duas últimas 

décadas, apesar das transformações que ocorreram no capitalismo, com a desconstrução do 

padrão regulatório keyenesiano, a expansão dos mercados, a relativização do Estado, 
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enfim, a ameaça neoliberal, o caráter dirigente da Constituição brasileira, todavia, mantém-

se intacto. Por tudo isso, decorridos vinte anos da promulgação da Constituição Federal, 

conformação normativa de uma “ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 

humano e na livre iniciativa”, com o fim de “assegurar a todos existência digna, conforme 

os ditames da justiça social” (CF, art. 170, caput), representa um salto de qualidade no 

constitucionalismo nacional e está a desafiar a realização conjunta da democracia política, 

da sociedade de bem-estar e do desenvolvimento econômico.   

Palavras-chave: Congresso Constituinte. Poder constituinte. Constituição Federal. 

Constituição econômica. 



ABSTRACT 

MORAES FILHO, José Filomeno de. Brazilian Constituent Congress, Directive 

Constitution and Welfare State. 2009. 299p. Thesis (Doctoral) – Faculdade de Direito, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. 

This thesis has as its objective an analysis of the decision on the "economic constitution", 

within the ambit of the “directive constitution” and the establishment of the Social and 

Democratic State of Law in Brazil, through the constituent process carried out during the 

years of 1987 and 1988. In view of the fact that legal and constitutional Brazilian literature 

does not give the necessary attention to the problem nor the linkage between constituent 

State, Constitution and Politics and in view of the "economic constitution" laid out in the 

constitutional text of 1988, this paper articulates the themes of constituent power, 

“economic directive constitution” and the reconstruction of the State, using the tools of 

constitutional theory, theory of the state and constitutional history. So, it has been assessed 

that the manifestation of the constituent power comes as privileged locus for the 

observation of the correlation between State, Constitution and Politics, demonstrated by 

observing its manifestations in Brazil, at different times, particularly in 1987/1988. In fact, 

in the wake of the call established by the 26th Constitutional Amendment, from November 

27th 1985, Brazil experienced one of its most important moments of political awakening of 

organized civil society, which had been pushing for political change, from the mid-70’s 

and into the 80’s, that led to the fall of the military regime, the building of representative 

institutions and the founding of multiparty system and a new constitution. Thus, if the 

rhythmical pace of change and the negotiations between the players that struggled for 

political opening and the leaders of the political and bureaucratic-authoritarian regime 

suggested the existence of a special type of transition, called "transition through the 

transaction", and despite the limitations of the call for the Constituent Congress, the final 

product of the effort was closer to the constitutional democratic and progressive 

aspirations. It appears that in the past two decades, despite the changes that have occurred 

in capitalism, with the abandonment of Keynes’ regulatory standard, the expansion of 

markets, the relativization of the state, in other words, the neoliberal threat, the leading 
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character of the Brazilian Constitution, however, remains intact. It can be concluded that 

after twenty years of the enactment of the Federal Constitution, conformation of a 

normative "economic order, based on the enhancement of human labor and free 

enterprise", in order to "ensure a dignified livelihood for all, according to the dictates of 

social justice" (Federal Constitution, art. 170, caput), it represents a great leap in national 

constitutionalism and challenges a joint realization of political democracy, social welfare 

and economic development. 

 

Key-words: Brazilian Constituent Congress. Constituent Power. Federal Consitution. 

Economic Constitution. Welfare State. 



RIASSUNTO 

MORAES FILHO, José Filomeno de. Congresso Costituente, Costituzione Dirigente e 

Stato di Benessere. 2009. 299p. Tesi (Dottorato) – Facoltà di Diritto, Università di São 

Paulo, São Paulo, 2009. 

La presente tesi ha come obiettivo l'analisi della decisione sulla “costituzione economica”, 

nell'ambito della realizzazione della “costituzione dirigente” e dell'istituzione dello Stato 

Democratico e Sociale di Diritto in Brasile, per mezzo del processo costituente avvenuto 

negli anni 1987 e 1988. Partendo dalla costatazione che la letteratura giuridico-

costituzionale brasiliana non dà la necessaria attenzione alla problematica costituente e 

nemmeno alla correlazione tra Stato, Costituzione e Politica e considerando la 

“costituzione economica” presente nel testo costituzionale del 1988, il lavoro analizza i 

temi del potere costituente, della costituzione dirigente-economica e della ricostruzione 

dello Stato, utilizzando gli strumenti  della teoria costituzionale, della teoria dello Stato e 

della storia costituzionale. Si valuta, quindi, che la manifestazione del potere costituente si 

iscrive come locus privilegiato per l'osservazione della corrispondenza tra Stato, 

Costituzione e Politica, dimostrato dall'osservazione delle sue manifestazioni in Brasile, in 

diversi momenti, principalmente nel 1987/1988. Di fatto, sulla scia della convocazione 

stabilita dall'Emenda Costituzionale no 26, del 27 novembre 1985, il Brasile ha vissuto  

uno dei più importanti momenti dell'attivazione politica della società civile organizzata, 

che dava continuità al processo di cambiamento politico, il quale, iniziandosi nella metà 

degli anni 70 e continuando negli anni 80, ha portato all'incrinatura del regime militare, 

alla costruzione di istituzioni rappresentative e multipartidarie e alla realizzazione di una 

nuova Costituzione. Così, se il ritmo cadenzato dei cambiamenti e le trattative tra gli agenti 

che pressionavano per l'apertura politica e gli esponenti del  regime burocratico-autoritario 

hanno suggerito l'esistenza di un tipo speciale di transizione, denominato “transizione 

mediante transazione”, e nonostante le limitazioni costanti nell'atto di convocazione del 

Congresso Costituente, il prodotto finale dello sforzo costituente è rimasto più vicino alle 

aspirazioni democratiche e progressiste. Si costata che, negli ultimi due decenni, 

nonostante le trasformazioni che hanno interessato il capitalismo, con lo sgretolarsi del 
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modello regolatore keynesiano, l'espansione dei mercati, la relativizzazione dello Stato, 

infine, la minaccia neoliberale, il carattere dirigente della Costituzione brasiliana, tuttavia, 

si mantiene intatto. Per tutto questo, trascorsi venti anni dalla promulgazione della 

Costituzione Federale, conformazione normativa di un “ordine economica, fondata sulla 

valorizzazione del lavoro umano e sulla libera iniziativa”, con la finalità di “assicurare a 

tutti uma esistenza degna, conforme i precetti della giustizia sociale” (Costituzione 

Federale, art. 170, caput), rappresenta un salto di qualità nel costituzionalismo nazionale ed 

è una sfida alla realizzazione congiunta della democrazia politica, della società del 

benessere e dello sviluppo economico.   

Parole chiave: Congresso Costituente. Potere costituente. Costituzione Federale. 

Costituzione economica. Stato di Benessere. 



1 INTRODUÇÃO 

[...] 
Esta Constituição, o povo brasileiro me autoriza a 
proclamá-la. Não ficará como bela estátua inacabada, 
mutilada ou profanada. 
O povo brasileiro nos mandou aqui para fazê-la, não para 
ter medo. 
Viva a Constituição de 1988! 
Viva a vida que ela vai defender e semear! 

Ulysses Guimarães 

A Constituição Federal acaba de completar vinte anos de promulgação. É a terceira 

constituição brasileira em grau de durabilidade, após a Constituição do Império e a 

primeira Constituição Republicana, e visto que a Constituição de 1946 foi desnaturada a 

partir de abril de 1964. Ademais, não é temerário afirmar que é a mais efetiva de todas as 

que já se teve. 

A Constituição de 1988 consagra, a partir do seu Preâmbulo, a idéia de um Estado 

Democrático e Social de Direito. Ali, os constituintes proclamaram-se reunidos para 

instituir 

um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e 
individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a 
igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, 
pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na 
ordem interna e internacional, com a solução das controvérsias.1 

A soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do 

trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político foram erigidos como fundamentos do 

Estado Democrático de Direito (art. 1º), proclamando-se que o poder emana do povo, que o 

exercerá por meio de representantes eleitos ou diretamente. 

                                                           
1 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado 

Federal, 1988.  
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Carregado de programaticidade2 e diretividade,3 o texto constitucional de 1988 

estabeleceu como “objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil” a 

construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a garantia do desenvolvimento 

nacional, a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades 

sociais e regionais e a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 

cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. No capítulo “dos direitos sociais”, 

foram erigidos como direitos pertinentes à sociedade como um todo, a educação, a saúde, o 

trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, 

bem como a assistência aos desamparados.  

Ademais, ao tratarem da “ordem econômica e financeira”, os constituintes 

consignaram que “a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na 

livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da 

justiça social”, observando-se os seguintes princípios: I - soberania nacional; II - 

propriedade privada; III - função social da propriedade; IV - livre concorrência; V - defesa 

do consumidor; VI - defesa do meio ambiente; VIII - busca do pleno emprego; IX - 

tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte.4 

                                                           
2 A expressão “carregados de programaticidade” está em CANOTILHO, J. J. Gomes. “Brancosos” e 

interconstitucionalidade: itinerários dos discursos sobre a historicidade constitucional. Coimbra: 
Almedina, 2005a, p.104.   

