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3. ORIGEM E CONCEITO DE CONSTITUIÇÃO

3.1. Origem

A ideia de Constituição não é um privilégio dos tempos hodiernos.  Com efeito, 
consoante ressaltou Ferdinand Lassalle, sustentando sua concepção  sociológica da 
Constituição, uma “Constituição real e efetiva a possuíram e a possuirão sempre todos 
os países, pois é um erro julgarmos que a Constituição é uma prerrogativa dos tempos 
modernos. Não é certo isso”.1

Assim, Lassalle chamou a atenção para o fato de que todos os Estados possuem e 
sempre possuíram, em todos os momentos da sua história, uma Constituição material, 
real e verdadeira. A diferença surgida em tempos mais recentes não é a presença de 
Constituições  reais  e  efetivas,  que  sempre  existiram,  mas  sim o  aparecimento  de 
Constituições escritas  nas folhas de papel2.  Deveras,  na maior  parte  dos Estados 
modernos, testemunhamos o surgimento, num determinado momento de sua história, 
de uma Constituição escrita, cuja missão é a de estabelecer, em documento solene, 
todas  as  instituições  e  princípios  do  governo  vigente3.

Com efeito, desde a Antiguidade já se constatava que, entre as leis, pelo menos 
uma delas se destaca em face de seu propósito de organizar o próprio poder, fixando 
os seus órgãos, estabelecendo as suas atribuições e seus limites, enfim, definindo a 
sua Constituição4. A noção de Constituição, pois, já existia entre os gregos e romanos, 
no  domínio  do  pensamento  filosófico  e  político.  Aristóteles  distinguia  entre  uma 
categoria  de  normas  que  organizavam  e  fixavam  os  fundamentos  do  Estado  (as 
normas de organização), e as normas comuns (as regras) que eram elaboradas e 
interpretadas em consonância com as primeiras. Tal distinção, contudo, só veio a ser 
acentuada no século XVIII, a partir do movimento denominado constitucionalismo, que 
surgiu, inicialmente, com o propósito de limitar o poder, afirmando a existência de um 
conjunto de normas que seriam a ele anteriores e superiores. É daí em diante que a 
expressão  Constituição passou a ser empregada para designar o corpo de normas 
que definem a organização fundamental do Estado5.

3.2. Conceito

A Constituição do Estado é a sua Lei Fundamental; a Lei das leis; a Lei que define 

1A Essência da Constituição, p. 39.

2A Essência da Constituição, p. 41.

3A Essência da Constituição, p. 41.

4FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves, Curso de Direito Constitucional, p. 03

5FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves, Curso de Direito Constitucional, p. 03.



o modo concreto de ser e de existir do Estado; a Lei que ordena e disciplina os seus 
elementos essenciais (poder-governo, povo, território e finalidade).

Em linguagem simples e objetiva,  podemos conceituar a Constituição como um 
conjunto  de  normas  jurídicas  supremas  que  estabelecem  os  fundamentos  de 
organização do Estado e da Sociedade,  dispondo e regulando a forma de Estado, a 
forma e sistema de governo, o seu regime político, seus objetivos fundamentais,  o 
modo  de  aquisição  e  exercício  do  poder,  a  composição,  as  competências  e  o 
funcionamento de seus órgãos, os limites de sua atuação e a responsabilidade de 
seus dirigentes, e fixando uma declaração de direitos e garantias fundamentais e as 
principais regras de convivência social.

O conceito de Constituição,  todavia,  não pode ficar desvinculado do exame do 
sentido ou concepção que ela pode apresentar. Assim, sintetizando as diversas teorias 
da constituição, cumpre verificar em que sentido se deve conceber e compreender a 
Constituição estatal:  no sentido  sociológico, político  ou  jurídico? Ou numa  conexão 
(união) de todos esses sentidos (sentido cultural)? Vejamos as concepções a seguir.

4. CONCEPÇÕES SOBRE A CONSTITUIÇÃO

A Constituição  pode  ser  sentida  e  compreendida  a  partir  de  perspectivas  ou 
concepções diversas, segundo o ângulo de visão de seu observador. Efetivamente, o 
sociólogo vai conceber a Constituição como um fato social ou produto da realidade 
social, dotada de força própria extraída dos elementos da mesma realidade da qual 
proveio; o adepto da concepção política certamente verá na Constituição a síntese de 
uma decisão política fundamental de um povo acerca do modo e da forma concreta de 
existência de sua comunidade; enquanto para o jurista a Constituição é uma lei pura, 
que se distingue das demais em razão de sua superioridade jurídica.

Essa abordagem plúrima é natural, uma vez que, consoante leciona J. H. Meirelles 
Teixeira,

“A diversidade dos fundamentos que lhe são atribuídos, dos fins visados, 
dos pontos de vista quanto à validez desses fins, ou quanto às técnicas 
consideradas mais aptas a alcançá-los – diversidade que também reflete 
as  origens,  a  condição  social,  o  temperamento,  a  formação  moral,  os 
interesses ou a cultura de cada indivíduo –, produz, por sua vez, aquela 
diversidade  de  conceitos,  que  refletem  o  modo  de  ser  historicamente 
concreto das Constituições, e daí poder-se falar em Constituição liberal, 
democrática, individualista,  social,  real,  material,  ideal,  formal,  socialista, 
reacionária, totalitária, etc.”.6

Enfim, as diferentes funções históricas que as Constituições podem desempenhar 
no meio político e, fundamentalmente, as distintas formas de entender o próprio Direito 
geram, na teoria da Constituição, segundo Sanches Agesta, os diferentes conceitos de 
Constituição7. A esse respeito, podem-se identificar quatro conceitos fundamentais de 

6TEIXEIRA, J. H. Meirelles. Curso de Direito Constitucional, p. 45.

7Apud TEIXEIRA, J. H. Meirelles. op. cit., p. 44.



Constituição estatal, correspondendo, cada um, a uma distinta forma de entender o 
Direito, quais sejam: (a) sociológico, (b) político, (c) jurídico e (d) cultural. Passemos, 
doravante,  a  entendê-los,  com  o  propósito,  advirta-se,  de  buscar  um conceito  de 
Constituição “constitucionalmente adequado” para um trabalho científico.

Eis algumas considerações sobre as concepções da Constituição:

4.1. A concepção sociológica

Numa  concepção  sociológica,  a  Constituição  haure  a  sua  origem  na  própria 
realidade social.  A Constituição,  nesse sentido,  não é produto  da Razão,  mas sim 
resultado das forças sociais; não é algo criado ou inventado pelo homem, mas sim 
realidade política e social do presente; não é pura forma de “dever ser”, mas de “ser”. 
Nessa perspectiva, a Constituição deve ser examinada, não em si mesma, mas em 
relação à sociedade que a adota, da qual ela constitui puro reflexo, ou expressão da 
realidade nela existente. É na sociedade, portanto, e em seus estratos mais profundos, 
que a Constituição vai buscar sua energia.

Percorrendo essa trilha, o jusfilósofo Donoso Cortés, já observava, no século XIX, 
que

“As  Constituições  são  as  formas  com  que  se  revestem  os  povos  nos 
distintos períodos de sua existência e de sua história, e como as formas 
não existem por si mesmas, nem têm uma beleza que lhes seja própria, 
nem podem ser consideradas senão como a expressão das necessidades 
dos povos que as recebem (...).  As Constituições, pois,  não devem ser 
examinadas  em  si  mesmas,  mas  em  relação  às  sociedades  que  as 
adotam. Se a razão nos dita esta verdade, a história nos ensina que as 
sociedades tendem a revestir-se das formas que lhes são próprias e a dar-
se  a  Constituição  de  que  necessitam  para  repousar  em  um  todo 
consistente e harmonioso”.8

Se,  por  uma concepção  jurídica,  é  a  Constituição  que  determina  e  constrói  a 
sociedade, conformando-a, constituindo-a, transformando-a e estabelecendo os seus 
fins,  por  uma  concepção  sociológica  é  a  sociedade  que  determina  e  constrói  a 
Constituição,  não  passando  esta  de  puro  reflexo  ou  projeto  da  realidade  viva  da 
sociedade  e  das forças sociais  nela  operantes.  Para  o  pensamento  sociológico,  é 
necessário reconhecer que a sociedade tem normatividade própria, ou seja, que as 
forças sociais têm suas próprias leis, e que estas muitas vezes se mostram rebeldes à 
atuação das normas jurídicas.

Ferdinand Lassalle, na sua significativa obra A Essência da Constituição9, revelou 
os fundamentos sociológicos das Constituições: os fatores reais do poder que regem 

8Apud TEIXEIRA, J. H. Meirelles. op. cit., p. 49-50.

9Em alemão o livro foi denominado Über die Verfassung (Sobre a Constituição). A sua versão original em 
português  foi  Que é  uma Constituição?,  agora  publicada,  pela  Editora  Lúmen Júris,  com o  título  A 
Essência da Constituição.  Este trabalho de Lassalle é resultado de uma conferência pronunciada em 
1862 para intelectuais e operários da antiga Prússia.



uma determinada sociedade. Esses fatores reais do poder que atuam no seio de cada 
sociedade  consistem,  segundo  Lassalle,  numa  força  ativa e  eficaz que,  por  uma 
exigência da necessidade, informa todas as leis e instituições jurídicas vigentes no 
país, determinando que elas sejam o que realmente são10. Para ele, constituem esses 
fatores reais do poder: a monarquia, a aristocracia, a grande burguesia, os banqueiros 
e,  com especial  conotação,  a  pequena burguesia  e a classe operária,  todos,  sem 
exceção, compondo parte da Constituição, que ele denomina de  Constituição real e 
efetiva.  “Esta é, em síntese, em essência, a Constituição de um país:  a soma dos 
fatores reais  do poder que regem uma nação”.11 Quer  dizer,  a  Constituição real  e 
efetiva é  um produto  das infra-estruturas  sociais  (econômicas,  políticas,  religiosas, 
etc.). Com base nessa afirmação, ele distingue entre a Constituição real e efetiva e a 
Constituição jurídica, ou seja, entre as estruturas sociais e políticas, as relações de 
poder efetivamente existentes em determinada comunidade política, que, para ele, são 
a  verdadeira  Constituição,  e  as  normas  constitucionais  vigentes,  que  são  a 
Constituição escrita, mera folha de papel, que deve corresponder àquela outra.

Deveras, essa teoria distintiva de Lassalle apenas demonstra um fato: a diferença 
entre a Constituição jurídica, tal como exposta e configurada num documento escrito, e 
a Constituição real,  tal como observada, realizada e cumprida na realidade. Assim, 
essa Constituição real e efetiva não se confunde com a Constituição jurídica. Esta, a 
Constituição  escrita,  não  passa  de  uma  mera  folha  de  papel que  deve 
necessariamente refletir a Constituição real. A Constituição jurídica não pode divorciar-
se  da Constituição  real,  sob pena de tornar-se  ilegítima.  “E se isso  acontecer,”  – 
sentencia Lassalle – “se esse divórcio existir, a constituição escrita está liquidada: não 
existe Deus nem força capaz de salvá-la”.12 Assim, onde “a constituição  escrita não 
corresponder à real, irrompe inevitavelmente um conflito que é impossível evitar e no 
qual,  mais  dia  menos  dia,  a  constituição  escrita,  a  folha  de  papel,  sucumbirá 
necessariamente,  perante  a  constituição  real,  a  das  verdadeiras  forças  vitais  do 
país”.13

Nessa linha de raciocínio, a Constituição jurídica, para ser eficaz e duradoura, deve 
corresponder fielmente à Constituição real e ter suas raízes nos fatores reais do poder 
que regem o Estado.  A Constituição verdadeira,  real,  é o que efetivamente é,  não 
podendo ser de outro modo. O autor demonstra seu pensamento com um elucidativo 
exemplo, que vale a pena citar:

“Podem os meus ouvintes plantar no seu quintal uma macieira e segurar 
no seu tronco um papel que diga: ‘Esta árvore é uma figueira’.  Bastará 
esse  papel  para  transformar  em  figueira  o  que  é  macieira?  Não, 
naturalmente.  E  embora  conseguissem  que  seus  criados,  vizinhos  e 
conhecidos,  por  uma razão  de  solidariedade,  confirmassem a  inscrição 

10A Essência da Constituição, p. 25-26.

