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RESUMO    

 
As constituições nascem  como um avanço liberal conquistado pela burguesia, ela surge da necessidade de estabelecer 
as regras básicas da sociedade advindas de demandas e valores da própria sociedade. 
 
1824 
 
A nossa primeira carta magna é escrita em 1824, depois de finalizado o processo da independência havia uma expectativa 
da elite agrária que apoio D. Pedro I em fazer uma constituição mais liberal e que excluísse do processo político a parte 
portuguesa da população, assim a assembleia constituinte, formada pela elite agrária e escravista acabou por tomar esses 
rumos no projeto da chamada “constituição da mandioca”, onde exigia-se uma determinada metragem de plantação de 
mandioca para ter o direito ao voto o que excluía os portugueses que em sua maioria eram comerciantes, além disso a 
carta ainda pretendia diminuir o poder do imperador frente á assembleia. 
 
A diminuição de seu poder não estava nas expectativas de D. Pedro I, assim, este no comando das forças armadas fecha 
a Assembleia Constituinte e dias depois em conjunto com alguns conselheiros outorga uma constituição escrita por ele 
mesmo. A Constituição centraliza o poder na capital do império, chegando a julgar todos os processos judiciais no Rio de 
Janeiro, o autoritarismo do imperador ainda cria o poder moderador, que daria o direito de intervir nos outros poderes, 
portanto ele acumularia o poder executivo e moderador na figura do imperador. A constituição ainda estabelece o regime 
do padroado, que estabelece que a religião oficial do império brasileiro é o catolicismo e ainda da o direito do imperador 
de nomear bispos.  
 
1891 
 
A mudança para o regime republicano imprimia a necessidade da mudança das regras que regem o país, assim, dois anos 
depois da declaração da república a constituição viria para legitimar o novo regime e seu líder, Marechal Deodoro da 
Fonseca. Anos antes o exército começaria a exigir o seu espaço na política, com suas posições positivistas e por diversas 
vezes republicana e abolicionista as forças armadas entraram em conflito com o imperador, principalmente depois da 
Guerra do Paraguai onde começaram a ganhar mais evidência no cenário político junto com os republicanos tradicionais 
e aqueles chamados de última hora, que compunham os fazendeiros insatisfeitos com a Lei Áurea. 
 
A carta de 1891 foi confeccionada perante uma assembleia constituinte dessa vez, esta incorporava boa parte dos 
preceitos positivistas no entanto garantia um direito inédito dentro da ordem imperial, o voto universal, ainda sim, ele 
excluía uma boa parte da população ao proibir os analfabetos, militares de baixa patente e clérigos do processo eleitoral, 
outra característica era o federalismo que permitia ás províncias (agora estados) que organizassem forças militares 
próprias e contraíssem empréstimos no exterior. A constituição ainda trazia duas mudanças típicas do regime republicano 
como o estado laico e o fim do poder moderador e a instituição dos três poderes. 
 
1934 
 
Desde 1929 o governo das oligarquias latifundiárias perdera sua total credibilidade, diversas revoltas desde os seus 
primeiros anos republicanos desgastaram os grandes coronéis herdeiros dos senhores de engenho. Desacertos internos 
e o surgimento de novas classes sócias com novas ideologias modificavam o cenário político e social do Brasil. Assim, 
Getúlio Vargas reúne suas forças no Rio Grande do Sul e depõe o governo de Washington Luís que iria passar o poder 
para Júlio Prestes e coloca o Palácio do Catete sob seu poder. 
 
Desse modo, a constituição pressionada pelo levante paulista de 1932 moderniza a política brasileira ao instituir o voto 
secreto, a Justiça eleitoral e legislações trabalhistas, ainda no campo das inovações da política brasileira esta institui o 
voto feminino e da um passo gigantesco na construção da democracia. No que tanga á ideologia varguista, ela estrangula 
as elites locais federalizando os partidos políticos e restringindo as liberdades aos estados subordinando-os ao Rio de 
Janeiro, a carta ainda universaliza a educação, pilar importante para o domínio ideológico de Vargas. 
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1937 
 
A primeira constituição ditatorial do Brasil imprimiu as tendências políticas mundiais doas anos 1930 do século XX, assim 
a “constituição polaca” cerceou diversas liberdades, o país á dois anos em estado de sítio (desde a Intentona Comunista 
de 1935) receberia um plano falso da Ação Integralista Brasileira como um plano de dominação comunista prestes a ser 
executado, Vargas enxerga no medo vermelho a plena justificativa para implantar o seu plano autoritário. 
 