3 Ver, entre outros, CANOTILHO, J. J. Gomes. Constituição dirigente e vinculação do legislador: 
contributo para a compreensão das normas constitucionais programáticas. 2. ed. Coimbra: Coimbra 
Editora, 2001; e CANOTILHO, J. J. Gomes, op. cit., 2005a; BERCOVICI, Gilberto.  A problemática da 
constituição dirigente: algumas considerações sobre o caso brasileiro. Revista de Informação Legislativa, 
Brasília, n.142, p.35-51, 1999; e BERCOVICI, Gilberto. A constituição dirigente e a crise da teoria 
constitucional.  In: SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; BERCOVICI, Gilberto; MORAES, Filomeno; 
LIMA, Martonio Mont’Alverne Barreto. Teoria da constituição: estudos sobre o lugar da Política no 
Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p.75-150; BERCOVICI, Gilberto; 
MASSONETO, Luís Fernando. A constituição dirigente invertida: a blindagem da constituição financeira e 
a agonia da constituição econômica. Separata do Boletim de Ciências Económicas, Coimbra, 2006; 
COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda (Org.). Canotilho e a constituição dirigente. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2003. Grosso modo, as teses de J. J. Gomes Canotilho sobre a “constituição dirigente” podem ser 
assim sumariadas: a) intensidade vinculativa das normas constitucionais impostas – imposições 
constitucionais e normas programáticas – “As imposições constitucionais são permanentes mas concretas; 
as normas determinadoras de tarefas ou definidores de fins são imposições permanentes mas abstractas”; b) 
os direitos fundamentais a prestações não devem confundir-se com as normas programáticas e com as 
imposições constitucionais; c) o programa constitucional de governo concebe-se também como programa 
em conformidade com a Constituição, devendo distinguir-se de outras figuras afins com as quais anda 
sistematicamente confundido (programa eleitoral e partidário, acordo partidário-governamental e acordo 
programático governamental”; d) a historicidade da Constituição significa apenas que os homens, através 
de acções materiais, tentam conformar o futuro, de acordo com os condicionalismos das circunstâncias 
concretas (lógica da situação)”. 

4 BRASIL. Constituição (1988), op. cit., 1988. A Emenda Constitucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003, 
modificou os incisos VI e IX do art. 170, dando-lhes as seguintes redações: “VI - defesa do meio ambiente, 
inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de 
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Conforme acentua Eros Roberto Grau, “[...] a Constituição do Brasil é – tem sido – 

uma Constituição dirigente, e vincula o legislador. E, ainda que tenha sido múltiplas vezes 

emendada, seu cerne, que identifico fundamentalmente nos preceitos dos seus arts. 3º, 1º e 

170, resta intocado”.5 Por sua vez, Gilberto Bercovici ressalta que a Constituição de 1988 

“contém em seu texto as bases de um projeto nacional de desenvolvimento, em que torna 

possível a reestruturação do Estado brasileiro para conduzir as transformações sociais 

necessárias para a superação do subdesenvolvimento”.6 Neste diapasão, pois, é que a 

“constituição econômica” contida no texto constitucional vigente assume particular 

relevância.  

Efetivamente, o Estado moderno7 nasce sob a vocação de atuar no campo 

econômico,8 desenvolvendo-se, grosso modo, em etapas que constituem o absolutismo, o 

                                                                                                                                                                                
seus processos de elaboração e prestação”; “IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte 
constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País”. BRASIL. Constituição 
(1988). Emenda Constitucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003, Disponível em: 
<http://www.presidencia.gov.br/legislacao>. Acesso em: 5 out. 2008.  

5 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 10. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, 
p.366.  

6 BERCOVICI, Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento: uma leitura a partir da Constituição 
de 1988. São Paulo: Malheiros, 2005, p.9.  

7 Ver, entre outros, ALVES, Alaor Caffé. Estado e ideologia: aparência e realidade. São Paulo: Brasiliense, 
1987; ANDERSON, Perry. Lineages of the absolutist state. London: NLB, 1974; BERCOVICI, Gilberto. 
Soberania e constituição: para uma crítica do constitucionalismo. São Paulo: Quartier Latin, 2008; 
BOBBIO, Norberto. Teoria geral da política: a filosofia política e as lições dos clássicos. Rio de Janeiro: 
Campus, 2000; BOBBIO, Norberto et al. O marxismo e o Estado. 2. ed. Rio de Janeiro: Graal, 1979; 
BONAVIDES, Paulo. Do Estado liberal ao Estado social. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 1996; 
BURDEAU, Georges. O Estado. São Paulo: Martins Fontes, 2005; DALLARI, Dalmo de Abreu. O 
futuro do Estado. São Paulo: Saraiva, 2001; DUVERGER, Maurice. Institutions politiques et droit 
constitutionnel. 12. ed. Paris: PUF, 1970; ELIAS, Norbert. O processo civilizador. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 1994; FINNER, S. E. The history of government: empires, monarchies and the modern State. 
Oxford: Oxford University Press, 1997. v.III; GIDDENS, Anthony. O Estado-nação e a violência. São 
Paulo: Edusp, 2001; HELLER, Hermann. Teoría del Estado. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 
1992; HOBSBAWN, Eric. O novo século: entrevista a Antonio Polito. São Paulo: Companhia das Letras, 
2000; JELLINEK, George. Teoría general del Estado. México-DF: Fondo de Cultura Económica, 2000; 
LAMENATZ, John Petrov. Man and society: a critical examination of some important social and political 
theories from Machiavelli to Marx. London: Longman, 1963; MALBERG, R. Carré de. Teoría general 
del Estado. México-DF: Fondo de Cultura Económica, 2001; KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e 
do Estado. 5. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005; MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da 
constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2002; MORAES, Filomeno. Poder. In: BARRETTO, Vicente de 
Paulo (Coord.). Dicionário de Filosofia do Direito. São Leopoldo-RS: Unisinos; Rio de Janeiro: Renovar, 
2006, p.640-642; NEGRI, Antonio; HARDT, Michael. O trabalho de Dioniso: para a crítica do Estado 
pós-moderno. Juiz de Fora: UFJF; Pazulin, 2004; O´DONNELL, Guillermo. Pensamientos retrospectivos 
sobre el Estado, la democratización y la democracia. In: EMMERICH, Gustavo Ernesto (Coord.). Ellos y 
nosotros: democracia y representación en el mundo actual. México-DF: Demos, 2006, p.17-22; RUFFÍA, 
Paolo Biscaretti di. Introducción al derecho constitucional comparado. México: Fondo de Cultura 
Económica, 1975; SKINNER, Quentin. The foundations of modern political thought. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1978. 2v.; MANIN, Bernard. The principles of representative government. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1997.    

8 Ver, entre outros, GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 10. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2005; FERRARESE, Maria Rosaria. Diritto e mercato. Torino: G. Giappiachelli Editore, 
1992; FORGIONI, Paula A. Análise econômica do direito: paranóia ou mistificação? In: COUTINHO, 
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liberalismo, o intervencionismo e a veleidade neoliberal,9 que não são as mesmas, 

evidentemente, do Estado latino-americano e, em especial, do Estado brasileiro.10  

O Estado nacional (ou Estado moderno ou Estado capitalista) é fruto de complexo 

processo que passa a ter visibilidade a partir da segunda metade do século XV.  E é a 

primeira forma de dominação política que, a partir de determinado momento da sua 

evolução, postula o seu fundamento na igualdade de todos os sujeitos nos limites de um 

território. Esses sujeitos são cidadãos e o Estado capitalista é normalmente um Estado de 

cidadãos.11 A postulação da igualdade dos indivíduos diferencia, pois, o Estado capitalista 

das formas pré-capitalistas de Estado, a saber, o escravista e o feudal, nos quais as suas 

                                                                                                                                                                                
Jacinto Nelson de Miranda; LIMA, Martonio Mont’Alverne Barreto (Org.). Diálogos constitucionais: 
Direito, neoliberalismo e desenvolvimento em países periféricos. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p.419-
442; GARGARELLA, Roberto. As pré-condições econômicas do autogoverno político. In: BORON, Atilio 
A. Filosofia politica: controvérsias sobre a civilização, império e cidadania. Buenos Aires: Clacso; São 
Paulo: Departamento de Ciência Política da USP, 2006, p.279-294; IRTI, Natalino. L’ordine giuridico del 
mercato. 4. ed. Roma/Bari: Laterza, 2001; POLANYI, Karl. A grande transformação: as origens da 
nossa época. 5. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2000; TORRE-SCHAUB, Marthe. Essai sur la construction 
juridique de la categórie de marché. Paris: LGDJ, 2002.  

9 O neoliberalismo - que surge no segundo Pós-Guerra, como reação teórica e política ao Estado 
intervencionista e do bem-estar - é, no entanto, fenômeno distinto do liberalismo clássico. Tem como base 
teórica originária obra dada a lume por Friedrich August von Hayek, em 1944, a qual constitui ataque 
frontal contra qualquer limitação - denunciada como ameaça letal à liberdade econômica e também política 
- dos mecanismos de mercado por parte do Estado. Ver HAYEK, Friedrich von. The road to serfdom. 
London: Routledge & Paul Kegan, 1979. Todavia, há ser qualificado nas suas acepções fundamentais, a 
saber, nos países capitalistas centrais, refere-se a um conjunto de proposições de ações contrárias a 
estrutura político-econômica ao Estado de Bem-Estar; na América Latina e, especialmente, no Brasil, diz 
respeito ao programa de ação vinculado às normas de ajuste monetário e fiscal do Fundo Monetario 
Internacional e do Banco Mundial. Assim, “para os países periféricos, sobretudo o Brasil, o primeiro 
sentido do neoliberalismo reproduz-se no discurso político apenas como metáfora. Nem no Brasil, nem em 
qualquer outro país da América Latina, existiu um regime efetivo de regulação de capital a partir de 
mecanismo de seguridade social, tal como se consolidou na Europa do pós-guerra. Por isso o discurso 
neoliberal aqui perde qualquer especificidade. De fato, os argumentos neoliberais em favor do mercado e 
do Estado mínimo não se distanciaram demasiadamente da retórica comum do discurso liberal, usualmente 
proclamado pela burguesia brasileira”. BALTAR, Ronaldo. Empresariado, transição e o papel do 
Estado na ordem econômica e social. Tese (Doutorado em Sociologia). São Paulo, Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, 1996, p.113-114. 