11Ibidem, p. 32.

12A Essência da Constituição, p. 52.

13Ibidem, p. 47.



existente  na  árvore  de  que  o  pé  plantado  era  uma  figueira,  a  planta 
continuaria sendo o que realmente era e, quando desse frutos, destruiriam 
estes a fábula, produzindo maçãs e não figos”.

Isso ocorre – diz ele – com as Constituições, de modo que de “nada servirá o que 
se escrever numa folha de papel, se não se justifica pelos fatos reais e efetivos do 
poder”.14

Lassalle  conclui  o seu pensamento afirmando que os problemas constitucionais 
não são problemas jurídicos, mas sim problemas de poder. E que a Constituição de 
um país – a sua Constituição real – somente tem por base os fatores reais de poder 
que naquele país vigem e as Constituições escritas – as meras folhas de papel – não 
têm valor, nem são duráveis, a não ser que exprimam fielmente os fatores do poder 
que imperam na realidade social15.

4.2. A concepção política

Carl  Schmitt,  em sua clássica  obra  Teoria  da Constituição (Verfassungslebre)16, 
publicada em 1928,  também reconhecendo a diversidade de sentidos do vocábulo 
‘Constituição’,  limitando-o,  porém,  desde logo à  Constituição do Estado,  apresenta 
quatro conceitos, confessando sua preferência pelo conceito positivo. Vejamo-los: I) 
conceito absoluto; II) conceito relativo; III) conceito positivo, e IV) conceito ideal.

I) Em sentido  absoluto,  a Constituição é entendida como um todo unitário,  ou 
seja, “la concreta  manera de ser resultante de cualquier unidad política existente”.17 

Nesse contexto, ela pode significar:

a) o próprio Estado em sua concreta existência política. Vale dizer, Constituição é 
“la concreta situación de conjunto de la unidad política y ordenación social de un 
cierto  Estado”.18 A Constituição é a alma do Estado,  sua vida concreta,  sua 
existência individual. Tanto que, se cessar a Constituição, cessa o Estado. Era 
nesse sentido que a palavra Constituição era empregada pelos filósofos gregos;

b) forma de governo, isto é, “una manera especial de ordenación política y social”. 
“Aqui, Constitución es la forma especial del dominio que afecta a cada Estado y 
que no puede separarse de él”.19 São exemplos dessas formas especiais de 
existir do Estado: a monarquia, a aristocracia e a democracia;

c) um princípio dinâmico de sucessão, transformação, coordenação e agregação. 

14A Essência da Constituição, p. 50-51.

15Ibidem, p. 53.

16O  presente  trabalho  utilizará  a  versão  espanhola  Teoría  de  la  Constitución,  editada  pela  Alianza 
Universidad Textos, primeira edição, já na terceira reimpressão, Madrid, 2001.

17SCHMITT, Carl. Teoría de la Constitución, p. 30.

18SCHMITT, Carl. Teoría de la Constitución, p. 30: “a concreta situação de conjunto da unidade política e 
do arranjo social de um determinado estado” (tradução livre do autor).

19Ibidem, p. 30-31: “uma maneira especial de ordenação política e social. Aqui, Constituição é a forma 
especial de domínio que afeta cada Estado e que não pode separar dele” (tradução livre do autor).



A Constituição é concebida como “el principio del devenir dinâmico de la unidad 
política, del fenómeno de la continuamente renovada  formación y  erección de 
esta  unidad desde una  fuerza  y energia subyacente u operante en la base”.20 

Aqui, entende-se o Estado, não mais como algo puramente existente, estático, 
mas  como  algo  dinâmico,  de  aglutinação  dos  interesses  contrapostos,  de 
“integração”, segundo a expressão de Rodolfo Smend;

d) por  fim,  a  Constituição  em  sentido  absoluto  ainda  pode  significar  “una 
regulación  legal  fundamental,  es  decir,  un  sistema  de  normas supremas  y 
últimas”. Neste particular, a Constituição não é nem uma atuação do ser, nem 
um vir-a-ser dinâmico, mas sim uma norma fundamental da vida do Estado, um 
dever ser.

II) Em sentido relativo, a Constituição significa “la ley constitucional en particular”.21 

A Constituição compreende, portanto, uma pluralidade de leis constitucionais, distintas 
quanto ao conteúdo, alcance e valor, e iguais apenas na forma. Assim, nesse sentido 
relativo,  de  cunho  formal  e  externo,  tudo  o  que  está
na Constituição é constitucional,  pouco importando o conteúdo e alcance. Em face 
disso, essas normas não podem ser modificadas por lei ordinária. Esse conceito de 
Constituição identifica-se com o conceito das chamadas Constituições rígidas.

III) Em sentido positivo – para Schmitt, o único em que uma Constituição pode ser 
verdadeiramente concebida – a Constituição é entendida como o modo e a forma de 
ser de uma unidade política,  isto é, de uma Nação. Nesse sentido, a Constituição 
significa, essencialmente, decisão política fundamental, decisão concreta de conjunto 
sobre o modo e a forma de existência da unidade política. “La Constitución en sentido 
positivo contiene sólo la determinación consciente de la concreta forma de conjunto 
por la cual se pronuncia o decide la unidad política”. Tal Constituição, portanto, “es una 
decisión consciente que la unidad política, a través del titular del poder constituyente, 
adopta por sí misma y se da a sí misma”.22

A Constituição, como uma decisão consciente da comunidade política, deriva de 
uma vontade política já existente. Daí considerar-se Schmitt como um “voluntarista”, 
uma vez que confere relevante papel à  vontade política da Nação. Percebe-se, no 
pensamento de Schmitt, que não é a Constituição que produz a unidade política, mas, 
inversamente, é a unidade política, ou seja, a Nação que gera a Constituição. É a 
unidade política que, dotada de uma vontade política de existir  e através do Poder 
Constituinte,  adota  a  Constituição  por  si  mesma  e  se  dá  a  si  mesma.  Enfim,  a 
Constituição só existe porque antes dela já existia uma unidade política, e somente a 
decisão conjunta de um povo sobre o modo e a forma de sua existência é que confere 
a um conjunto de normas o caráter de Constituição. E a Constituição normativa, para 
Schmitt, não é outra coisa senão a mera expressão dessa vontade ou decisão política. 

20Ibidem, p. 31: “o princípio do acontecimento dinâmico da unidade política, do fenômeno da contínua 
renovada  formação  e  da  ereção  desta  unidade  desde  uma  força  e  de  uma energia  subjacente  ou 
operando-se na base” (tradução livre do autor).

21SCHMITT, Carl. Teoría de la Constitución, p. 37.

22SCHMITT, Carl. op. cit., p. 46.



Poder-se-ia fazer, como procede Meirelles Teixeira23, o seguinte encadeamento lógico 
da gênese da Constituição, segundo a teoria voluntarista de Schmitt: unidade política  
vontade política de existir  decisão concreta de conjunto sobre o modo e a forma de  
existir (Constituição).

Para  a  conceituação  de  Constituição,  parte  Schmitt  de  uma  distinção  que 
considera fundamental entre  Constituição e  leis constitucionais. “Sólo es posible un 
concepto de Constitución cuando se distinguen Constitución y ley constitucional”.24 

Assim, para Schmitt, analisando a Constituição de Weimar (1919), existem no texto de 
uma Constituição normas que se destacam pela enorme relevância política para a 
comunidade,  pois  dizem respeito à estrutura e aos órgãos do Estado,  aos direitos 
individuais, ao regime político, etc., e normas que não apresentam essa relevância, 
por referirem-se apenas a interesses particulares de facções ou grupos, e que só se 
encontram inseridas no texto constitucional para se protegerem contra a modificação 
por lei ordinária.

Em  razão  disso,  a  Constituição,  em seu  conjunto  normativo,  não  apresentava 
nenhuma  unidade  lógica,  não  passando  de  uma  pluralidade  de  normas  distintas 
quanto  ao  conteúdo,  alcance  e  valor,  sendo  apenas  iguais  sob  o  aspecto 
exclusivamente formal e externo: por estarem inseridas na Constituição normativa e 
não  poderem  ser  modificadas  por  lei  ordinária.  Por  isso  mesmo,  para  o  autor,  a 
Constituição corresponde apenas a um conjunto de normas referentes aos aspectos 
fundamentais do Estado, que ele denomina de decisões políticas fundamentais. Tudo 
o  mais,  por  não  se  relacionar  com  aqueles  aspectos,  integra  o  conceito  de  lei 
constitucional,  pelo só fato de integrar o texto normativo de uma Constituição.  Em 
outras palavras, é conteúdo próprio da Constituição aquilo que se refira às formas de 
Estado e de governo, aos órgãos do poder, suas atribuições e limites e aos direitos e 
garantias fundamentais. Tudo o mais – só pelo fato de estar escrito na Constituição – é 
lei constitucional.

Segundo Schmitt, portanto,

“La distinción entre Constitución y ley constitucional es sólo posible (...) 
porque la esencia de la Constitución no está contenida en una ley o en una 
norma.  En el  fondo de toda normación reside una decisión política  del 
titular del poder constituyente, es decir, del Pueblo en la Democracia y del 
Monarca en la Monarquia auténtica”.25

A essência da Constituição, portanto, identifica-se exatamente com uma  decisão 
política fundamental que está por detrás de toda normatividade.

Conclui  o  autor,  revelando  os  resultados  práticos  de  sua  distinção  entre 
Constituição  e  lei  constitucional,  que  tem  como  mais  importante  conseqüência  a 
seguinte: enquanto as  leis constitucionais podem ser reformadas, pelo processo de 

23Ibidem, p. 55.

24Op. cit., p. 45.

25SCHMITT, Carl. op. cit., p. 47.



reforma constitucional geralmente previsto nas Constituições normativas, as decisões 
políticas fundamentais (a Constituição) jamais podem ser reformadas, uma vez que 
correspondem à própria substância e essência da Constituição. Ou seja, são a alma 
da Constituição, que integram a sua parte imutável.

Outro  efeito  da  distinção  consiste  em  que,  segundo  Schmitt,  nas  chamadas 
situações constitucionais  de crise  (estado de sítio)  somente  as leis  constitucionais 
podem ser suspensas, nunca as decisões políticas fundamentais. “La Constitución es 
intangible, mientras que las leys constitucionales pueden ser suspendidas durante el 
estado de excepción, y violadas por las medidas del estado de excepción”.26

Essas idéias de Schmitt identificam-se com uma classificação muito difundida na 
doutrina,  que  distingue  Constituição  material  e  Constituição  formal.  A Constituição 
material  corresponde  exatamente  ao  conceito  de  Schmitt  de  Constituição;  a 
Constituição formal, ao conceito de lei constitucional.

Considere-se que, como observa Tercio Sampaio Ferraz Júnior27,  o que importa 
para Schmitt é que a Constituição seja resultado de uma decisão de vontade que se 
impõe: a decisão política fundamental, pouco importando se ela corresponde ou não 
aos fatores reais de poder na sociedade, pois isto é uma questão de oportunidade 
política. Desse modo, para Schmitt a Constituição é uma decisão válida apenas em 
razão da vontade do Poder que a estabelece.

IV)  Em  sentido  ideal,  a  Constituição  apresenta-se  como  um  documento  de 
conteúdo político e social, considerado ideal por corresponder aos postulados políticos 
do momento; seria aquela que acolhesse determinados valores e ideologias e fixasse 
soluções consideradas como as únicas legítimas. Um exemplo de Constituição ideal 
foi o projetado na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, que, em 
seu art.  16, prescrevia: “Toda sociedade onde não está assegurada a garantia dos 
direitos, nem determinada a separação dos Poderes, não tem constituição”. Desde o 
século  XVIII,  portanto,  somente  seria  ideal
a  Constituição  que  fosse  escrita,  rígida,  que  proclamasse  a  separação  de  pode-
res, instituísse limitações ao poder do Estado e assegurasse as liberdades individuais.

4.3. A concepção jurídica

Numa  concepção  estritamente  jurídica,  a  Constituição  é  concebida  como  uma 
norma jurídica, uma norma jurídica fundamental de organização do Estado e de seus 
elementos  essenciais,  dissociada  de  qualquer  fundamento  sociológico,  político  ou 
filosófico.  Para  o  jurista  em especial,  a  Constituição  é  vista  sempre como “norma 
jurídica de organização”.