O Estado Novo surge com uma outra constituição em 1937 a fim de legitimar o regime de exceção, a democracia integrou 
a constituição de 1934 caia por terra com a “polaca”, esta viria a extinguir todos os partidos políticos deixando na mão 
de Vargas a nomeação de governadores e prefeitos, centralizava as demais decisões no Rio de Janeiro, fechava o 
congresso nacional por tempo indeterminado e deixava nas mãos do presidente a sua reabertura. Além disso imprimia 
um caráter corporativista de inspiração nazifascista, ultranacionalista e de conciliação entre patrões e empregados já que 
conferia o controle do sindicato ao governo. 
 
1946 
 
A participação do Brasil na Segunda Guerra e o contato de militares brasileiros e estadunidenses provocou novamente 
um rebuliço dentro das forças armadas, o modelo do estado novo era extremamente contraditório ao fato de o Brasil ter 
lutado ao lado das democracias aliadas. Desse modo Vargas não conseguiria sustentar-se por muito tempo, desse modo 
o velho (como era chamado carinhosamente) é deposto pelas forças armadas, que formam um novo governo e assim 
uma nova constituição. 
 
Desse modo para apagar a imagem ditatorial do Estado Novo a constituição de 1946 é feita por umas assembleia 
constituinte representativa, assim, o parlamento confecciona uma constituição que garante um congresso eleito pelo 
povo e um presidente eleito pelo voto direto, reconstitui alguma autonomia aos estados com a eleição direta para os 
representantes estaduais e municipais além de outras liberdades, reconstitui os partidos políticos mas com a ilegalidade 
dos partidos de esquerda (o que imprime uma influência estadunidense na política), esta ainda termina com a censura e 
instala a instituição das Comissões de Parlamentares de inquérito, as CPi’s que demonstra a independência dos três 
poderes. 
 
1967 
 
A nova ordem imposta Golpe Civil-Militar de 1964 que derrubou o presidente democraticamente eleito João Goulart 
necessitava de uma legitimação, o governo provisório militar agora ganhava a sua extensão e regulamentação no poder. 
Mais uma vez as forças conservadoras e alinhadas as políticas dos Estados Unidos tomavam o poder para garantir os 
interesses de uma classe privilegiada por seus lucros indiscriminados. 
 
Assim a constituição do regime instituía pesados cortes nos direitos políticos da nação em detrimento da “lei e da ordem”, 
ela instituía um governo repressivo e centralizador, além de acentuadamente nacionalista. Portanto incorporava o clima 
de controle social excessivo já instalado pelos atos institucionais anteriores que censuravam a imprensa e cerceavam o 
direito de reunião, dava o direito do presidente de nomear prefeitos e governadores de estados e cidades estratégicas 
para o regime. No campo da repressão, subordinava os que de qualquer forma contestassem o regime ao julgamento da 
justiça militar, suspendia o habeas corpus e instituía a censura na imprensa, teatro, literatura, cinema e demais áreas da 
arte e informação. 
 
1988 
 
A Constituição Cidadã nasce do fim do regime cívico-militar, com a necessidade de reinstituir a democracia após um longo 
período de cerceamento dos direitos políticos da população, feita por uma assembleia com ampla representação das 
camadas e ideologias da população a constituição retoma o rumo democrático em detrimento do colapso das ditaduras 
militares da América Latina instalada pelas elites e militares apoiados pelos Estados Unidos. 
 
A nova carta nasce em meio a luta para as eleições diretas para presidente, na restituição dos direitos políticos do cidadão 
o voto direto volta a tona nos cargos eletivos do legislativo e do executivo nacional, estadual e federal. Esta institui uma 
velha luta das populações historicamente oprimidas pelo estado e pelo capital, o reconhecimento do crime de racismo 
aparece pela primeira vez em uma constituição federal, iniciando um reparo de séculos de racismo e opressão, a questão 
indígena também é debatida com a regulamentação da demarcação de reservas para os habitantes originais, ela também 
institui a demarcação de terras quilombolas e as regras para a reforma agrária. 