10 Ver, entre outros, COLLIER, David (Org.). O novo autoritarismo na América Latina. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 1982; MÉNDEZ, Juan E. et al. Democracia, violência e injustiça: o não-Estado de Direito na 
América Latina. São Paulo: Paz e Terra, 2000.  

11 Ver MORAES, Filomeno. Direitos e garantias fundamentais e a realidade brasileira. In: TRINDADE, 
Antônio Augusto Cançado (Ed.). A incorporação das normas internacionais de proteção dos direitos 
humanos no direito brasileiro. San José-Costa Rica: IIDH;ACNUR;CIVC;CUE, 1996, p.471-484. 
Segundo Max Weber, somente no Ocidente, desenvolveu-se um capitalismo racional, com fenômenos 
culturais caracterizados de modo “universal em seu valor e significado”, a par de um Estado como 
“entidade política, com uma ‘Constituição’ racionalmente redigida, um Direito racionalmente ordenado, e 
uma administração orientada por regas racionais, as leis, e administrado por funcionários especializados”. 
WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. 4. ed. São Paulo: Pioneira, 1985, p.1 e 4. 
O “momento maquiavélico” comporta as articulações  diversas entre Estado burocrático, economia 
capitalista e sociedade civil. Ver POCOCK, John Greville Agard. The machiavellian moment. 2. ed. 
Princeton: Princeton University Press, 2003.  
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instituições tinham como base a crença de que, em decorrência do nascimento ou posição 

na sociedade, os indivíduos eram desiguais.  

No Cone Sul da América Latina e, especialmente, no Brasil, com todas as suas 

ambigüidades e indefinições, contradições e possibilidades, sem negar o papel da 

influência do pensamento constitucional europeu e norte-americano, a evolução do Estado 

nacional dá-se obedecendo a uma lógica oligárquica, populista e autoritário-burocrática,12 

seguindo-se a transição para as novas democracias.13 

De todo modo, tanto alhures como aqui, o Estado não prescinde das estruturas de 

direito, que fixam os seus contextos e constituem o seu arcabouço, formando assim o que 

se denomina de “ordem jurídica.” Tais estruturas reguladoras compõem o que, entre 

outros, já no século XVI, Jean Bodin14 denominava o “direito da república”, Thomas 

Hobbes15 e John Locke,16 no século XVII, e Jean-Jacques Burlamaqui17 e Jean-Jacques 

Rousseau,18 no século XVIII, chamavam “direito político”.19 A existência de um “direito 

                                                           
12 O´DONNELL, Guillermo. Modernización y autoritarismo burocrático. Buenos Aires: Paidós, 1972.    
13 Ver, entre outros, ABRANCHES, Sérgio. Presidencialismo de coalizão: o dilema institucional brasileiro.  

Dados – Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, v.31, n.1, p.5-34, 1988; CAMARGO, Aspásia; 
DINIZ, Eli. (Org.). Continuidade e mudança no Brasil da Nova República. São Paulo: RT, 1989; 
CARDOSO, Fernando Henrique. Autoritarismo e democratização. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1975; 
JAGUARIBE, Hélio et al. Brasil, sociedade democrática. Rio de Janeiro: José Olympio, 1985;  
ENCINAR, José Juan Gonzalez et al. El proceso constituyente. Enseñanzas a partir de cuatro casos 
recientes: España, Portugal, Brasil y Chile”. Cadernos do Idesp, São Paulo, n.37, 1991; FAORO, 
Raymundo. A república inacabada. São Paulo: Globo, 2007; e Constituinte: a verdade e o sofisma. In:  
SADER, Emir (Org.). Constituinte e democracia no Brasil de hoje. São Paulo: Brasiliense, 1985, p.7-16; 
FARIA, José Eduardo. A crise constitucional e a restauração da legitimidade. Porto Alegre: Sergio 
Antonio Fabris Editor, 1985; FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. A democracia possível. 3. ed. São 
Paulo: Saraiva, 1976; FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Nova perspectiva do processo 
constitucional. Revista Brasileira de Estudos Políticos, Belo Horizonte, n.60/61, p.127-145, 1985; 
FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. O anteprojeto dos notáveis. São Paulo: Saraiva, 1987; 
O´DONNELL, Guillermo; SCHMITTER, Philippe (Ed.). Transições do regime autoritário. São Paulo: 
Vértice/RT, 1988. 3v.; e Transição do regime autoritário: primeiras conclusões. São Paulo: Vértice/RT, 
1988; LAFER, Celso. O sistema político brasileiro. São Paulo: Perspectiva, 1975; LINZ, Juan; STEPAN, 
Alfred. Problems of democratic transition and consolidation. Baltimore: John Hopkins Press, 1996; 
MORAES, Filomeno; LIMA, Martonio Mont´Alverne Barreto. Partidos políticos y elecciones: la Justicia 
electoral en la construcción de la democracia brasileña. In: EMMERICH, Gustavo Ernesto (Coord.). Ellos 
y nosotros: democracia y representación en el mundo actual. México-DF: Demos, 2006, p.213-230; 
STEPAN, Alfred. Os militares: da abertura à “Nova República”. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986; 
VIANNA, Luiz Werneck. Travessia: da abertura à constituinte. Rio de Janeiro: Taurus, 1986.   

14  BODIN, Jean. Los seis libros de la república. 3. ed. Madrid: Editorial Tecnos, 1997.  
15 HOBBES, Thomas. Do cidadão. São Paulo: Martins Fontes, 1992 e HOBBES, Thomas. Leviathan. 

London: Penguin Classics, 1985.  
16 LOCKE, John. Second treatise of government. Indianapolis-Indiana: Hackett Publishing Company, 1980.  
17 BURLAMAQUI, Jean-Jacques. The principles of natural and political law. Indianapolis – Indiana: 

Liberty Fund, 2006. 
18 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Du contrat social précédé de discours sur l’économie politique et de du 

contrat social première version et suivi de fragments politiques. Paris: Éditions Gallimard, 1964. 
19 Friedrich Müller acentua que “Rousseau, em texto de época, Du Contrat Social, já havia mencionado 

sinteticamente a teoria constitucional e o direito constitucional com o subtítulo ‘Principes du Droit 
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político”, constituído pelas normas que regem a organização institucional da política e o 

seu funcionamento no âmbito por ela determinado e delimitado,20 tem o significado, por 

conseguinte, de que a política não se reduz unicamente a relações de força. 

Particularmente no que concerne à “constituição econômica”, consiste ela no cabedal 

de normas que versam o econômico, regulando a infra-estrutura societal, inclusive, com 

pretensões de discipliná-la e de limitar o poder econômico. Como ressalta Manoel 

Gonçalves Ferreira Filho,  

[...] esta constituição aparece nos textos escritos como uma espécie de 
complemento, ou apenso da constituição política. Isto, porém, é um fenômeno 
decorrente da história, visto que, bem antes de surgir a preocupação de controlar 
o poder econômico, já era o poder político objeto de disciplinamento 
constitucional. 21  

Todavia, se somente a partir do século XX os textos constitucionais passaram a 

explicitar e sistematizar a matéria econômica, as anteriores – mesmo quando não possuíam 

“normas que visassem diretamente à disciplina da econômica” -, ou tinham “regras de 

                                                                                                                                                                                
Politique’. Direito constitucional é o direito do político. Insistir nisso não tem relação alguma com o 
‘decisionismo’ (aquele de Carl Schmitt ou de outros juristas conservadores). Schmitt desprezava os textos 
normativos da Constituição democrática (como a Constituição da República de Weimar, na Alemanha), e 
os concebia como ‘mera lei constitucional’, superestimando-os por meio de uma mistificadora e irracional 
‘decisão fundamental’”. MÜLLER, Friedrich. Prefácio. In: SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; 
BERCOVICI, Gilberto; MORAES, Filomeno; LIMA, Martonio Mont’Alverne Barreto. Teoria da 
constituição: estudos sobre o lugar da política no direito constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2003, p.XI.        