Assim,  ela  é  conceituada  ora  como  um  “Direito  fundamental  de  organização” 
(Sanchez Agesta), ora como “Regras jurídicas que determinam os órgãos supremos 
do Estado, fixam o modo de sua criação, suas relações mútuas, seu domínio de ação, 
enfim, o lugar fundamental de cada um em relação ao poder estatal” (Jellinek), ora 

26Ibidem, p. 50.

27Constituinte: Assembléia, Processo, Poder, p. 18.



como um “Conjunto de normas que direta e indiretamente se referem à distribuição ou 
ao exercício soberano dos poderes do Estado” (Dicey), ora como um “Conjunto de 
regras relativas ao governo e à vida da comunidade estatal, considerada do ponto de 
vista da existência desta” (Hauriou), ora como “Corpo de regras e máximas segundo 
as quais os poderes da soberania são geralmente exercidos” (Cooley), ora como um 
“Conjunto de normas jurídicas que regulam o ordenamento fundamental do Estado, 
instituem-lhe os órgãos constitucionais, regulando a formação e a competência destes” 
(Ranelletti),  ora como “Ato determinador da idéia de Direito,  ao mesmo tempo que 
regra de organização, no exercício das funções estatais” (Burdeau)28.

Entre  nós,  Luiz  Alberto  David  Araujo  e  Vidal  Serrano  Nunes  Júnior  dão  maior 
destaque  e  importância  ao  conceito  jurídico  de  Constituição.  De  fato,  para  esses 
autores, o mais importante “é buscar um conceito jurídico que, a um só tempo, consiga 
delimitar seu alcance e explicar seu conteúdo”.29 Eles consideram essenciais, para o 
conceito  jurídico  de  Constituição  estatal,  as  seguintes  noções  básicas:  (a)  A 
Constituição é a  lei  fundamental  do Estado;  (b)  tem por  fim regular  os  elementos 
essenciais do Estado, ou seja, território, governo, povo e finalidade; (c) e define um 
catálogo de direito e garantias fundamentais. Com essas referências fundamentais, os 
aludidos autores conceituam a Constituição como

“a organização sistemática dos elementos constitutivos do Estado, através 
da qual se definem a forma e a estrutura deste, o sistema de governo, a 
divisão e o funcionamento dos poderes, o modelo econômico e os direitos, 
deveres e garantias fundamentais, sendo que qualquer outra matéria que 
for agregada a ela será considerada formalmente constitucional”.30

Esse conceito não discrepa do oferecido por Manoel Gonçalves Ferreira Filho, para 
quem o termo ‘Constituição’ é  mais  utilizado  para  designar  a  organização  jurídica 
fundamental do Estado. Vale dizer, para o autor o que importa é o conceito jurídico de 
Constituição,  que  corresponde  ao  “conjunto  de  regras  concernentes  à  forma  do 
Estado,  à  forma  do  governo,  ao  modo  de  aquisição  e  exercício  do  poder,  ao 
estabelecimento de seus órgãos, aos limites de sua ação”.31

Também privilegiando o conceito jurídico de Constituição estatal, encontramos nas 
lições de Celso Ribeiro Bastos a seguinte formulação:

“Dentre todas as conceituações de Constituição, a mais relevante para o 
direito  brasileiro  é  aquela  calcada  no  critério  formal.  Isso  porque  as 
classificações, as categorizações ou as conceituações apenas apresentam 
relevância diante do direito, na medida em que a elas se faça corresponder 
um regime jurídico próprio, vale dizer, um feixe de normas pertinentes”.32

28Apud TEIXEIRA, J. H. Meirelles op. cit., p. 46.

29Op. cit., p. 03.

30Op. cit., mesma página.

31Op. cit., p. 11.

32Op. cit., p. 48.



Para  este  autor,  o  conceito  de  Constituição  é  eminentemente  normativo, 
consistente num conjunto de normas jurídicas. Assim, por ser norma, não descreve a 
real maneira de ser das coisas, mas sim institui a maneira pela qual as coisas devem 
ser33. Ao final, entende a Constituição como um conjunto de normas “de maior força 
hierárquica dentro do ordenamento jurídico e que tem por fim organizar e estruturar o 
poder político,  além de definir  os seus limites, inclusive pela concessão de direitos 
fundamentais ao cidadão”.34

Mas foi em Hans Kelsen35 que encontramos a figura do defensor intransigente do 
conceito  puramente  jurídico  de  Constituição.  Para  ele,  a  Constituição  pode  ser 
concebida em dois sentidos: no lógico-jurídico, como a norma hipotética fundamental 
(Grundnorm),  pressuposta,  que  serve  de  fundamento  lógico  transcendental  de 
validade da própria Constituição jurídico-positiva; e no jurídico-positivo, como a norma 
positiva  suprema,  fundamento  de  validade para  todas as  outras  normas positivas, 
ocupando, dessarte, o vértice do ordenamento jurídico do Estado. Nesse sentido, pois, 
“a Constituição representa o escalão de Direito positivo mais elevado”.36

Assim, para Kelsen, a Constituição  posta (no sentido jurídico-positivo) é a norma 
jurídica  que  fundamenta  todo  o  sistema jurídico-positivo,  conferindo-lhe  unidade  e 
fechamento.  Contudo,  além de uma Constituição  posta há ainda uma Constituição 
pressuposta (no  sentido  lógico-jurídico)  que  serve  de  fundamento  de  validade  à 
própria Constituição positivada. Essa, a pressuposta ou suposta (assim denominada 
porque  é  hipotética,  não  sendo  imposta  por  nenhuma  autoridade  humana), 
prescreveria  obediência  irrestrita  àquela,  a  posta  (esta  sim,  é  imposta  por  uma 
autoridade humana).

Vê-se, de conseguinte, que Kelsen leva a concepção jurídica de Constituição às 
suas últimas conseqüências, identificando a Constituição como “norma pura”. Em face 
da  inestimável  contribuição  Kelseniana  para  a  formação  do  conceito  jurídico  de 
Constituição, sobrelevam razões para que nos debrucemos um pouco mais sobre a 
sua teoria pura do Direito, em especial sobre a sua teoria da norma fundamental, por 
estar relacionada ao assunto objeto do trabalho.

Teórico do pensamento liberal, Hans Kelsen vislumbrou, no início do século XX, a 
possibilidade de descrever o Direito tal como ele é. Ou seja, procurou responder à 
indagação o que é e como é o Direito. Para tanto, lançou a sua tanto festejada quanto 
criticada  Teoria  Pura  do Direito,  com a qual  construiu  um  novo modelo  teórico do 
Direito.

Voltada à criação de um método científico para o conhecimento jurídico, a  teoria 
pura se desenvolveu principalmente nas três versões do livro Reine Rechtslehre: a da 
primeira  edição  alemã  de  1934,  publicada  com  o  subtítulo  Einleitung  in  die 

33Op. cit., p. 46.

34Op. cit., p. 52.

35Teoria Pura do Direito, passim.

36KELSEN, Hans. op. cit., p. 247.



rechtswissenschaftliche Problematik (Introdução à problemática científica do Direito); a 
da edição em francês, realizada na Suíça em 1953; e a definitiva, da segunda edição 
alemã, de 1960.

A teoria pura do Direito é, segundo proclama o próprio Kelsen37,  uma teoria do 
Direito Positivo, uma vez que centrada no exame formal da norma jurídica. Em face 
disso, é uma teoria da dogmática jurídica, uma vez que contempla, normativamente, 
as regras efetivas, impostas por homens para homens, isto é, como dispositivos de 
dever  ser,  como normas,  portanto.  Teve o  mérito,  dessarte,  de estabelecer  o  seu 
princípio metodológico fundamental: garantir um conhecimento dirigido exclusivamente 
ao Direito e excluir deste conhecimento tudo quanto não pertença ao seu exato objeto.

Assim, baseado no  princípio da pureza com que conduziu a sua teoria, Kelsen 
rompe com a concepção da ciência jurídica  tradicional  que,  de modo inteiramente 
acrítico, confundia o Direito com a política, sociologia, psicologia, ética, economia, etc. 
Advirta-se, porém, que quando a teoria pura pretende delimitar o conhecimento do 
Direito  em  face  dessas  disciplinas,  fá-lo  não  por  ignorar  ou  negar  a  conexão 
porventura existente entre o Direito e elas, mas para evitar o que Kelsen chama de 
sincretismo metodológico,  que  obscurece a  essência  da ciência  jurídica  e  dilui  os 
limites que lhe são impostos pela natureza do seu objeto. A dizer, por uma questão de 
método,  entende  Kelsen  que  todos  esses  problemas,  sociológicos  e  filosóficos, 
relacionados com a norma jurídica, são problemas metajurídicos, que se situam além 
das fronteiras da ciência jurídica, e que seu estudo compete não ao jurista, mas sim ao 
sociólogo e ao filósofo.38

E ainda, tendo por objeto uma ciência voltada para o Direito Positivo, com enfoque 
centrado na norma jurídica, a teoria pura revela o paradigma kelseniano de construir o 
Direito, a saber: positivismo como modo de entender o Direito e formalismo teórico e  
científico. Isso porque, a construção teórico-científica de Kelsen objetivou conferir à 
ciência jurídica um método e um objeto próprios, capazes de superar as confusões 
metodológicas da época e de dar ao jurista uma autonomia científica. Assim, segundo 
ele, método e objeto da ciência jurídica deveriam ter, como premissa básica, o enfoque 
normativo. Ou seja, para ele, o Direito deve ser encarado como norma, jamais como 
fato social ou como valor transcendente.

Não  obstante  as  críticas  que  recebeu,  todas  acusando-o  de  reduzir  o 
conhecimento jurídico à norma e, conseqüentemente, esquecer as dimensões sociais 
e  valorativas,  Kelsen,  na  verdade,  nunca  negou  tais  aspectos,  mas  sustentou  a 
necessidade de escolher, dentre eles, um que assegurasse autonomia ao jurista. E 
assim procedeu porque, para ele, uma ciência que se ocupasse de tudo correria o 
risco de se perder em debates estéreis e, dessa forma, não lograr impor-se conforme 
os  critérios  de  rigor,  inerentes  e  necessários  a  qualquer  pensamento  que  se 
pretendesse  científico.  Vale  dizer,  as  confusões  metodológicas  poderiam  pôr  em 
dúvida a própria autonomia da ciência jurídica.

37KELSEN, Hans. op. cit., passim.

38TEIXEIRA, J. H. Meirelles. op. cit., p. 47.



Em razão da fixação do seu objeto de conhecimento (o Direito Positivo), a teoria 
pura  do  Direito  encontra-se,  histórico-cientificamente,  na  tradição  do  positivismo 
jurídico-estatal.  Entretanto,  o  que  diferencia  a  doutrina  de  Kelsen  do  positivismo 
jurídico-estatal  é  a  base  crítico-cognoscitiva de  sua  teoria,  como  se  percebe, 
notadamente, na doutrina da norma fundamental. Assim, o velho positivismo converte-
se  no  positivismo  jurídico  crítico da  teoria  pura  do  Direito  e,  com  ele,  na  mais 
conseqüente, clara e conceitualmente aguda forma da ciência do direito positivista.39

Kelsen,  portanto, foi  um enérgico defensor da neutralidade científica aplicada à 
ciência jurídica, pelo que sempre insistiu na tese da separação entre o Direito e outras 
disciplinas do conhecimento humano. Nesse sentido, não cabe à ciência do Direito 
fazer avaliações morais ou políticas sobre o Direito positivo.

Sobre as bases filosóficas da teoria pura do Direito, pode-se dizer que importantes 
posições adotadas por ela podem ser atribuídas a determinadas doutrinas da filosofia 
de Kant, como, v. g., a admissão de um mundo do ser e um mundo do dever ser, e a 
construção de uma norma fundamental, como pressuposto lógico-transcendental, para 
explicar uma ordem coercitiva eficaz, como sistema único de normas válidas.