20 Sobre o desenvolvimento do constitucionalismo, ver, entre outros, ACKERMAN, Bruce. We the people. 
Cambridge–Massachusetts; London: The Belknap Press of Harvard University Press, 1993a; BANNING, 
Lance. Jefferson & Madison: three conversations from the Founding. Madison: Madison House, 1995; 
BAGEHOT, Walter. The English constitution. Oxford: Oxford University Press, 2001; BORON, Atilio 
A. Filosofia política marxista. São Paulo: Cortez; Buenos Aires: Clacso, 2003 (principalmente o capítulo 
3 - “O constitucionalismo norte-americano e as tradições políticas do liberalismo e do socialismo”); 
DAHL, Robert A. How democratic is the american constitution? New Haven and London: Yale Nota 
Bene, 2003; DUGUIT, Léon. La separación de poderes y la Asamblea Nacional de 1789. Madrid: 
Centro de Estudios Constitucionales, 1996; GOYARD-FABRE, Simone. Os princípios filosóficos do 
direito político moderno. São Paulo: Martins Fontes, 1999; LANE, Jan-Erik. Constitutions and political 
theory. Manchester and New York: Manchester University Press, 1996; LOSURDO, Domenico. 
Democracia ou bonapartismo: triunfo e decadência do sufrágio universal. Rio de Janeiro: UFRJ; São 
Paulo: Unesp, 2004; MCILWAIN, Charles Howard. Constitutionalism, ancient and modern. Ithaca: 
Cornell University Press, 1947; HAMILTON, Alexander; MADISON, James; JAY, John. The federalist 
papers. New York: Signet Classics, 2003. KETCHAM, Ralph (Ed.). The anti-federalist papers and the 
constitutional Convention debates. New York: Signet Classics, 2003. Sobre o constitucionalismo latino-
americano, ver, entre outros, CARPIZO, Jorge. La Constitución mexicana de 1917. 2. ed. México-DF: 
Unam, 1973;  FIX-ZAMUDIO, Hector. La evolución del derecho internacional de los derechos humanos 
en las constituciones latino-americanas. In: TRINDADE, Antônio Augusto Cançado; VOLIO, Lorena 
González (Comp.). Estudios básicos de derechos humanos II. San José-Costa Rica: IIDH, 1995, p.51-66. 
Sobre as perspectivas fundamentais da “constituição”, a sociológica, a política e a normativa,  ver,  
principal e respectivamente, LASSALLE, Ferdinand. A essência da constituição. Rio de Janeiro: Liber 
Juris, 1995; SCHMITT, Carl. Teoría de la constitución. Madrid: Alianza Editorial, 1992; KELSEN, 
Hans. Teoria pura do direito. 7 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 

21 FERREIRA FILHO, Manuel G. Direito constitucional econômico. São Paulo: Saraiva, 1990, p.7.  



 

�

14 

repercussão econômica”,22  ou a matéria econômica se fazia presente exatamente pelo 

silêncio normativo. Anais de assembléias constituintes, aqui e alhures, documentam a 

preocupação com a matéria econômica. No caso, a presença se dava pela ausência,23 ou 

pela presença direta ou indireta de aspectos concernentes à matéria econômica, tais como o 

direito de propriedade, a liberdade de comércio e de indústria, a livre concorrência, entre 

outros.24 

De fato, da segunda metade do século XVIII, quando vieram à luz, até os dias atuais, 

quando se marcam pela diretividade, as constituições escritas compreendem um “conjunto 

de normas compreensivo de uma ordem econômica, ainda que como tal não formalmente 

referido”.25 As transformações por que o direito passou - como mecanismo de 

harmonização de conflitos, de legitimação do poder e, mais recentemente, de instrumento 

de realização de políticas públicas – fizeram com que, mais e mais, abarcasse normas de 

conteúdo econômico, a fazerem das constituições estatuto do poder político e estatuto do 

poder econômico. 

De modo geral, a “constituição econômica” atém-se às pedras angulares da 

organização jurídica da economia. Sua explicitação remonta ao esforço constituinte 

mexicano, na esteira revolucionária de 1910,26 prosseguindo com o texto constitucional de 

Weimar, de 1919,27 e adquirindo pompa e circunstância com os textos constitucionais de 

Portugal, de 1976,28 da Espanha, de 1978,29 e do Brasil, de 1988.30 Destarte, a atividade 

                                                           
22 Ibid., 1990, p.7.  
23 “[...] A Constituição Econômica não é uma inovação do ‘constitucionalismo social’ do século XX, mas 

está presente em todas as Constituições, inclusive nas liberais dos séculos XVIII e XIX. Durante o 
liberalismo, a visão predominante era da existência de uma ordem econômica natural, fora das esferas 
jurídica e política, que, em tese, não precisaria ser garantida pela Constituição. No entanto, todas as 
Constituições liberais possuíam disposições econômicas em seus textos. A Constituição Econômica liberal 
existia para sancionar o existente, garantindo os fundamentos do sistema econômico liberal, ao prever 
dispositivos que preservavam a liberdade de comércio, a liberdade de indústria, a liberdade contratual e, 
fundamentalmente, o direito de propriedade”. BERCOVICI, Gilberto, op. cit., 2005, p.32.  

24 Certamente, a passagem da ordem liberal para a ordem intervencionista não configura uma ruptura, mas o 
“desígnio de se aprimorar, tendo-se em vista a sua defesa”, pois “a transformação [...] se dá no instante em 
que as precedentes ordens econômicas (mundo do dever-ser) passam a instrumentar a implementação de 
políticas públicas. Vale dizer: no instante em que a ordem econômica – parcela da ordem jurídica -, já 
instalada no nível constitucional, passa a predicar o aprimoramento da ordem econômica (mundo do ser), 
visando à sua preservação”. GRAU, Eros Roberto, op. cit., 2005, p.75-74.   

25 Ibid., 2005, p.17.   
26 Ver, entre outros, CARPIZO, Jorge. La constitución de 1917. 2. ed.  México-DF: Unam, 1973; HELÚ, 

Jorge Sayeg. El constitucionalismo social mexicano. México: Fondo de Cultura Económica, 1972. 
27 Ver, entre outros, BERCOVICI, Gilberto.  Constituição e estado de exceção permanente: atualidade de 

Weimar. São Paulo: Azougue Editorial, 2004a; ARAÚJO, Cícero. Apresentação. In: BERCOVICI, 
Gilberto, op. cit., 2004a, p.9-17. 

28 Além de outros autores portugueses citados ao longo deste trabalho, ver também ANDRADE, José Carlos 
Vieira de. Os direitos fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976. Coimbra: Almedina, 1987.   
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econômica como objeto explícito das constituições escritas é acontecimento recente, 

datando-se da passagem do Estado liberal para o Estado social,31 isto é, a partir da segunda 

década do século XX, quando, em decorrência de uma multiplicidade de causas 

econômicas, políticas, sociais e culturais, cuidou-se de colocar no texto constitucional 

propriamente dito “um corpo de normas destinado a reger o fato econômico”.32 Com a 

                                                                                                                                                                                
29 Sobre a Constituição da Espanha de 1978, ver, entre outros, LUNO, Antonio-Enrique Perez. Derechos 

humanos, estado de derecho y constitución. 9. ed. Madrid: Tecnos, 2005.  
30 Tal corpo de normas que cuida do fato econômico tanto pode agrupar-se no texto constitucional 

(constituição econômica formal) quanto estar composto, além das normas constitucionais, das 
infraconstitucionais (constituição econômica material). Ver, entre outros, BERCOVICI, Gilberto, op. cit., 
2005; COMPARATO, Fábio Konder. O indispensável direito econômico. Revista dos Tribunais, São 
Paulo, n.353, p.14-26, 1965; FERRARESE, Maria Rosaria, op. cit., 1992; GRAU, Eros Roberto, op. cit., 
2005; MOREIRA, Vital.  Economia e constituição: para o conceito de constituição económica. 2. ed. 
Coimbra: Coimbra Editora, 1979; PACHECO, Pedro Mercado. El análisis económico del derecho: una 
reconstrucción teórica. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1994; SOUZA, Washington Peluso 
Albino de. Teoria da constituição econômica. Belo Horizonte: Del Rey, 2002; TAVARES, André 
Ramos. Direito constitucional econômico. 2. ed. São Paulo: Método, 2006.  

31 Ver, principalmente, BONAVIDES, Paulo, op. cit., 996. 
32 MENDES, Gilmar Ferreira et al. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007, p.1.288. 

Ainda para estes autores, a principal causa para a existência da constituição econômica foi a “exacerbação 
do capitalismo e a sua conseqüente confrontação com o operariado, dando origem à Questão Social, a 
exigir uma constituição econômica ou um direito especial da economia, em que o Estado, embora não se 
substituísse ao mercado, interviesse minimamente nas suas disputas, através de normas e/ou institutos que, 
embora assegurassem o direito de propriedade, a liberdade de empresa e a liberdade de trabalho – como 
direitos fundamentais econômicos –, não permitissem abusos no seu exercício”. Ibid., 2007, p.1.289. Nas 
palavras de Eros Roberto Grau: “[...] conjunto de normas que define, institucionalmente, um determinado 
modo de produção econômica. Assim, ordem econômica, parcela da ordem jurídica (mundo do dever-ser), 
não é senão o conjunto de normas que institucionaliza uma determinada ordem econômica (mundo do 
ser)”. GRAU, Eros Roberto, op. cit., 2005, p.72.  Diferentemente da antiguidade greco-romana, a 
propriedade no Ocidente passou, sobretudo a partir do século XIX, a ter um sentido essencialmente 
econômico. De fato, o direito burguês a concebeu como poder direto e absoluto sobre a coisa, em função 
dos seus valores de uso e de troca. Na passagem da Idade Média para a modernidade, procedeu-se à 
reversão da disjunção entre propriedade imóvel e propriedade móvel. A res mobilis passa também a ser 
considerada importante, com o capitalismo nascente, umbilicalmente ligado ao comércio, à economia 
monetária e à urbanização. A partir de então, a riqueza mobiliária, isto é, constituída de moedas e metais 
preciosos, passa  a proprocionar poder político. Concomitantemente, a criação dos papéis comerciais, dos 
títulos-valores e dos diferentes sistemas de contas mercantis completou o instrumento necessário à eclosão 
e ao desenvolvimento da revolução industrial. COMPARATO, Fábio Konder. Função social da 
propriedade dos bens de produção. Revista de Direito Mercantil, São Paulo, n.63, p.71-89, jul./set. 1986; 
COMPARATO, Fábio Konder. Direito empresarial: estudos e pareceres. São Paulo: Saraiva, 1990. Desde 
o século XVII, uma gama importante de pensadores tem-se debruçado sobre a problemática da 
propriedade. Embora com diferenças, de modo geral, o pensamento do século XVII e XVIII baseou-se no 
direito natural e no contrato social para justificar o direito de propriedade.  Indivíduo, igualdade e 

autonomia tornam-se categorias – em substituição a comunidade, hierarquia e dependência – que orientam 
a nova ideologia econômica e política. DUMONT, Louis. Essays on individualism: modern ideology in 
anthropological perspective. Chicago: University of Chicago Press, 1986. O homo aequalis toma o lugar 
do homo hierarchicus. John Locke é pioneiro na construção do argumento segundo o qual a interação entre 
indivíduos com igualdade e autonomia faz surgir a ordem social. Décadas depois, Adam Smith acaba por 
trazer à luz o fundamento moral necessário ao pleno exercício do auto-interesse. Se o direito de 
propriedade se origina do instinto humano de auto-conservação, advindo de Deus, as coisas da natureza são 
úteis, quando são apropriadas. ver SMITH, Adam Teoria dos sentimentos morais, ou ensaio para uma 
análise dos princípios pelos quais os homens naturalmente julgam a conduta e o caráter, primeiro de seus 
próximos, depois de si mesmos, acrescida de uma dissertação sobre a origem das línguas. São Paulo: 
Martins Fontes, 2002. Assim, Locke associa à propriedade o valor “trabalho”, vinculando o direito de 
propriedade, em boa medida, à propriedade produtiva. Não somente a propriedade, mas também os seus 
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idéia de encaminhamento das tensões presentes entre duas instituições inseparáveis, a 

saber, o Estado e o mercado.  

Logo, se o mercado é uma instituição jurídica, visto que criação histórica, política e 

social, ele não é um locus naturalis, mas um locus artificialis, isto é, uma instituição que 

nasce graças a determinadas reformas institucionais, operando com fundamento em normas 

jurídicas que o regulam, o limitam e o conformam;33 portanto busca uma ordem garantidora 

da regularidade e previsibilidade de comportamentos. Assim, a intervenção do Estado na 

vida econômica tem o condão de estabelecer o beneficio do cálculo de previsão, reduzindo 

os riscos,34 buscando uma justiça correta35 e entronizando o princípio da segurança.36 

A passagem do Estado liberal para o Estado que intervém assistiu à mudança do 

paradigma constitucional. Passou-se, então, das constituições estatutárias ou orgânicas, que 

                                                                                                                                                                                
frutos, oriundos do trabalho, deveriam ter a proteção do Estado: “[…] As much land as a man tills, plants, 

improves, cultivates, and can use the product of, so much is his property. He by his labour does, as it were, 

inclose it from the common. Nor will it invalidate his right, to say every body else has an equal title to it; 

and therefore he cannot appropriate, he cannot inclose, without the consent of all his fellow-commoners, 

all mankind. […] He that […] subdued, tilled and sowed any part of it, thereby annexed to it something 

that was his property, which another had no title to, nor could without injury take from him”. LOCKE, 
John, op. cit., 1980, p.21. 

33 Ver, a propósito, IRTI, Natalino. L’ordine giuridico del mercato. 4. ed. Roma/Bari: Laterza, 1998; 
NUNES, António José Avelãs. Os sistemas económicos: o capitalismo – génese e evolução. Coimbra: 
Serviço de Acção Social da Universidade de Coimbra, 2003; GRAU, Eros Roberto, op. cit., 2005. Para 
Eros Roberto Grau, em suma: 1. a sociedade capitalista é essencialmente jurídica e nela o direito atua como 
mediação específica e necessária das relações de produção que lhes são próprias; 2. tais relações de 
produção não poderiam estabelecer-se nem poderiam reproduzir-se sem a forma de direito posto pelo 
Estado; 3. tal direito posto pelo Estado surge para disciplinar os mercados. GRAU, Eros Roberto, op. cit., 
2005. Como substrato ideológico, em torno do que se justificou o mercado, observa-se que Bernard 
Mandeville já se orgulhava de “haber demostrado que ni las cualidades amistosas ni los afectos simpáticos 

que son naturales en hombre, ni las virtudes reales que sea capaz de adquirir por razón y la abnegación, 

son los cimientos de la sociedad”. Porém, “por el contrario, lo que llamamos mal en este mundo, sea 

moral o natural, es  el  gran principio que hace de nosotros seres sociables, la base sólida, la vida y el 

sostén de todos los oficios y profesiones, sin excepción: es ahí donde hemos de buscar el verdadero origen 

de todas las artes y ciencias, y en el momento en que el mal cese, la sociedad se echará a perder si no se 

disuelve completamente”. Assim, “los vicios privados, manejados diestramente por un hábil político, 
pueden trocarse en beneficios públicos”. MANDEVILLE, Bernard. La fábula de las abejas o los vicios 
privados hacen la prosperidad pública. México: Fondo de Cultura Económica, 2001, p.248. Na esteira 
de Bernard Mandeville, no século seguinte, qualificando o argumento, Adam Smith afirmará que, no plano 
da atividade econômica e da busca pela propriedade, os vícios privados, sobretudo o egoísmo, constituem 
elemento positivo, se a busca do interesse de um não for impedimento para busca do interesse do outro. O 
egoísmo está, pois, para a economia assim como a simpatia está para moral, pois, “todo homem é por 
natureza primeiro e principalmente recomendado a seus próprios cuidados, e como é mais adequado para 
cuidar de si mesmo do que qualquer outra pessoa, é adequado que faça assim” SMITH, Adam, op. cit., 
2002, p.102-103. Na verdade, aquilo que o ser humano tem em vista é o seu próprio benefício e não o da 
sociedade, todavia, ao fim e ao cabo, “são conduzidos (os proprietários) por uma mão invisível a fazer 
quase a mesma distribuição das necessidades da vida que teria sido feita, caso a terra fosse dividida em 
porções iguais a todos os seus moradores”. Assim, “sem intenção, sem saber, promovem os interesses da 
sociedade, e oferecem meios para multiplicar a espécie”. SMITH, Adam, op. cit., 2002, p.226.   

34 WEBER, Max. Economía y sociedad. 15. ed. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2004. 
35 Ver LASSALLE, Ferdinand. A essência da constituição. Rio de Janeiro: Liber Juris, 1995.  
36 Ver NUNES, José António Avelãs, op. cit., 2003b. 
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definem o estatuto do poder, que se formulam como instrumento of government, 

estabelecendo competências, estruturando o poder político e regulando os processos 

políticos em sentido estrito, para as constituições diretivas. Nestas últimas, a ordem 

econômica mais do que pressuposta é posta. Assim, como diz Vital Moreira, a constituição 

econômica, própria dos últimos tipos de constituição, pode ser definida como “o conjunto 

de preceitos e instituições jurídicas que, garantindo os elementos definidores de um 

determinado sistema económico, instituem uma determinada forma de organização e 

funcionamento da economia e constituem, por isso mesmo, uma determinada ordem 

econômica” (sic).37 

No Brasil, o processo constituinte de 1987/1988 e a constituição dirigente dele 

originada tiveram na devida conta todas as funções estatais reconhecidas modernamente,38 

pois dirige ao Estado os objetivos fundamentais de “construir uma sociedade livre, justa e 

solidária”, “garantir o desenvolvimento nacional”, “erradicar a pobreza e a marginalização 

e reduzir as desigualdades sociais e regionais” e “promover o bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. 

Curiosamente, o tiveram em momento em que o egoísmo e a competição como motores da 

atividade econômica, nos termos de Adam Smith,39 recuperados por Friedrich von Hayek40 

                                                           
37 Citado por GRAU, Eros Roberto, op. cit., 2005,  p.79. 
38 A atividade estatal pode ser organizada nos seguintes escaninhos: 1. constituir e preservar o modo de 

produção capitalista; 2. complementar o mercado; 3. substituir o mercado; 4. compensar as disfunções do 
processo de acumulação. Ver HABERMAS, Jürgen. A crise de legitimação do capitalismo tardio. Rio de 
Janeiro: Tempo Brasileiro, 1980. Substancialmente, tal atividade evoluiu no que concerne à concepção 
liberal, a qual, segundo um dos seus mais conspícuos teóricos, consistiria em que, de acordo com “o óbvio 
e simples sistema da liberdade natural”, “o soberano tem apenas três deveres a cumprir: três deveres de 
grande importância, na verdade, mas simples e perceptíveis para o senso comum: em primeiro lugar, o 
dever de proteger a sociedade da violência e das invasões de outras sociedades independentes; em segundo 
lugar, o dever de proteger, tanto quanto possível, todos os membros da sociedade da injustiça ou opressão 
de qualquer outro membro, ou o dever de estabelecer uma administração exacta da justiça; e, em terceiro 
lugar, o dever de criar e preservar certos serviços públicos e certas instituições públicas que nunca poderão 
ser criadas ou preservadas no interesse de um indivíduo ou de um pequeno número de indivíduos, já que o 
lucro jamais reembolsaria a despesa de qualquer indivíduo ou pequeno número de indivíduos, embora 
possa, muitas vezes, fazer mais do que reembolsar esse lucro a uma grande sociedade”. SMITH, Adam.  
Inquérito sobre a natureza e as causas da riqueza das nações. 3. ed. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1999. v. II, p.284-285.  