A teoria pura de Kelsen, portanto, trabalha com a categoria fundamental “norma 
jurídica”,  em  torno  da  qual  gravitam  outras  categorias  teóricas,  àquela  referidas 
diretamente: ilícito, sanção, validade, eficácia, etc. Disto resulta que, para essa teoria, 
o Direito é um sistema de normas prescritivas de conduta humana, cuja unidade é 
constituída  pelo  fato  de  todas  elas  terem  o  mesmo  fundamento  de  validade, 
representado pela norma fundamental (a Grundnorm). E norma jurídica, para a teoria 
pura, é aquela que descreve uma relação de imputação entre o ilícito e a sanção. Ou 
seja, as normas contêm uma afirmação de que alguma conduta deve ser. Ou, noutro 
sentido, elas estabelecem a ligação deôntica – através do verbo  dever ser – entre 
determinada  conduta  e  a  sanção:  dado  a  conduta  “A”  deve  ser  a  sanção  “B”.  A 
estrutura  deste  enunciado,  visto  assim,  possui  o  antecedente  “A”  conectado 
deonticamente ao conseqüente “B”.

Kelsen concebeu o Direito como uma ordem normativa, ou seja, como um sistema 
escalonado de normas jurídicas,  onde várias  normas são estruturadas e dispostas 
hierarquicamente. À semelhança de um conjunto de estrelas, o Direito é compreendido 
como uma constelação de normas jurídicas prescritivas de conduta humana.

Segundo  o  autor,  a  unidade  do  sistema  jurídico  é  produto  da  relação  de 
dependência,  que  resulta  do  fato  de  a  validade de  uma norma jurídica  –  que  foi 
produzida de acordo com outra norma jurídica – apoiar-se sobre essa norma, cuja 
produção, por sua vez, é determinada por outra e assim por diante, até alcançar-se 
uma norma suprema, que funcione como o fundamento último de validade40.  Esse 
fundamento último de validade é representado pela norma fundamental que, segundo 
o jusfilósofo de Viena, garante a unidade do Direito, fechando o sistema jurídico, à 

39WALTER, Robert. ‘A Teoria Pura do Direito’. In: Hans Kelsen, Teoria Pura do Direito, versão condensada 
pelo próprio autor, trad. J. Cretella Jr. e Agnes Cretella, RT, 2001.

40Op. cit., p. 247.



medida que todas as normas jurídicas do sistema são reconduzidas a ela.

Assim, para ele, a unidade do Direito decorre diretamente da validade das normas 
jurídicas. Como o fundamento de validade de uma norma apenas pode ser a validade 
de uma outra norma (esta considerada superior em face daquela e aquela considerada 
inferior em face desta), a indagação do fundamento de validade de uma norma pode 
perder-se no interminável, num verdadeiro regresso  ad infinitum.  Por essa razão, e 
para enclausurar o sistema solucionando a questão em aberto, entendeu Kelsen que 
essa indagação tem de ter um fim. Ou seja, tem que terminar numa norma que se 
pressupõe como a última e a mais elevada do sistema. Como norma mais elevada, ela 
tem de  ser  pressuposta,  visto  que  não  pode  ser  posta por  uma  autoridade,  cuja 
competência  teria  de  se  fundar  numa  norma  mais  elevada  ainda.  A essa  norma, 
pressuposta  como  a  mais  elevada,  Kelsen  denominou  de  norma  fundamental  (a 
Grundnorm).  O  fundamento  de  validade  da  norma  pressuposta  não  pode  ser 
questionado,  apresentando-se  essa  norma  pressuposta  como  um  postulado,  à 
semelhança  do  que  ocorre  com  o  sistema  científico.  Os  postulados  são  aquelas 
proposições primitivas das quais se deduzem outras proposições, mas que, por sua 
vez, não são dedutíveis de nenhuma outra. Os postulados são criados por convenção, 
ou  por  uma  pretensa  evidência  destes.  Igualmente  se  pode  afirmar  da  norma 
pressuposta: ela é uma convenção ou uma proposição evidente que se situa no ápice 
do sistema, para que a ela se possam reconduzir todas as demais normas41. A norma 
pressuposta, portanto, exatamente por não ter sido posta por uma autoridade, não tem 
fundamento, porque, se tivesse, não seria mais a norma fundamental.

É essa norma fundamental que, em termos Kelsenianos, constitui a unidade de 
uma pluralidade ou constelação de normas jurídicas, enquanto, e na medida em que, 
representa o fundamento último de validade de todas as normas que formam o Direito. 
Vale dizer, a norma fundamental é, simultaneamente, o fundamento de validade e o 
princípio  unificador  das  normas  de  um  sistema  jurídico.  Essa  unidade  do  Direito 
também se exprime, afirma Kelsen, na circunstância de uma ordem jurídica poder ser 
descrita em proposições jurídicas que não se contradizem, ou seja, em proposições 
jurídicas lógicas.

Em  termos  práticos,  podemos  dizer  que  é  a  norma  fundamental que  impõe 
obediência  à  Constituição  de  um  País  e  às  demais  normas  jurídicas  por  esta 
fundamentadas. Neste sentido, a norma fundamental é o ponto inicial do Direito. Quer 
dizer, é o ponto de partida do processo de criação do Direito positivo. Por isso mesmo 
ela pode ser designada de Constituição no sentido lógico-jurídico, para distinguir-se da 
Constituição no sentido jurídico-positivo (que é a norma fundamental posta). A norma 
fundamental não é positiva, mas hipotética e prescreve obediência aos editores da 
primeira constituição histórica. Assim, se se indaga pelo fundamento de validade de 
uma Constituição, na qual se funda a validade de todas as normas gerais e a validade 
de  todas  as  normas  individuais  produzidas  em  conformidade  com  estas  últimas, 
seremos  conduzidos  a  uma  Constituição  mais  antiga,  ou  seja,  fundamentamos  a 
validade da Constituição em vigor no fato dela ter sido elaborada em consonância com 

41BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico, p. 62.



as normas  postas da Constituição anterior que prescreviam o processo de reforma 
constitucional.  Assim  se  chega,  segundo  Kelsen,  a  uma  Constituição  que  é 
historicamente a primeira, que não surgiu por um processo idêntico e cuja validade, 
por  conseguinte,  não  pode  ser  reconduzida  a  nenhuma  norma  posta por  uma 
autoridade. Essa Constituição histórica, ou surgiu revolucionariamente, rompendo com 
a Constituição  anteriormente  existente  ou  é  a  primeira  Constituição.  Agora,  se  se 
indaga pelo fundamento de validade dessa Constituição histórica, a resposta apenas 
pode ser conduzida a uma norma pressuposta, hipotética, que é a norma fundamental 
de Kelsen42.

Vejamos um exemplo. Um comerciante é autuado por um servidor do fisco, que 
lavra um auto de infração por sonegação fiscal. Se aquele indaga sobre a validade do 
auto,  será reconduzido imediatamente à lei  instituidora do tributo sonegado (e das 
demais sanções pelo não pagamento). Indagando agora sobre a validade dessa lei, 
será  apontada  a  Constituição  Federal  como  o  fundamento  de  validade.  Se  o 
comerciante prosseguir na sua investigação à procura do fundamento e indagar sobre 
a  validade  da  própria  Constituição  Federal,  ser-lhe-á  indicada  a  Emenda 
Constitucional  n°  26,  de  1985,  apresentada  à  Constituição
de  1967,  em  face  da  qual  se  convocou  a  Assembléia  Nacional  Constituinte.
Não  satisfeito,  se  o  comerciante  questionar  sobre  a  validade  desta  Emenda  de 
convocação,  ser-lhe-á  apontada  a  Constituição  de  1967,  na  parte  que  regula  o 
processo de emendas constitucionais. Como em 1985 a nossa Constituição era, na 
verdade, a Emenda Constitucional nº 01, de 1969, promulgada por uma junta militar, 
poderia o comerciante prosseguir em perguntar sobre a validade dos poderes desta 
junta, de atribuir aos congressistas competência para emendar a Constituição. Será 
apontado o ato institucional nº 05, de 1968, que deu poderes legislativos ao Executivo, 
inclusive para emendar a Constituição, sempre que decretado o recesso do Congresso 
Nacional. Os questionamentos, entretanto, parariam por aqui, pois que inexistiu norma 
concedendo  poderes  para  o  Presidente  da  República  editar  o  ato  institucional  nº 
05/68, de modo que, no pensamento kelseniano, tal ato deve ser considerado como a 
primeira  constituição  histórica  brasileira,  do  qual  decorre  a  validade  das  normas 
jurídicas em vigor ainda hoje, inclusive a Constituição Federal de 1988. Isto porque, o 
ato  institucional  nº  05/68  rompeu  a  continuidade  jurídica  e  anulou  totalmente  o 
ordenamento  precedente.  Se continuasse o  questionamento,  ser-lhe-ia  apontado o 
postulado  da  norma  hipotética  fundamental,  que  prescreve  obediência  ao  ato 
institucional nº 05. De conseguinte, em termos kelsenianos, o ato institucional nº 05/68 
é a primeira constituição histórica brasileira, porque a ordem jurídica iniciada a partir 
dele ainda não foi substituída43.

Enfim,  para  Kelsen,  é  a  norma  fundamental que  fecha  o  sistema  jurídico, 
assegurando a unidade do Direito. Essa norma fundamental, valorativa-mente neutra, 
é o ponto de convergência de todas as normas que compõem o sistema jurídico. Ela é 
o termo unificador, na linguagem de Bobbio, das normas que integram uma ordem 
jurídica. Sem uma norma fundamental, as normas constituiriam um amontoado, não 

42Op. cit., p. 223.

43COELHO, Fábio Ulhoa. Para entender Kelsen, p. 12-14.



um  ordenamento.  Vale  dizer,  por  mais  numerosas  que  sejam  as  normas  num 
ordenamento complexo (segundo Bobbio, o ordenamento jurídico é complexo quando 
integrado por normas que derivam de mais de uma fonte), tal ordenamento constitui 
uma unidade pelo fato de que, direta ou indiretamente, todas as normas poderiam ser 
reportadas a uma única norma44.

Essa concepção puramente normativa da Constituição não leva em conta se ela é 
estabelecida  por  alguma  vontade política,  ou  se reflete os  fatores  reais  do poder. 
Prestigia a Constituição tão somente como um corpo de normas jurídicas básicas, 
postas como necessárias para viabilizar o desenvolvimento da sociedade e solucionar 
problemas.45

4.4. A concepção cultural (conexão das concepções anteriores)

Tal concepção parte da afirmação do Direito como objeto cultural. Ora, para esse 
sentido  de  Constituição,  se  o  Direito  não  é  um  objeto  real,  pois  os  seres  reais 
pertencem ao reino da natureza (como uma pedra ou um rio, por ex.); se o Direito 
tampouco é um objeto ideal (dessa categoria são as  relações: igualdade, diferença, 
metade, dobro, etc.; a quantidade e as figuras matemáticas: números 1, 2, triângulo, 
círculo, etc.; e as essências: a essência árvore, por ex.), haja vista que os objetos ou 
seres  ideais  são  imutáveis  e  existem fora  do tempo e  espaço,  e  o  conteúdo  das 
normas jurídicas, como se sabe, variam através dos tempos, dos lugares, dos povos e 
da história; se o Direito também não pode ser entendido como puro valor46, uma vez 
que  ele,  por  meio  de  suas  normas,  apenas  desempenha  um  papel  de  tentar 
concretizar  ou  realizar  esse  valor,  com  ele  não  se  confundindo,  de  concluir-se, 
inquestionavelmente,  que  –  ante  as  quatro  categorias  essenciais  dos  seres,  que, 
segundo recentes pesquisas ontológicas, são os seres reais, ideais, valores e objetos 
culturais – o Direito só pode ser entendido como objeto cultural, ou seja, uma parte da 
cultura47.

E por quê? Porque, assim como a cultura, o Direito é produto da atividade humana. 
Tudo que existe, ou sucede, por intervenção do homem, e em que se incorpora ou 

44BOBBIO, Norberto. op. cit., passim.

45FERRAZ JÚNIOR, Tercio Sampaio. op. cit., p. 18.

46Segundo J. H. Meirelles Teixeira, valores são “qualidades puras”, que atribuímos às coisas, às pessoas 
ou ao comportamento humano (ex.: Bondade, Beleza, Utilidade, Verdade, Moralidade, Justiça, Liberdade, 
Segurança e Ordem, estes quatro últimos, valores especificamente jurídicos que, em conjunto, passaram 
a ser denominados por Santo Tomás de Aquino e, hoje, pela filosofia tomista como Bem Comum) e que, 
apresentando-se como critérios ideais, orientam a norma jurídica, e que esta procura tornar realidade, na 
conduta humana e nas relações e situações sociais. Poder-se-ia dizer que em toda norma jurídica há uma 
intenção valorativa, isto é, o declarado ou subentendido intuito de realizar valores. (op. cit., p. 60 e 69). 
Sem discrepar  desse entendimento,  Paulo de Barros Carvalho,  em conferência sobre  O princípio da 
anterioridade em matéria tributária, publicada na Revista de Direito Tributário, volume 63, Malheiros, p. 98, 
afirma, com base na teoria das relações, que valor é uma relação. “É uma relação que se estabelece  
entre o sujeito do conhecimento e o objeto que ele pretende conhecer. ” No âmbito dessa relação, entende 
o citado cientista do Direito que o homem, em função de suas necessidades, acaba atribuindo valores ao 
objeto contemplado, ou seja, atribuindo qualidades positivas ou negativas a esse objeto. Assim, conclui o 
mestre que a atribuição de valores se dá em função de necessidades que o homem experimenta frente ao 
objeto que pretende conhecer.

47TEIXEIRA, J. H. Meirelles. op. cit., p. 58-79.



procura  incorporar-se  um  valor,  é  cultura48.  A  cultura  compreende,  portanto,  as 
necessidades, os interesses e os instintos do homem ou da própria vida social, sejam 
de natureza  material (física, biológica),  sejam de natureza  espiritual (Direito,  Moral, 
Religião, Sentimentos, Idéias, etc.).

É importante  ressaltar,  como faz Meirelles Teixeira,  que a cultura,  em qualquer 
momento histórico, constitui uma ‘unidade organizada’, no sentido de que todas as 
partes da cultura, materiais ou espirituais (Economia, Técnica, Ciência, Arte, Usos e 
Costumes,  Direito,  Moral,  Religião)  acham-se  em  íntima  conexão,  umas  reagindo 
sobre as outras, numa verdadeira interação causal, todas se articulando e formando 
um sistema ou unidade. Assim, conclui o autor que cada parte da cultura considera-se 
simultaneamente causa e efeito das demais, de maneira que, se a Economia,  v. g., 
influi  sobre  o  Direito,  este,  por  sua  vez,  reage  sobre  a  Economia.

“Existe, assim, uma dinâmica cultural complexa, cujos elementos acham-
se  todos  em  relação  de  causalidade  recíproca,  ou,  na  expressão  dos 
sociólogos, em interação, ou em condicionamento recíproco. Cada parte 
da  Cultura  é,  ao  mesmo  tempo,  condicionada  pelas  demais,  e 
condicionante destas. Nenhuma parte da Cultura, como acentua Dilthey, se 
dá isoladamente, ou de modo desconexo, mas sempre em articulação viva 
e em unidade efetiva com as demais”.49

O Direito é cultura porque é criação do homem. Como todo objeto cultural, o Direito 
(e,  obviamente,  a  Constituição,  como  a  parte  mais  importante  da  ordem  jurídica) 
trabalha com dados reais, nos quais procura realizar valores atinentes à Justiça, à 
Liberdade,  à  Segurança  e  à  Ordem.  Esses  dados  são  essencialmente  as  vidas 
individuais (as condutas humanas) e a própria vida social (a estrutura complexa da 
sociedade). Esses dados da realidade atuam na configuração e no desenvolvimento 
do Direito. Nesse aspecto, ele é um fato social, uma vez que, como observa Recaséns 
Siches,  por  debaixo do ordenamento  jurídico vigente,  existe uma  realidade,  que o 
produz inicialmente, que o  mantém depois, e que o vai  reelaborando, no futuro, de 
modo constante, condicionando-o em todo momento50.

Mas o Direito não é só fato social. Como todo objeto cultural, que interage e se 
condiciona  reciprocamente,  “o  Direito  também  reage  sobre  os  demais  campos  
culturais, atuando, assim, como fator configurante das outras manifestações culturais,  
produzindo efeitos  sobre  a  vida  individual  e  social,  determinando comportamentos  
individuais e sociais”51 (grifado no original).

De conseguinte, o Direito, se por um lado – como fato social – reflete e sintetiza a 
sociedade, por outro – como norma – procura moldá-la, determiná-la e dirigi-la52. O 

48Ibidem, p. 69.

49TEIXEIRA, J. H. Meirelles. op. cit., p. 71-72.

50Apud TEIXEIRA, J. H. Meirelles. p. 74.

51TEIXEIRA, J. H. Meirelles. p. 75.

52TEIXEIRA, J. H. Meirelles. p. 75.



Direito não é, portanto, nem puro ser (fato) nem puro dever ser (norma), mas sim, ao 
mesmo tempo, fato social e norma agindo mutuamente. Nesse contexto, o Direito se 
define  como  um  acontecimento  humano,  ou  cultural,  “consistente  em  uma  forma 
normativa  da  vida  social,  coativamente  imposta  mediante  sanções  sociais  
organizadas, tendo em vista realizar certos valores, especialmente a paz social e o  
Bem Comum”53 (grifado no original).

A  partir  dessa  concepção  culturalista  do  Direito,  chega  Meirelles  Teixeira  ao 
conceito de Constituição total, segundo o qual a

“Constituição normativa apresenta-se, em primeiro lugar, como expressão 
da cultura total, em determinado momento histórico, e, em segundo lugar, 
como elemento configurante das demais partes da Cultura influindo sobre 
a evolução cultural com determinados sentidos ou, como diz Burdeau, a 
Constituição vincula o poder à idéia de Direito, impondo-lhe exigências e 
diretrizes para a sua ação”54 (grifado no original).

Esse conceito de Constituição total, se atentarmos bem, reúne, numa perspectiva 
unitária,  aspectos  econômicos,  sociológicos,  jurídicos  e  filosóficos.  Enfim,  para  a 
concepção culturalista – considerada por Meirelles Teixeira como a mais exata, por 
afastar  a  unilateralidade  e  o  isolamento  das  concepções  puramente  sociológicas, 
políticas e jurídicas –, Constituição é um conjunto de normas jurídicas fundamentais, 
condicionadas pela cultura total, e ao mesmo tempo condicionantes desta, emanadas 
da vontade existencial da unidade política, e reguladoras da existência, estrutura e fins 
do Estado e do modo de exercício e limites do poder político55.

Pelas várias concepções estudadas, é fácil perceber as dificuldades de conceituar 
a Constituição. A pluralidade de significados e a preferência em enfatizar, de um lado, 
o aspecto descritivo dos fenômenos sociais constitutivos das relações de poder ou, de 
outro, o conjunto de normas fundamentais, que regem ou visam reger essas mesmas 
relações,  leva  a  uma  tipologia  dos  conceitos  de  Constituição.  Devemos,  porém, 
confessar  que  a  concepção  de  Constituição  como  fato  cultural é  a  melhor  que 
desponta na teoria da constituição, pois tem a virtude de explorar o texto constitucional 
em todas as suas potencialidades e aspectos relevantes,  reunindo em si  todas as 
concepções – a socióloga, a política e a jurídica – em face das quais se faz possível  
compreender o fenômeno constitucional.

Assim, um conceito de Constituição “constitucionalmente adequado” deve partir da 
sua compreensão como um  sistema aberto de normas em correlação com os fatos  
sociopolíticos, ou seja, como uma conexão das várias concepções desenvolvidas no 
item anterior, de tal modo que importe em reconhecer uma interação necessária entre 
a Constituição e a realidade a ela subjacente, indispensável à sua força normativa.

53Ibidem, p. 77.

54TEIXEIRA, J. H. Meirelles. op. cit., p. 77.

55TEIXEIRA, J. H. Meirelles. p. 78.



De feito, não é adequado conceber a Constituição do Estado como um mero fato 
social.  A Constituição  não  se  reduz  aos  fatores  reais  do  poder que  regem  uma 
sociedade, ou seja, a um produto das infra-estruturas sociais (econômicas, políticas, 
religiosas, etc.); ela não existe, pois, tão somente para refletir as relações de poder 
efetivamente  existentes  em  determinada  comunidade  política.  A  eficácia  da 
Constituição não pode depender simplesmente da força determinante das relações 
fáticas, pois a “idéia de um efeito determinante exclusivo da Constituição real  não 
significa outra coisa senão a própria negação da Constituição jurídica”.56 Todavia, não 
há negar a valiosíssima contribuição – e esse é o seu grande mérito – da sociologia 
jurídica para a construção do conceito de Constituição, por haver chamado a atenção 
dos juristas para a íntima relação existente entre o Direito (e, por óbvio, a Constituição, 
como  sua  expressão  máxima)  e  a  realidade  social  e  política,  e  advertir  que  a 
Constituição deve ser entendida em face dessa realidade a que se destina, “a fim de 
evitar-se o que Oliveira Vianna denominou o ‘idealismo’ das Constituições brasileiras e 
o fracasso de muitas instituições, com a conseqüente instabilidade política e social 
(...)”.57 Na apropriada consideração de Pinto Ferreira, o “meio social e histórico exerce 
uma profunda e visível influência sobre a ordem jurídica, que não se desenvolve alheia 
às circunstâncias da realidade econômica e social”58, e, por isso mesmo, não se deve 
desprezá-lo.

Por  outro  lado,  não  é  dado  também limitar  o  conceito  de  Constituição  a  uma 
decisão política fundamental, fruto de uma  vontade política consciente de existir (de 
certo modo e de certa forma) da unidade política. É verdade que essa concepção 
política de Constituição teve o mérito de enaltecer a importância do Poder Constituinte 
como expressão suprema da vontade política da Nação, mas isso não pode implicar a 
redução  do  conceito  de  Constituição  a  apenas  esse  aspecto.

E,  finalmente,  não  é  escorreito  enclausurar  o  conceito  de  Constituição  a  uma 
fortaleza  puramente  jurídica,  afastando-a  da  base  empírica  que  a  produziu.  A 
Constituição  não  pode  ser  entendida  apenas  como  norma  pura,  limitada 
exclusivamente  a  um  enfoque  normativo,  sem  a  mínima  correspondência  com  a 
realidade  social  e  política  que  visa  regular.  Ela  não  é  uma  norma  jurídica  cega, 
indiferente a essa realidade, apática às relações de poder efetivamente existentes em 
determinada comunidade política. A Constituição não está desvinculada da realidade 
histórico-concreta de seu tempo. Ela só não está condicionada,  simplesmente,  por 
essa realidade59.  A Constituição deve ser considerada, assim, como “uma entidade 
viva, que interage com a situação histórica, com o desenvolvimento da sociedade, e só 
assim é que cumpre seu papel regulador”.60

O  Direito  não  dispõe  de  força  para  produzir  substâncias  novas.  Essa  força 

56HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição, p. 11.

57TEIXEIRA, J. H. Meirelles. op. cit., p. 52.

58Curso de Direito Constitucional, p. 08.

59HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição, p. 25.