39 Ver, principalmente, SMITH, Adam, op. cit., 1999. v.II.; SMITH, Adam, op. cit., 2002. Ver também 
NUNES, António José Avelãs. A filosofia social de Adam Smith. Separata do Boletim de Ciências 
Económicas, Coimbra, v.XLIX, 2005.  

40 HAYEK, Friedrich von, op. cit., 1979.  
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e instrumentalizados por Milton Friedman41 e seus Chicago’s Boys, buscavam novamente a 

hegemonia.42 

Na verdade, no “momento constituinte”43 brasileiro,  já se espraiava por muitos 

rincões o “desejo de constituição” que fazia contraponto à utopia keynesiana, ao welfare 

state e à vigência dos direitos sociais, econômicos e culturais.44 Todavia, enquanto o 

capitalismo e o mercado reivindicavam graus de liberdade então inexistentes, e em outros 

países o processo constituinte acompanhava a maré montante,45 o Brasil construía uma 

                                                           
41 Ver, entre outros, FRIEDMAN, Milton. Essays in positive economics. Chicago: University of Chicago 

Press, 1953; FRIEDMAN, Milton; FRIEDMAN, Rose. Free to choose: a personal statement. New York: 
Harcourt Brace Jovanovich, 1980. 

42 Ver, entre outros, CASTEL, Robert. Les metamorphoses de la question sociale: une chronique du 
salariat. Paris: Fayard, 1995; GOLDTHORPE, John H. (Ed.). Order and conflict in contemporary 
capitalism: studies in the political economy of Western European nations. Oxford: Clarendon Press, 1988; 
HAGGARD Stephen; KAUFMAN, Robert. The politics of economic adjustments: international 
constraints, distributive politics and the State. Princeton: Princeton University Press, 1992; HOBSBAWM, 
Eric. The age of extremes: A history of the world, 1914-1991. New York: Pantheon Books, 1994; 
HUTTON, Will; GIDDENS, Anthony (Ed.). Global capitalism. New York: The New Press, 2001; 
KORPI, Walter. The democratic class struggle. London: Routledge & Kegan Paul, 1983; ORDOÑEZ, 
Jaime; VÁZQUEZ, Enrique (Org.). Derechos económicos y desarrollo en América Latina. San José – 
CR: IIDH, 1991; PEREIRA, L. C.; MARAVALL, J. M.; PRZEWORSKI, Adam.  Economic reforms in 
new democracies. Cambridge: Cambridge University Press, 1993; PRZEWORSKI, Adam. Estado e 
economia no capitalismo. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1995; SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela 
mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. São Paulo: Cortez, 1995; SMITH, William; 
ACUÑA, Carlos H. T.; GAMARRA, Eduardo (Ed.). Latin American political economy in the age of neo 
liberal reform: theoretical and comparative perspectives for the 1990s. New Brunswide: Transaction 
Press, 1994, e SMITH, William; ACUÑA, Carlos H. T.; GAMARRA, Eduardo. Democracy, markets, 
and structural reform in Latin America: Argentina, Bolivia, Brazil, Chile and México. New Brunswide: 
North-South Center/Transaction Press, 1994; SOLA, Lourdes (Org.). Estado, mercado e democracia: 
Política e economia comparadas. São Paulo: Paz e Terra, 1993; FIORI, José Luís; MEDEIROS, Carlos 
(Org.). Polarização mundial e crescimento. Petrópolis: Vozes, 2001; FAUCHER, Philippe. Políticas de 
ajuste ou erosão do Estado no Brasil? Dados – Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, v.36, n.3, 
p.393-418, 1993; NUNES, António José Avelãs. Neoliberalismo e direitos humanos. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2003a; LOSURDO, Domenico. Contra-história do liberalismo. Aparecida-SP: Idéias & Letras, 
2006; CANOTILHO, J. J. Gomes. O Estado adjetivo e a teoria da constituição. Revista Latino-
Americana de Estudos Constitucionais, Belo Horizonte, n.5, p.139-154, 2005b; MILIBAND, David 
(Org.). Reinventando a esquerda. São Paulo: Unesp, 1997.  

43  ACKERMAN, Bruce. Neo-federalism? In: ELSTER, Jon; SLAGSTAD Rune. Constitutionalism and 
democracy.  Cambridge: Cambridge University Press, 1993b, p.153-193.  

44 Quando da feitura da CF, iniciava-se “um mundo que nos pegou de surpresa”, convivente com três 
processos interligados - globalização, destradicionalização e reflexividade social. Ver GIDDENS, 
Anthony. Para além da esquerda e da direita. O futuro da política radical. São Paulo: Unesp, 1996. 
Segundo Giddens, a globalização - refere-se à “ação à distância”, ou seja, os efeitos globais e rápidos de 
decisões isoladas. Relacionado com o desenvolvimento dos meios de comunicação global instantânea e dos 
transportes de massa, o seu crescimento recente é cada vez mais e mais intenso. A par da criação de 
sistemas em ampla escala, a globalização se refere também à transformação de contexto da experiência 
social, na medida em que atividades do cotidiano são cada vez mais influenciadas por eventos ocorrendo 
em outros lugares, às vezes muito distantes, e em que hábitos locais de estilo de vida passam, muitas vezes, 
a ter conseqüências globais. A destradicionalização refere-se não ao fim da tradição, mas à demanda de 
que ela seja justificada. Finalmente, a reflexividade social constitui a crescente demanda de que as pessoas 
sejam mais e mais bem informadas e tomem decisões por si mesmas. 

45 Na Colômbia, v. g., “las elites criollas encontraron en la formulación de la Constitución la mejor 

herramienta para consolidar, legislar y legitimar el proyecto económico y político del neoliberalismo. De 

hecho lograron que las disposiciones políticas que abogaban por un espíritu democratizador no se 
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constituição que ia de encontro a tal realidade.46 Não deixa de ser relevante, pois, a 

observação de tal conjuntura constituinte.  

Evidentemente, como observa J. J. Gomes Canotilho, as instâncias de temporalidade 

“deverão ser convocadas numa teoria da Constituição temporalmente adequada”. Uma 

constituição é o “presente do passado”, pois “não deixa de ser “memória na história” 

mesmo quando propõe rupturas (revolucionárias ou não) com o passado”; é o “presente do 

presente”, já que “ela dedica sempre uma indispensável atentio à conformação da ordem 

jurídica actual”; é presente do futuro, “ao proclamar tarefas e fins para o futuro, mas 

sobretudo, ao antecipar expectativas de se converter em lei para as gerações futuras”.47 

Tudo, com o sentido de fugir da “negação da possibilidade e pensabilidade de uma 

constituição divorciada do Estado e da Nação”.48 

Nos anos 30, Mirkine-Guetzévitch já acentuava que “os homens novos, que chegam 

ao poder, se pensam no futuro, pensam ainda mais no passado”.49 Mais recentemente, 

Miguel Carbonnell também acentua:  

[…] La constitución de nuestro tiempo  convive con el pasado – renunciando a 

su repetición en algunos casos, como lo demuestran las cláusulas de 

inmodificabilidad de la constitución alemana, destinadas a decir ‘nunca más’ a 

experiencias como las vividas  bajo el régimen nazi -, pero se constituye sobre 

todo como una aspiración de futuro, es decir , como una especie de ‘utopía 

                                                                                                                                                                                
constituyeran en obstáculos para la implementación del nuevo paradigma de desarrollo neoliberal. Es 

más, a través del uso de diversos dispositivos normativos y de las tecnologías políticas del neoliberalismo, 

han logrado hacer converger su proyecto económico del libre mercado con su proyecto político de una 

democracia liberal-elitista, tecnocrática y delegativa”. MARTÍN, Carolina Jiménez. Momentos, 
escenarios y sujetos de la producción constituyente. Aproximaciones críticas al proceso constitucional de 
los noventa. Análisis Político, Bogotá, n.58, p.156, 2006.  

46 Na era da globalização, “o problema de constitucionalizar uma ordem política e económica através do 
direito continua a residir na assimetria entre a ‘responsabilidade’ imposta ao Estado de direito democrático 
no plano político, social e económico, e as suas reais capacidades de actuação, agora num contexto global 
crescentemente compressor da modelação jurídico-política estatal quanto à segurança, à liberdade e ao 
próprio direito”. CANOTILHO, J. J. Gomes, op. cit., 2005a, p.22. Sobre a problemática, ver, entre outros, 
ARANTES, Paulo. Extinção. São Paulo: Boitempo, 2007; AGAMBEN, Giorgio. Estado de exceção.  São 
Paulo: Boitempo, 2004; ANDERSON, Perry. Balanço do neoliberalismo. In: SADER, Emir; GENTILI, 
Pablo (Org.). Pós-neoliberalismo: as políticas sociais e o Estado democrático. São Paulo: Paz e Terra, 
1995, p.9-23; NUNES, António José Avelãs, op. cit., 2003a; BOBBIO, Norberto. Destra e sinistra: 
ragioni e significati di una distinzione politica. Roma: Donzelli, 1994; FARIA, José Eduardo. Os direitos 
humanos e o dilema latino-americano às vésperas do século XXI. Boletim da Sociedade Brasileira de 
Direito Internacional, São Paulo, n.93/94, p.43-60, 1994; HOBSBAWM, Eric. O novo século: entrevista 
a Antonio Polito. São Paulo: Companhia das Letras, 2000; BELLUZZO, Luiz Gonzaga de Mello. Ensaios 
sobre o capitalismo no século XX. São Paulo: Unesp; Campinas: Unicamp, 2004. 