60TAVARES, André Ramos. Tribunal e Jurisdição Constitucional, p. 07.



encontra-se apenas na natureza das coisas. Ele é capaz tão somente de dar forma e 
modificação  à  matéria  disponível,  conferindo-lhe  estímulo  e  procurando  dirigi-la. 
Assim,  a  Constituição  não  deve  procurar  construir  o  Estado  de  forma  abstrata  e 
teórica, ignorando a realidade da vida histórico-concreta do seu tempo, sob pena de 
permanecer “eternamente estéril” e sucumbir ante as forças sociais da realidade. O 
descompasso  entre  a  Constituição  e  a  realidade  acarretará  a  chamada  ilusão 
constitucional61. Por isso mesmo, afirma Wilhelm Humboldt que as

“Constituições não podem ser impostas aos homens tal como se enxertam 
rebentos em árvores. Se o tempo e a natureza não atuaram previamente, é 
como se se pretendesse coser pétalas com linhas. O primeiro sol do meio-
dia haveria de chamuscá-las”.62

E prossegue, para advertir que toda

“Constituição,  ainda  que  considerada  como  simples  construção  teórica, 
deve  encontrar  um  germe  material  de  sua  força  vital  no  tempo,  nas 
circunstâncias,  no  caráter  nacional,  necessitando  apenas  de 
desenvolvimento. Afigura-se altamente precário pretender concebê-la com 
base, exclusivamente, nos princípios da razão e da experiência”.63

Konrad Hesse, atento a essa realidade, afirma que a Constituição

“não logra produzir nada que já não esteja assente na natureza singular do 
presente. (...) Se lhe faltam esses pressupostos, a Constituição não pode 
emprestar  ‘forma  e  modificação’ à  realidade;  onde  inexista  força  a  ser 
despertada – força esta que decorre da natureza das coisas – não pode a 
Constituição emprestar-lhe direção; se as leis culturais, sociais, políticas e 
econômicas imperantes  são ignoradas pela  Constituição,  carece ela  do 
imprescindível germe de sua força vital. A disciplina normativa contrária a 
essas leis não logra concretizar-se”.64

E conclui Hesse advertindo que uma Constituição somente logra atuar se procura 
construir  o  futuro  com  base  na  natureza  singular  do  presente.  É  o  princípio  da 
necessidade que a ela empresta eficácia e prestígio.65

Para irradiar a sua força ativa, motivadora e ordenadora da vida do Estado e da 
sociedade, ou seja, para produzir e manter a sua força normativa, a Constituição deve 

61Segundo Pinto Ferreira, a expressão ilusão constitucional foi empregada pela primeira vez por Marx na 
Nova Gazeta Renana (Neue Rheinische Zeitung, 14 de ago. 1842) e incorporada ao arsenal filosófico do 
marxismo: “Dá-se o nome de ilusão constitucional ao erro político, que consiste em ter como existente 
uma ordem normal  jurídica,  regulamentada,  legal,  numa palavra  constitucional,  mesmo quando essa 
ordem na verdade não existe” (Curso de Direito Constitucional, p. 11).

62Ideen der Staatsverfassung, durch die neue französische Konstitutio veranlabt  (1791),  Ges.  Schriften, 
organizado pela  Preussische Akademie  der  Wissenschaften  I  (1903),  p. 78.  Apud  K. Hesse,  A força 
normativa da Constituição, p. 17.

63Ibidem, p. 99. Apud K. Hesse, op. cit., p. 17-18.

64A força normativa da Constituição, p. 18.

65Ibidem, p. 18.



interagir  com  a  realidade  político-social,  num  condicionamento  recíproco.  Nesse 
sentido,  assegura  Bachof66 que  a  permanência  de  uma  Constituição  depende 
fundamentalmente  de  sua  aceitação  e  integração  à  comunidade,  que  ela  mesma 
constitui.  A  Constituição  deve  ser  compreendida,  simultaneamente,  como  ordem 
normativa e ordem real em constante tensão, ou seja, como uma ordem normativa que 
interatua com o domínio da realidade. Como ressalta Hesse a norma constitucional 
não tem existência autônoma em face da realidade, pois a sua essência reside na sua 
vigência,  vale  dizer,  a  situação  por  ela  regulada  pretende  ser  concretizada  na 
realidade. Assim, segundo o autor,

“Essa pretensão de eficácia (Geltungsanspruch) não pode ser separada 
das  condições  históricas  de  sua  realização,  que  estão,  de  diferentes 
formas,  numa relação de interdependência,  criando regras próprias que 
não  podem  ser  desconsideradas.  Devem  ser  contempladas  aqui  as 
condições  naturais,  técnicas,  econômicas,  e  sociais.  A  pretensão  de 
eficácia da norma jurídica somente será realizada se levar em conta essas 
condições. Há de ser, igualmente, contemplado o substrato espiritual que 
se consubstancia num determinado povo, isto é, as concepções sociais 
concretas  e  o  baldrame  axiológico  que  influenciam  decisivamente  a 
conformação,  o  entendimento  e  a  autoridade  das  proposições 
normativas”.67

Após,  prossegue Hesse para concluir  que a Constituição não configura  apenas 
expressão de um ser,  mas também de um dever ser,  pois significa mais do que o 
simples  reflexo  das  condições  fáticas  de  sua  vigência,  particularmente  as  forças 
sociais e políticas. Assim, graças à sua pretensão de eficácia, ela procura imprimir 
ordem e conformação à realidade política e social para a qual foi elaborada.

“Determinada pela realidade social e, ao mesmo tempo, determinante em 
relação  a  ela,  não  se  pode  definir  como  fundamental  nem  a  pura 
normatividade,  nem  a  simples  eficácia  das  condições  sócio-políticas  e 
econômicas.  A força  condicionante  da  realidade  e  a  normatividade  da 
Constituição  podem  ser  diferençadas;  elas  não  podem,  todavia,  ser 
definitivamente separadas ou confundidas”.68

É  inquestionável,  por  conseguinte,  que  a  Constituição  e  a  realidade  histórico-
concreta  de  seu  tempo  estão  em  uma  constante  relação  de  coordenação, 
condicionando-se  mutuamente.  Isso  significa  que  os  juízes  e  tribunais,  quando 
desenvolvem a ação de interpretação e aplicação da norma constitucional, devem ter 
em mente que essa norma encontra sentido em certas realidades e em certos valores, 
uma vez que sempre existe uma realidade que proporcionou sua produção,  assim 
como existem valores que, por meio dela, intentam realizar-se. Ou seja, se de um lado 

66BACHOF, Otto. Normas constitucionais inconstitucionais?, p. 11.

67A força normativa da Constituição, op. cit., p.14-15.

68A força normativa da Constituição, op. cit., p. 15.



a Constituição reflete a realidade social, de outro procura moldá-la e dirigi-la69. Cabem, 
portanto, ao jurista e aos juízes e tribunais solucionar essa constante tensão entre a 
Constituição jurídica e a Constituição real. Nesse sentido, pode-se afirmar, com José 
Adércio Leite Sampaio, que

“A jurisdição constitucional pressupõe e reforça, portanto, a Constituição 
como norma jurídica (dimensão jurídica) e a ordem como pluralismo de 
forças constitucionais (dimensão político-substancial),  resultando, ao fim, 
num produto complexo que remove o texto um passo à distância anterior, 
reconduz  as  forças  sociais  e  políticas  a  um  novo  equilíbrio  instável  e 
mantém – reproduz – aceso o mito ou símbolo da unidade do povo”.70

Foi  por  esse  motivo  que  W.  Kägi,  defendendo  a  conexão  necessária  entre 
Constituição e  jurisdição  constitucional no  constitucionalismo  contemporâneo, 
averbou:  “diz-me a tua posição quanto à jurisdição constitucional  e eu digo-te que 
conceito de constituição tens”.71

O próprio Kelsen, talvez inconscientemente, admite uma certa interação entre a 
norma e a realidade. Com efeito, sustenta o autor da Escola de Viena que a vigência 
da norma pertence à ordem do dever ser, e não à ordem do ser, devendo, por essa 
razão, distinguir-se entre a vigência da norma (ordem do  dever ser)  e sua eficácia 
(ordem do  ser), isto é, do fato real de ela ser realmente aplicada e observada, da 
circunstância de uma conduta humana conforme à norma se verificar na ordem dos 
fatos72.  E arremata:  “Uma norma jurídica é considerada como objetivamente válida 
apenas quando a conduta humana que ela regula lhe corresponde efetivamente, pelo 
menos numa certa  medida”.  Assim,  uma norma que  nunca  e  em parte  alguma é 
aplicada e respeitada, ou seja, uma norma que não é eficaz em uma certa medida, 
não será considerada como norma vigente. “Um mínimo de eficácia (...) é condição da 
sua  vigência”.73 Ora,  se  isso  é  verdade,  a  norma  (ordem  do  dever  ser)  age 
mutuamente com a realidade (ordem do ser)!

Não se pode negar, virando as costas para a realidade, essa interação ou esse 
condicionamento recíproco entre a Constituição e os fatores – materiais e espirituais – 
da sociedade responsáveis pela sua germinação, e demandantes de sua regulação, 
uma  vez  que,  como  alude,  de  modo  sensato,  Meirelles  Teixeira,  percebe-se,  “no 
fenômeno constitucional e na norma jurídica em geral, algo que é, ao mesmo tempo, 
produzido pela sociedade, mas que se apresenta capaz também de influir sobre ela, 
modificando-a,  disciplinando-lhe  as  forças  em luta”.74 Jorge  Miranda  é  de  posição 

69Regina  Maria  Macedo  Nery  Ferrari,  Normas  Constitucionais  Programáticas:  normatividade,  
operatividade e efetividade, p. 27.

70A Constituição reinventada pela jurisdição constitucional, p. 19-20.

71Die Verfassung als rechtliche Grundordnung dês Staates, p. 147,  apud J. J. Gomes Canotilho,  Direito 
Constitucional e Teoria da Constituição, p. 828.

72Op. cit., p. 11.

73Op. cit., p. 12.

74Op. cit., 58.



semelhante, quando afirma que a Constituição é elemento conformado e conformador 
das  relações  sociais.  Ela  reflete  a  formação,  as  crenças  e,  enfim,  as  condições 
econômicas de uma sociedade e, ao mesmo tempo, imprime-lhe caráter e funciona 
como  princípio  de  organização,  dispondo  sobre  os  direitos  dos  indivíduos  e  dos 
grupos75.

Hermann  Heller,  atento  a  essa  irrecusável  realidade  e  defendendo  a  relação 
dialética  normatividade/normalidade, nega validade a toda e qualquer  normatividade 
que não encontre a devida e necessária correlação com a normalidade. Isso porque, 
segundo  o  autor  alemão,  a  Constituição  só  pode  ser  concebida  como  produto 
normatizado da normalidade social. Assim, como

“situação  política  existencial,  como  forma  e  ordenação  concretas,  a 
Constituição  só  é  possível  porque  os  partícipes  consideram  essa 
ordenação e essa forma já realizadas ou por realizar-se no futuro, como 
algo que deve ser e o atualizam; seja que a forma de atividade ajustada à 
Constituição se tenha convertido para eles, por meio do hábito, em uma 
segunda natureza, em conformação habitual, do seu próprio ser apenas 
considerada como exigência normativa consciente; seja que os membros 
motivem a sua conduta de modo mais ou menos consciente, por normas 
autônomas ou heterônomas”.76

Em seguida, finda Heller seu raciocínio afirmando que a Constituição estatal, assim 
nascida,  “forma  um  todo  em  que  aparecem  completando-se  reciprocamente  a 
normalidade e a normatividade, assim como a normatividade jurídica e extrajurídica”.77

Em reforço a essa posição, José Afonso da Silva afirma que a Constituição deve 
ser  concebida  em correlação  com  a  realidade  político-social,  ou  seja,  como  uma 
conexão de sentidos. Assim, será compreendida no seu aspecto normativo, mas não 
como norma pura, e sim “como norma em sua conexão com a realidade social, que lhe 
dá o conteúdo fático e o sentido axiológico”.78 Segundo ele, não se logrará obter o 
sentido jurídico de uma Constituição, se a apreciarmos desvinculada da totalidade da 
vida social, sem conexão com a realidade produzida na comunidade79.

Este  autor  ministra  um  conceito  jurídico  de  Constituição  estatal,  advertindo, 
contudo,  que esse conceito não expressa senão  uma idéia  parcial  de  sua noção, 
porque  a  toma  como  algo  desvinculado  da  realidade  social.  Destarte,  para  ele, 
Constituição estatal é a lei fundamental do Estado, responsável pela organização de 
todos os  elementos  essenciais  deste.  A dizer,  um complexo articulado de normas 
jurídicas, escritas ou costumeiras, que regula a forma do Estado, de seu governo, o 
modo de aquisição do poder e de seu exercício, o estabelecimento de seus órgãos, os 

75Manual de Direito Constitucional, t. II, p. 67.

76Teoria do Estado, p. 296.

77Teoria do Estado, p. 302.

78SILVA, José Afonso da. op. cit., p. 41.

79Ibidem, mesma página.



limites de sua ação, os direitos fundamentais do homem e as respectivas garantias80.

De  opinião  idêntica,  Pinto  Ferreira  aduz  que  a  Constituição  se  modela  por 
interferência de fatores desenvolvidos na sociedade, refletindo os usos e costumes 
dominantes, as tradições religiosas e culturais, o sistema de forças produtivas, uma 
série  de  circunstâncias  econômicas  e  culturais  que  lhe  imprimem  a  sua  marca 
indelével81.  Após,  esse  autor  conceitua  a  Constituição  estatal  como  uma  lei 
fundamental do Estado, ou seja, uma ordem jurídica fundamental, que se baseia no 
ambiente histórico-social, econômico e cultural, onde a Constituição mergulha as suas 
raízes. “As Constituições são, assim, documentos que retratam a vida orgânica da 
sociedade, e nenhuma delas foge ao impacto das forças sociais e históricas que agem 
sobre a organização dos Estados”.82

Os textos constitucionais – insiste o autor pernambucano em sua outra valiosa 
obra – “são uma fotografia em miniatura da paisagem social. Decalques rigorosos das 
contradições  dialéticas  da  sociedade,  que  se  consubstanciam  numa  fórmula  de 
compromisso  e  harmonia  da  sociedade,  que  é  a  Constituição”.83 As  Constituições 
devem ser entendidas como documentos que retratam fielmente a vida orgânica da 
sociedade, e nenhuma delas foge ao impacto das forças sociais e históricas que agem 
sobre a organização dos Estados84.

Enfim,  a  Constituição  deve  necessariamente  refletir  as  características  mais 
notáveis da sociedade que pretende regular,  numa harmônica correlação: extrai da 
sociedade  o  seu  substrato  material  e  espiritual  (a  matéria  disponível)  e  procura 
ordená-lo,  dirigi-lo  e  motivá-lo.  Pensar  diferente  é  como  pretender  –  exemplifica 
sabiamente André Ramos Tavares – adotar a Constituição de um país árabe para o 
povo norte-americano ou vice-versa85.

Assim, um conceito adequado de Constituição, mais uma vez invocando Konrad 
Hesse, só pode ser concebido a partir da incumbência e da sua função na realidade 
da vida histórico-concreta86. Ou seja, para o autor, somente uma Constituição que se 
vincula e interage a uma situação histórica concreta e suas condicionantes, dotada de 
uma ordenação  jurídica  orientada  pelos  parâmetros  da razão,  pode,  efetivamente, 
desenvolver-se87. Assim, para um conceito de Constituição, aparecem como objetivos 
inescusáveis  a  unidade  política  e  a  ordem jurídica.  É  a  Constituição  que  permite 
identificar o Estado como unidade política.

80SILVA, José Afonso da. op. cit., p. 39-40.

81FERREIRA, Pinto. Curso de Direito Constitucional, p. 08.

82Ibidem, p. 09.

83Princípios gerais do direito constitucional moderno, p. 65.

84Idem, Curso de Direito Constitucional, p. 09.

85Tribunal e Jurisdição Constitucional, p. 08.

86Escritos de Derecho Constitucional, p. 08.

87A força normativa da Constituição, p. 16.



Segundo Hesse, deve-se perseguir a unidade política do Estado, uma vez que o 
Estado  não  pode  ser  dado  como  suposto,  como  algo  preexistente.  O  Estado  só 
adquire realidade “en la medida en que se consigue reducir a una unidad de actuación 
la  multiplicidad  de  intereses,  aspiraciones  y  formas  de  conducta  existentes  en  la 
realidad  de  la  vida  humana,  en  la  medida  en  que  se  consigue  producir  unidad 
política”.88 Percebe-se, de logo, que não se trata de unidade estática e abstrata de 
uma imaginada  pessoa  jurídica  estatal.  A unidade  política,  ao  contrário,  deve  ser 
entendida como uma

“unidad de actuación possibilitada y realizada mediante el  acuerdo o el 
compromiso,  mediante  el  asentimiento  tácito  o  la  simple  aceptación  y 
respeto,  llegado  el  caso,  incluso,  mediante  la  coerción  realizada  con 
resultado positivo; en una palabra, una unidad de tipo funcional. La cual es 
condición  para  el  que  dentro  de  um  determinado  território  se  puedan 
adoptar y se cumplan decisiones vinculantes, para que, en definitiva, exista 
‘Estado’ y no anarquia o guerra civil”89 (grifado no original).

Essa unidade política não significa ausência de diferenças sociais e políticas. Ao 
revés,  não  se  imagina  dita  unidade  sem a  presença  e  relevância  de  conflitos  na 
convivência  humana.  Conflitos  que  devem  ser  regulados  e  resolvidos  pela 
Constituição.

Com o crescimento das necessidades da vida moderna, em face das exigências 
ditadas pelos fatores econômicos, sociais e culturais,  o homem passou a depender 
cada vez mais do Estado para sobreviver e conviver. As tarefas do Estado ampliaram-
se. A unidade política necessita, agora, de uma ordenação, ou seja, de uma ordem 
jurídica capaz de garantir a convivência humana e a permanência da própria unidade. 
A Constituição  surgiu,  assim,  para  organizar  essa  unidade  política  e  essa  ordem 
jurídica.  Nessa  perspectiva,  a  Constituição,  para  HESSE,  é  uma  ordem  jurídica 
fundamental da comunidade. Como tal, ela

“fija  los  princípios  rectores  con  arreglo  a  los  cuales  se  debe  formar  la 
unidad  política  y  se  deben  asumir  las  tareas  del  Estado.  Contiene  los 
procedimientos para resolver los conflictos en el interior de la Comunidad. 
Regula  la  organización  y  el  procedimiento  de  formación  de  la  unidad 
política y la actuación estatal. Crea las bases y determina los princípios del 
orden  jurídico  en  su  conjunto.  En  todo  ello  es  la  Constitución  ‘el  plan 
estructural básico, orientado a determinados princípios de sentido para la 
conformación jurídica de una Comunidad.’”90

Destacando  esse  importante  conceito  –  que  merece  a  acolhida  deste  Curso, 
porque em coerência com todas as considerações aqui tecidas – a Constituição é 
concebida por Hesse como: a) uma ordem jurídica fundamental da comunidade; b) 

88Escritos de Derecho Constitucional, p. 08.

89Ibidem, p. 09.

90Escritos de Derecho Constitucional, p. 16-17.



que determina os princípios diretores segundo os quais se deve formar a unidade 
política e se devem atribuir as tarefas ou deveres do Estado; c) que regula o processo 
de  solução  de  conflitos  dentro  da  comunidade;  d)  que  ordena  a  organização  e  o 
processo  de  formação  da  unidade  política  e  da  atuação  estatal,  e  e)  cria  os 
fundamentos  e  normatiza  os  princípios  da  ordem  jurídica  global.  Em  suma,  a 
Constituição  é  o  plano  estrutural  básico  para  a  conformação  jurídica  de  uma 
comunidade, segundo certos princípios fundamentais.

Enquanto  ordem  jurídica  fundamental  da  Comunidade  –  ressalta  Hesse  –  a 
Constituição não se limita à ordenação da vida estatal, estendendo-se, outrossim, a 
domínios não estatais. Suas normas também se destinam a garantir a educação, a 
arte, a ciência, a família, a propriedade e o matrimônio91. Por outro lado, a Constituição 
é incompleta, imperfeita e aberta, pois, segundo o mesmo autor, o texto constitucional 
“no es ordenación de la totalidad de la cooperación social-territorial”.92 A Constituição 
deixa propositadamente abertas algumas questões, a fim de propiciar certo espaço 
para  confrontação  e  decisão  política  (ex.:  constituição  econômica).  Ademais,  tal 
abertura é necessária ante o fato de ser a Constituição um conjunto normativo que se 
destina  a  regular  as  relações  de  vida  historicamente  cambiantes,  pois  se  “la 
Constitución quiere hacer posible la resolución de las múltiples situaciones críticas 
historicamente  cambiantes  su  contenido  habrá  de  permanecer  necesariamente 
‘abierto al tiempo’”.93

A teoria da constituição aberta de Konrad Hesse pretende afastar a Fundamental 
Law de  uma espécie  de  “totalitarismo  constitucional”,  que  consiste  na  codificação 
global e detalhada das matérias constitucionais e na rigidez absoluta do normativo 
constitucional. Muito embora aberta e incompleta, a Constituição não se dissolve numa 
dinâmica total, em virtude da qual se veja incapaz de orientar e ordenar a vida da 
Comunidade. A sua força normativa é assegurada. Ademais, “La Constitución no se 
limita a deja abierto  sino que estabelece,  con carácter  vinculante,  lo  que no debe 
quedar abierto”.94

Conforme acentua Hesse, “não abertos” devem permanecer, em primeiro lugar, os 
fundamentos da ordem da comunidade (os princípios diretores,  de acordo com os 
quais se deve formar a unidade política e exercer as tarefas estatais, e os princípios 
vinculantes da ordem jurídico-global, que já não se discutem mais, criando, em torno 
deles, um núcleo estável). Também “não abertas” devem-se considerar a estrutura do 
Estado e o processo segundo o qual se deve decidir as questões deixadas “em aberto” 
(criação de órgãos, definição de competência, funções, responsabilidade e controle 
recíproco).

Da conciliação entre domínios abertos e não abertos, conclui Hesse que, tanto “por 
medio de lo que deja abierto como por medio de lo que no deja abierto, la Constitución 

91Escritos de Derecho Constitucional, p. 17.

92Ibidem, p. 18.

93Ibidem, p. 19.

94Ibidem, p. 19.



produce esos efectos en los que se cifra su función en la vida de la Comunidad”.95 Em 
face disso, assegura que o Direito Constitucional cria regras de atuação e decisão 
políticas; proporciona os pontos de direção e orientação da política, mas sem substituí-
la. A função da Constituição é, assim, possibilitar e garantir um processo político livre, 
de constituir, de estabilizar, de racionalizar e de limitar o poder e assegurar a liberdade 
individual.

Essa  abertura  e  incompletude  da  Constituição  permitem  uma  certa  dose  de 
flexibilidade, indispensável ao contínuo desenvolvimento político. Mas adverte Hesse 
que,  muito  embora  aberta  e  incompleta,  a  Constituição  não  perde  a  sua  força 
normativa. Assim, na sua visão escorreita,  uma Constituição, para ser duradoura e 
realizável, deve conciliar sua abertura ao tempo com sua estabilidade jurídica.

Segundo Canotilho, a Constituição, ao deixar conscientemente por regular certas 
tarefas  (incompletude  material),  ao  optar  por  uma  técnica  normativa  de  normas 
jurídicas  abertas  (estrutura  aberta  das  normas  constitucionais),  e  ao  aceitar  a 
mudança  constitucional  como  fenômeno  inerente  à  própria  historicidade  da  vida 
constitucional  (abertura  ao  tempo),  converte-se  em  instrumento  democrático,  que 
proporciona as confrontações e decisões políticas96. Para o mesmo autor, comentando 
a teoria da constituição aberta de Konrad Hesse, a abertura constitucional implica no 
entendimento de que: a) a Constituição não é nem se deve considerar um sistema 
logicamente fechado; b) a Constituição pressupõe, em larga medida, uma mediação 
política,  situando-se  os  comandos  normativos  dentro  de  uma  certa  reserva  do 
possível; c) uma Constituição democrática oferece espaço para diferentes variáveis de 
conformação política,  embora esta conformação não se possa entender normativo-
constitucionalmente desvinculada97.

Todavia, é necessário ressaltar, na esteira da apropriada advertência de Canotilho, 
que essa abertura da Constituição não pode significar  redução total  do espaço de 
conformação política das instâncias decisórias, derivada do enriquecimento material e 
programático do texto constitucional.  Diretivas materiais,  fins e programas de ação 
constituem exigências de uma Constituição aberta aos problemas políticos, sociais e 
econômicos.  A Constituição  perderia  a  sua  legitimidade  se  importantes  domínios 
sociais e econômicos continuassem esquecidos ou fossem deixados conscientemente 
abertos  à  evolução  da  política  e  dos  tempos.  O  Estado  de  Direito  Democrático, 
materialmente  cunhado,  voltaria  a  ser  casca  vazia  de  conteúdos  alternantes  e 
arbitrários da política98.