47 CANOTILHO, J. J. Gomes. “Brancosos” e interconstitucionalidade: itinerários dos discursos sobre a 
historicidade constitucional. Coimbra: Almedina, 2005a, p.26.  

48 Ibid., p.201.  
49 MIRKINE-GUETZÉVITCH, B. As novas tendências do direito constitucional. São Paulo: Nacional, 

1933, p.25.  
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concreta’ para usar el concepto recordado por Jürgen Habermas o como una 

‘carta de navegación’ si recurrimos a la imagen que propuso Carlos S. Nino.
50

 

De igual modo, Gustavo Zagrebelski demonstra que:  

[…] La constitución de la Revolución miraba solamente hacia adelante. La 

constitución de la Conservación miraba solamente hacia atrás. Las 

constituciones de nuestro tiempo  miran al futuro teniendo firme el pasado, es 

decir, el patrimonio de experiencia histórico-constitucional que quieren 

salvaguardar y enriquecer. Incluso se podría decir: pasado y futuro se ligan en 

una única línea y, como los valores del pasado orientan la búsqueda del futuro, 

así también las exigencias del futuro obligan a una continua puntualización del 

patrimonio constitucional del pasado y por tanto a una continua redefinición de 

los principios de la convivencia constitucional. La ‘historia’ constitucional no es 

un pasado inerte sino la continua reelaboración de las raíces constitucionales 

del ordenamiento que nos es impuesto en el presente por las exigencias 

constitucionales del futuro.
51  

De fato, uma constituição é um modelo de vida orientado para o futuro, algo de 

“utopia concreta” ou de uma “carta de navegação”. Assim, a orientação finalista do 

estatuto constitucional, no que concerne às esperanças refletidas do poder constituinte, a 

buscar caminhos sociais, econômicos, políticos e culturais diferentes do status quo, ou seja, 

“van mas allá de registrar solamente las relaciones de poder existentes”, pois 

[…] Tales objetivos de la constitución son la relación de una humanidad real en 

la convivencia social, el respecto de dignidad humana, el logro de justicia social 

sobre la base de la solidaridad  y en el marco de la igualdad y de la libertad, la 

creación de condiciones socioeconómicas para la libre autorrealización y 

emancipación humana, así como el desarrollo de una conciencia política 

general de responsabilidad democrática. Estos contenidos de la constitución, la 

mayoría de las veces, no están presentes en la realidad, sino que siempre están 

pendientes de una futura configuración política […] la constitución […] se 

produce activamente y se transforma en praxis autónomamente en virtud de la 

participación democrática en las decisiones estatales.
52 

Como afirma Miguel Carbonell, “[…] un sistema constitucional no es ni puede ser, 

en la práctica, solamente revolución  o solamente conservación, aunque a veces esto se 

olvide por los defensores  de una u otra óptica”.53 Fazendo reverberação de Rui Barbosa,54 

também João Mangabeira já acentuava que “todas elas (as constituições) representam 
                                                           
50 CARBONELL, Miguel. Zagrebelsky y el uso de la Historia por el derecho constitucional. In: 

ZAGREBELSKY, Gustavo. Historia y constitución. Buenos Aires: Editorial Trotta, 2005, p.9-10. 
51 ZAGREBELSKY, Gustavo. Historia y constitución. Madrid: Editorial Trotta, 2005, p.90-91.  
52 SCHNEIDER, Hans Peter. Democracia y constitución. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 

1991, p.49. 
53 CARBONELL, Miguel, op. cit., 2005, p.11.  
54 “[...] uma codificação não pode ser a expressão absoluta de um sistema, vitória exclusiva de uma doutrina. 

Toda obra de legislação em grande escala há de ser obra de transação. Do ponto de vista de cada teoria 
extrema, tudo o que por ela se não moldar servilmente incorrerá nas suas invectivas. Radical, o código 
seria monstruoso, para os reacionários. Reacionário, passaria por monstruoso entre os radicais. E não 
podendo ser, a um tempo, radical e reacionário, será, necessariamente, monstruoso aos olhos dos radicais e 
dos reacionários. Destes escolhos não há fugir”. MANGABEIRA, João. Em torno da constituição. São 
Paulo: Nacional, 1934, p.10.  



 

�

21 

compromisso e transação entre partidos adversos de idéias dessemelhantes, interesses 

divergentes”.55 Assim, “se [...] um código de tais escolhos não pode fugir, muito menos a 

eles fugirá uma constituição, instrumento essencialmente político, e, por isso mesmo, de 

composição, estabilidade e equilíbrios entre forças que se opõem ou interesses que se 

chocam”.56 

Obviamente, a observação da feitura de uma constituição é tarefa múltipla. Em 

primeiro lugar, porque as constituições foram, pelo menos no Brasil, frutos de 

acontecimentos muito marcantes. Assim, o advento da República exigiu a elaboração da 

segunda constituição brasileira, e a Revolução de 30, o Estado Novo, a redemocratização 

pós-45, o golpe de 64, o reforço autoritário de 1968-1969 e a passagem do governo militar 

para o civil também deram azo, cada fato a seu tempo, às Constituições de 1934, 1937, 

1946, 1967, 1969 e 1988. Em segundo lugar, a compreensão eficiente do texto 

constitucional depende da sua inscrição no jogo político das linguagens em disputa 

naqueles momentos, da definição de seus personagens, dos seus interesses e pontos 

privilegiados, e das suas intenções.57 Ademais, uma constituição assenta-se numa tradição, 

mormente uma tradição rica como a brasileira, por meio de sucessivas re-interpretações, 

re-significações e recepções que, se acaba por dar à luz um texto eminentemente 

prescritivo, também interpreta e reordena uma realidade concreta, que é vista de tal modo e 

que se propõe seja vista de outro.  

                                                           
55 Ibid., 1934, p.10. O mesmo João Mangabeira ressaltava: “[...] Quando se encontra um jurista político é 

ouro sobre o azul. Mas um professor de direito poderá ser incompetente para formular uma constituição. 
Quando uma constituição obedece exclusivamente às nossas idéias, como juristas, ela não resiste aos 
embates da vida. A prova disso encontramos na Constituição austríaca, traçada por um dos maiores 
doutrinadores da atualidade. A obra de Kelsen não resistiu, porque não representava a realidade da Áustria, 
a cuja vida era inadequada. O grande teorista do Direito não tinha o tino político, o tato do estadista, o tato 
antigo, profundo e diário com as forças econômicas e as correntes de opinião que formava o meio social de 
sua pátria”. Acta da 51ª sessão da Subcomissão Constitucional. In: AZEVEDO, José Afonso de Mendonça. 
Elaborando a constituição nacional: atas da Subcomissão elaboradora do anteprojeto 1932/1933. 
Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 2004, p.1.029. Ainda sobre o pensamento desse “jurista-
político”, ver MANGABEIRA, João. Idéias políticas de João Mangabeira. Brasília: Senado Federal; Rio 
de Janeiro: FCRB, 1980. 3 v.  

56 MANGABEIRA, João, op. cit., 1934, p.50. 
57 Ver, entre outros, JASMIM, Marcelo. Francisco Campos e a crítica das constituições liberais. 

Caxambu-MG: paper apresentado durante o XXV Encontro Anual da Associação Nacional de Pós-
Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais - Anpocs,  2001. O caso do Chile é excepcional, pois, “no es 

usual que una constitución dictada por un gobierno autoritario se convierta en el medio para que la 

oposición lo obligue a entregar el poder y en el marco legal fundamental para el nuevo gobierno 

democrático”. Assim, tal “peculiaridad de la transición chilena es especialmente paradójica dada la 

estrechez y dureza del régimen autoritario de Pinochet, […] y no es de esperar que este tipo de régimen 

tan unipersonal e impermeable a toda influencia genere una constitución que después sirva para constituir 

un gobierno de transición a la democracia”. VALENZUELA, J. S. La constitución de 1980 y el inicio de 
redemocratización en Chile. Working Paper (Kellog Institute), n.242, Indianopolis-Indiana, 1997, p.1.    
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Caracterizando-se como uma das conjunturas mais cruciais da história constitucional 

brasileira, a dos anos de 1987/1988, é relevante observar a dinâmica que permitiu a 

formulação da “constituição econômica” e como se deu a dialética da construção de um 

texto constitucional com afinidades eletivas decididas em relação ao Estado 

desenvolvimentista e às suas potencialidades, possibilidades e desafios. Pode-se 

estabelecer, assim, discurso acadêmico que articula Estado, Constituição e Política, não 

sendo necessário insistir em que Estado, Constituição e Política hão de ser sempre 

entendidos em conjunto e que a manifestação do poder constituinte se inscreve como locus 

privilegiado de observação de tal correspondência. 