Essa  abertura  é  necessária  na  exata  medida  em  que  propicia  o  jogo  político 
indispensável ao desenvolvimento da unidade política do Estado e da ordem jurídica. 

95Escritos de Derecho Constitucional, p. 21.

96Constituição  dirigente  e  vinculação  do  legislador:  contributo  para  a  compreensão  das  normas  
constitucionais programáticas, p. 147.

97Ibidem, p. 148.

98Constituição  dirigente  e  vinculação  do  legislador:  contributo  para  a  compreensão  das  normas  
constitucionais programáticas, p. 149.



A Constituição não é um simples instituto de proteção das relações existentes, antes 
se deve compreendê-la como Constituição de uma sociedade em devir, que indica as 
mudanças  e  conformações  do  sistema  político,  das  relações  sociais  e  da  ordem 
jurídica99.  A  Constituição  é,  a  um  só  tempo,  uma  ordem  fundamental  aberta  da 
comunidade e um programa de ação.

Do exposto, vislumbra-se necessária uma teoria da constituição atenta à realidade 
constitucional na qual se insere uma Constituição, e às transformações econômicas, 
políticas e sociais; é necessária uma teoria da constituição que forneça subsídios e 
elementos  suficientes  para  a  elaboração  de  um  conceito  de  Constituição 
“constitucionalmente adequado”; é necessária, em suma, uma teoria da constituição 
que permita extrair do texto constitucional todas as suas potencialidades normativas e 
toda a sua força ativa  condicionadora,  ordenadora e motivadora  da vida política e 
social. E isso só será possível no domínio de uma teoria “jurídica” da Constituição de 
um Estado  Constitucional  Democrático  de  Direito,  aberta  à  dinâmica  social  e  que 
logre, conseqüentemente, interagir com a realidade histórica de seu tempo. Daí resulta 
uma constatação óbvia: não há uma só teoria da constituição, mas sim várias teorias 
da constituição, de modo que uma definição adequada de Constituição só é possível a 
partir de sua inserção e função na realidade histórica.

Conscientes  desse  propósito  e  atentos  à  realidade  político-social,  podemos 
conceituar a Constituição – sem discrepar dos conceitos aqui prestigiados, sobretudo 
o ministrado por Hesse, que foi suficientemente abordado – como a  ordem jurídica 
global e fundamental, constitutiva do Estado e da Sociedade. Assim, enquanto ordem 
jurídica fundamental, ela é norma jurídica suprema e estável, que desenvolve ação  
conformadora  e  vinculante  das  relações  de  poder,  funcionando  como fundamento  
último  de  validade  das  demais  normas do  ordenamento  jurídico,  e  que  reflete  as  
aspirações concretas da sociedade de seu tempo, estando aberta a outros reclamos  
sociais que surgirem, e pré-ordenando-se a realizá-los no presente e no futuro. Como 
ordem jurídica global constitutiva do Estado, ela é responsável pela disciplina básica  
de todos os seus elementos essenciais  (governo,  povo,  território  e fins),  dispondo  
sobre as formas de Estado e governo, os seus fins e tarefas, o regime político, os  
órgãos  do  poder  político,  os  seus  limites,  as  suas  atribuições  e  o  modo  de  sua  
aquisição e seu exercício.  Como ordem jurídica global da Sociedade, consagra, em  
catálogo irredutível, os direitos e garantias fundamentais, necessários à convivência e  
à  dignidade  humana,  e  apresenta-se  capaz  de  solucionar  os  problemas  sociais  
básicos, formulando os fins sociais mais significativos para a realização material da  
igualdade e das liberdades fundamentais.

O  conceito  ora  formulado  preserva  o  núcleo  essencial  e  permanente  de  toda 
Constituição,  que  lhe  confere  a  dimensão  de  norma estruturante  do  Estado  e  da 
Sociedade.  Percebe-se  nele,  que  a  Constituição  é  expressão  aberta  da  realidade 
concreta  da  sociedade,  mas  que,  graças  ao  seu  dado  normativo,  ela  ordena  e 
conforma essa mesma realidade, numa mútua relação, indispensável à manutenção 
de sua força normativa.

99Cf. Bäumlin,  Lebendige oder gebändigte Demokratie, p. 81,  apud J. J. Gomes Canotilho,  Constituição 
dirigente..., op. cit., p. 102.



Mas a força normativa da Constituição não se resume, como acentua Hesse, à sua 
adaptação inteligente a uma dada realidade.

“A Constituição jurídica logra converter-se, ela mesma, em força ativa, que 
se assenta na natureza singular do presente (individuelle beschaffenheit 
der Gegenwart). Embora a Constituição não possa, por si só, realizar nada, 
ela  pode impor  tarefas.  A Constituição transforma-se em força ativa  se 
essas  tarefas  forem efetivamente  realizadas,  se  existir  a  disposição de 
orientar  a  própria  conduta  segundo  a  ordem  nela  estabelecida,  se,  a 
despeito de todos os questionamentos e reservas provenientes dos juízos 
de conveniência, se puder identificar a vontade de concretizar essa ordem. 
Concluindo, pode-se afirmar que a Constituição converter-se-á em força 
ativa se fizerem-se presentes, na consciência geral – particularmente, na 
consciência dos principais responsáveis pela ordem constitucional –, não 
só  a  vontade  de  poder  (Wille  zur  Macht),  mas  também  a  vontade  de 
Constituição (Wille zur Verfassung)”100(grifado no original).

Isso aponta, evidentemente, para a constatação (aliás, óbvia) de que, para ser real 
e efetiva,  não é suficiente  que uma Constituição seja válida  no sentido  jurídico.  É 
necessário  que  seja  observada  fielmente  por  todos  os  interessados  e  que  esteja 
integrada à sociedade, e a sociedade integrada a ela. Só nesse caso se há de falar em 
constituição normativa101.

É inegável, na senda de Hesse, que a força normativa da Constituição depende do 
fato de ela atuar, determinante e regulativamente, na realidade da vida histórica. Mas 
isso não nega a afirmação de Canotilho de que a dimensão da Constituição como 
“tarefa”  e  “programa  de  ação”,  impõe  a  realização  de  seus  preceitos, 
independentemente  da  sua  eventual  não  conformidade  com  a  realidade 
constitucional102.

Uma  Constituição,  portanto,  só  cumprirá  fielmente  a  sua  função  motivadora, 
ordenadora e conformadora da vida do Estado e da Sociedade,  desde quando se 
transformar em força ativa, e isso só será possível no momento em que os partícipes 
do processo político-constitucional  – sobretudo o Judiciário,  por  meio  da jurisdição 
constitucional – se conscientizarem do seu papel de tutores das expectativas sociais e, 
com vontade de Constituição, façam do texto magno – que deve ser qualquer coisa de 
mais  sagrado,  utilizando  uma  afirmação  de  Lassalle  –  uma  realidade  viva  e 
democrática. Enfim, façam dela uma Constituição normativa plena, que não só possa, 
como seja integralmente efetivada, pois, como assinala Pablo Lucas Verdú, “no basta 
tener Constitución porque es menester  estar  en ella”.103 A não ser assim,  ela está 

100A Força Normativa da Constituição, p. 19.

101LOEWENSTEIN, Karl. Teoría de la Constitución, p. 217.

102CANOTILHO, J. J. Gomes. Constituição dirigente..., op. cit., p. 120.

103Teoría de la Constitución como ciencia cultural, p. 44. Este autor faz uma comparação de sua posição 
com a conhecida classificação ontológica das Constituições de Loewenstein. Assim, diz o autor que os 
países que contam com a constituição normativa “tienen y están en Constitución”; os países que contam 
com  a  constituição  nominal  “sólo  tienen  Constitución”  e  os  países  que  contam  com  a  constituição 



fadada a reduzir-se a uma constituição nominal e semântica104.

A busca da plena efetividade constitucional não é tarefa fácil. Depende, não raro, 
da  construção  –  por  uma  dogmática  jurídico-constitucional  transformadora, 
progressista  e  emancipatória,  e  à  luz  de  um  direito  fundamental  à  efetivação  da 
Constituição –, de categorias jurídicas suficientes que garantam, em todos os sentidos, 
a  supremacia  da  Constituição,  para  protegê-la,  não  só  da  atuação  lesiva,  mas, 
sobretudo, da não atuação indevida dos órgãos do poder público.

Pode-se dizer que essa supremacia encontra-se hoje inabalável, devido à criação 
de uma categoria jurídico-operacional da mais alta relevância, que só veio a reforçar a 
idéia  de  normatividade  plena  da  Constituição  e  a  ensejar  um  eficiente  e  integral 
controle  judicial  dos  atos  omissivos  do  poder  público:  a  inconstitucionalidade  por 
omissão.

Em suma, para manter a sua força normativa e lograr realizar a sua pretensão de 
eficácia, a Constituição deve ser concebida como um sistema aberto de normas, que 
simultaneamente  conforme  e  seja  conformada  pela  realidade  a  que  se  dirige.  E 
quando concebemos a Constituição como um sistema aberto  de normas,  estamos 
afirmando  que  as  normas  constitucionais  devem  efetivamente  interagir  com  a 
realidade  social.  Assim,  a  título  de  exemplo,  a  Constituição  brasileira  de  1988 
coaduna-se  perfeitamente  com  a  realidade  histórica  de  seu  tempo,  devido  à 
transformação  que  ela  implementou  no  Estado  para  atender  aos  reclamos  da 
sociedade na área dos direitos fundamentais, notadamente os sociais, como resultado 
das já intoleráveis discriminações regionais e sociais que debilitavam a dignidade da 
pessoa humana. Isto explica o tratamento especial que a Carta Fundamental deu a 
esses  direitos,  catalogando-os  logo  no  início  de  suas  disposições  (Título  II), 
precedentemente às normas sobre a organização do Estado e dos Poderes (Títulos III 
e IV),  além de fixar cláusula de abertura material  (art.  5º, § 2º) e de aplicabilidade 
imediata dos direitos fundamentais (art. 5º, § 1º).

semântica “no tienen ni están en Constitución” (p. 45).

104LOEWENSTEIN,  Karl.  Teoría de la  Constitución,  p.  216-222.  Este autor  alemão estabeleceu uma 
classificação “ontológica” das Constituições segunda a sua eficácia em face da realidade: constituição 
normativa (com valor jurídico), constituição nominal (sem valor jurídico, uma constituição de fachada) e 
constituição semântica (utilizada apenas para justificar  juridicamente o exercício  autoritário  do poder, 
como,  por  ex.,  a  Constituição brasileira  de 1937).  Segundo Loewenstein,  a  Constituição normativa é 
aquela  cujas  normas  dominam o  processo  político,  ou  seja,  logram submeter  o  processo  político  à 
observância e adaptação de seus termos. Utilizando uma expressão da vida cotidiana, diz o autor: “la 
constitución es como un traje que sienta bien y que se lleva realmente” (p. 217). A Constituição, por outro 
lado, será qualificada de nominal, se a dinâmica do processo político não se adaptar à suas normas, ou 
seja, quando não houver uma concordância absoluta entre as normas constitucionais e as exigências do 
processo político.  Isso  se  deve,  acentua  Loewenstein,  provavelmente  ao  fato de que a decisão  que 
conduziu  à  promulgação  da  Constituição  foi  prematura,  de  modo  que  a  esperança,  nada  obstante, 
persiste de que, cedo ou tarde, a realidade da vida política corresponda ao modelo fixado na Constituição, 
convertendo-se em Constituição normativa. Já aqui, diz o autor, “el traje cuelga durante cierto tiempo en el 
armário  y  será puesto  cuando el  cuerpo nacional  haya crecido”  (p.  218).  Finalmente,  a  Constituição 
semântica é aquela que em “su realidad ontológica no es sino la formalización de la existente situación 
del poder político en beneficio exclusivo de los detentores del poder fácticos que disponen del aparato 
coactivo del  Estado”.  A Constituição semântica,  ao invés de ser concebida como um instrumento de 
limitação do  poder,  apresenta-se como um instrumento a serviço  do  poder,  de  modo a estabilizar  e 
eternizar a intervenção dos dominadores fáticos do poder político. Nesse tipo de Constituição, “el traje no 
es en absoluto un traje, sino un disfaz” (p. 218-219).
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