Efetivamente, a Constituição Federal, promulgada em 5 de outubro de 1988, como 

constituição dirigente econômica e social - possível em virtude da manifestação peculiar 

que tomou o poder constituinte na conjuntura de funcionamento do Congresso Constituinte 

– tem fundamentalmente na “constituição econômica” um dos sustentáculos de um projeto 

de construção nacional. Na verdade, a transição brasileira do autoritarismo-burocrático, 

ultrapassando a lógica “lenta, gradual e segura”, acabou por encontrar no Congresso 

Constituinte a tentativa de construção de um Estado de bem-estar, por isso, “ao revés do 

que dizem os seus inimigos”, a CF/88 é a “melhor das Constituições brasileiras de todas as 

nossas épocas constitucionais”.58 

Afinal de contas, é verdade que nunca houve uma manifestação na inteireza do poder 

constituinte do povo,59 de modo a tornar mais relativa a crise constituinte brasileira 

intrínseca ao processo político nacional?60 Ou é razoável perguntar se o processo 

constituinte de 1987/1988 rompeu com tal paradigma, senão para o refazimento 

institucional desde os seus desde os seus fundamentos, pelo menos proporcionar-lhes um 

salto de qualidade? 

                                                           
58 BONAVIDES, Paulo. Teoria constitucional da democracia participativa. São Paulo: Malheiros, 2001. 

p.204.   
59 MÜLLER, Friedrich. Fragmento (sobre) o poder constituinte do povo. São Paulo: RT, 2004. 
60 A propósito, ver, principalmente, SALDANHA, Nelson. Formação da teoria constitucional. Rio de 

Janeiro: Forense, 1983; e SALDANHA, Nelson, op. cit., 1986; BONAVIDES, Paulo, op. cit., 2006; 
BERCOVICI, Gilberto. O poder constituinte do povo no Brasil: um roteiro de pesquisa sobre a crise 
constituinte. In: COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda; LIMA, Martonio Mont´Alverne Barreto (Org.). 
Diálogos constitucionais: direito, neoliberalismo e desenvolvimento em países periféricos. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2006, p.215-224; SILVA, José Afonso da. Poder constituinte e poder popular: estudos sobre a 
Constituição. São Paulo: Malheiros, 2002; LIMA, Martonio Mont’Alverne Barreto; BERCOVICI, 
Gilberto. Entrevista com Friedrich Müller. Seqüência – Revista do Curso de Pós-Graduação em Direito da 
UFSC, Florianópolis, n.51, p.9-30, 2005.   



 7 CONCLUSÃO 
Confesso que as mais das iguarias com que vos convido 
são alheias, mas o guisamento delas é de minha casa.  

Frei Amador Arrais   

Nos últimos tempos, a idéia de poder constituinte foge da teorização convencional 

dos juristas, passando, inclusive, para outras esferas investigativas da inteligentsia. Assim, 

alargam-se as bases teóricas do poder constituinte, com o seu afastamento das limitações 

formalistas abeberadas, sobretudo, na influência francesa, e com a conseqüente busca de 

vertentes explicativas mais amplas. 

A condução do processo constituinte de 1987/1988, fugindo das mãos do governo, 

inclusive, do estamento militar ainda com muita influência, da exclusividade de grupos ou 

classes, corporações, e refugiando-se na esfera do “político”, permitiu que a incerteza se 

descolasse na direção da construção de um texto constitucional democrático e progressista. 

De fato, se há não normas “revolucionárias” na Constituição Federal de 1988, a 

“narratividade emancipatória” está presente, tendo na “constituição econômica” um dos 

seus pontos nodais.  

A “constituição econômica” inscrita na Constituição Federal de 1988 possibilita que 

se afirme que o esforço constituinte de 1987/1988 rompeu com o paradigma, segundo o 

qual nunca houve manifestação do poder constituinte do povo. Obviamente, se avançou 

consideravelmente no sentido de possibilitar um salto de qualidade no constitucionalismo 

nacional.  

Decididamente, o último fato constituinte transcende, pela primeira vez na história 

brasileira, o caráter elitista que, de maneira geral, caracterizou as demais manifestações 

constituintes. De um lado, um conjunto de fatores ocasionou a abertura de frações das 

elites para uma visão mais ampla da problemática do país, reentronizando a preocupação 

com a “nação”. Do outro lado, o “povo” – que ingressou no cenário político-constitucional 

a partir dos anos 30 e que, desde então, buscou a autonomia e cuja busca foi interrompida 

pela ruptura autoritário-burocrática em 1964 - rearticula-se durante a transição para a 

democracia.  

Durante o processo constituinte, o setor popular é verdadeiramente partícipe, 

assistindo-se a momento de efervescência política extremamente importante em torno do 
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Congresso Constituinte. Se a sociedade se moldara menos em uma estrutura de classes a 

empreender a luta pelos seus interesses, e mais na configuração de corporações, a 

diferença, agora, é que tais corporações cortam verticalmente o tecido da sociedade civil 

organizada. De maneira efetiva, o processo constituinte é marcado pelas reivindicações de 

corporações das classes dominantes e das classes subalternas, dos empresários e dos 

empregados, dos funcionários públicos, dos diversos entes federativos, dos militares e dos 

civis.  

Sem dúvida, a ideologia dominante é a capitalista, nas suas diversas manifestações, 

maximalistas ou minimalistas, mais afeitas ao despotismo na fábrica, no latifúndio e na 

banca, ou mais preocupadas com o bem-estar, ou simplesmente conscientes de que o 

Estado capitalista é, na falta de melhor expressão, garante de burgueses e proletários. O 

modo de produção capitalista não foi ameaçado, sequer, esteve em jogo. Todavia, a 

tentativa de compatibilidade dos “valores sociais do trabalho e da livre iniciativa” (CF, art. 

1º, IV) e a busca de uma “ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e 

na livre iniciativa”, com o fim de “assegurar a todos existência digna, conforme os ditames 

da justiça social” (CF, art. 170, caput), representam uma mudança qualitativa no processo 

político-constitucional nacional.  

Evidentemente, as normas constitucionais que melhor representam a continuidade do 

passado com o presente e do presente com o futuro são as normas de princípios. Vivencia-

se, pois, a partir de 1988, um texto constitucional que se insere num modelo de 

constituição dirigente, ao mesmo tempo em que possibilita a espontaneidade da vida social 

como a competência para assumir a direção política. No que atine à “constituição 

econômica”, tais normas de princípios já tem uma longa caminhada no constitucional 

nacional. Poder-se-ia dizer que tudo começou com o anteprojeto da Subcomissão do 

Itamarati, nos anos 30, estatuídas as suas diretrizes, em seguida, no texto constitucional de 

1934.  

Nas duas últimas décadas, sob a vigência da Constituição Federal de 1988, 

transformações ocorreram no capitalismo, com a desconstituição do padrão regulatório 

keyenesiano, a expansão dos mercados, a relativização do Estado, muito mais no plano da 

constituição econômica real do que da constituição econômica jurídica. A Constituição 

Federal, promulgada em 5 de outubro de 1988, pouco tempo em seguida se trouxeram à 
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baila o “mal-estar da Constituição” e as “incertezas epistêmicas da directividade 

constitucional”.  

De fato, ganhou vida o discurso segundo o qual a constituição dirigente das políticas 

públicas, dos direitos sociais, da função social da propriedade, do equilíbrio entre o valor 

social do trabalho e da livre iniciativa, da ordem econômica baseada na justiça social, 

promovia o desencontro com interesses nacionais. Ademais, teria o condão de fomentar as 

crises econômicas e produzir a ingovernabilidade, invertendo, por conseguinte, a vontade 

de constituição de 1987/1988 na “constituição dirigente das políticas neoliberais de ajuste 

fiscal”.  

Todavia, os acontecimentos internacionais parecem indicar a precariedade da 

veleidade neoliberal diante da crise que ganhou terreno nos últimos tempos, a apontar para 

a insanidade de substituir a racionalidade coletiva simplesmente pelas leis da economia de 

mercado.  A conclusão inevitável dos novos tempos aponta, por sua vez, para o necessário 

fortalecimento do Estado nacional.  

No Brasil, se a nossa fortuna tem sido a pluralidade e a diferença - de grupos sociais, 

de interesses, de ideologias, de projetos, a nossa virtù é a realização constitucional, tudo no 

sentido de tornar efetivos os objetivos fundamentais de “construir uma sociedade livre, 

justa e solidária”, “garantir o desenvolvimento nacional”, “erradicar a pobreza e a 

marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais” e “promover o bem de 

todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação”.  

Como suma das sumas, pode-se dizer que se tem no texto constitucional de 1988, 

uma constituição dirigente econômica e social, incólume depois de vinte anos, um 

instrumento capaz de contribuir para o alcance dos objetivos fundamentais da Republica 

Federativa do Brasil, a saber, o desenvolvimento econômico, a sociedade de bem-estar e a 

democracia política 

Por fim, não é ocioso lembrar que se sabe, desde pelo menos Nicolau Maquiavel, 

“[...] gli è tanto discoto da come se vive a como si doverebbe vivere, che colui che lascia 

quello chi si fa per quello che si doverrebbe fare, impara più presto la ruína che la 
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perservazione sua”.1 Ademais, ao se tratar de processo constituinte, originário ou derivado, 

e de realização constitcional, está-se a tratar de esfera fundamentalmente política, não 

inoportuna a exortação de Max Weber, segundo a qual “a política é como a perfuração 

lenta de tábuas duras. Exige tanto paixão como perspectiva”.  Além do que, e “certamente, 

toda a experiência história confirma a verdade - que o homem não teria alcançado o 

possível se repetidas vezes não tivesse tentado o impossível”.2     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
1 MACHIAVELLI, Nicolò. Il principe. Milano: Feltrinelli, 2004. p. 164. 
2 WEBER, Max. Ciência e política: duas vocações. 16. ed. São Paulo: Cultrix, 2000. p. 123-124.  
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