
 
 

FACULDADE CIDADE VERDE - FCV 
DIREITO 

 
 

 
PAULO CÉZAR LEAL LOPES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EM NOME DA ORDEM: 

O PENSAMENTO CONSERVADOR E SUA PRESENÇA NAS 

CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MARINGÁ 

2016 



 
 

PAULO CÉZAR LEAL LOPES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EM NOME DA ORDEM:  

O PENSAMENTO CONSERVADOR E SUA PRESENÇA NAS 

CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS 

 
 
 
 
Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado na Faculdade Cidade Verde 
(FCV), com requisito parcial para a 
conclusão do Curso de Graduação em 
Direito. 
 
Orientador: Prof. Me. Caio Henrique 
Lopes Ramiro 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

MARINGÁ 
2016 



 
 

FOLHA DE APROVAÇÃO 
 
 
 
 
LOPES, P. C. L., Em Nome da Ordem: O 
Pensamento Conservador e sua presença 
nas Constituições Brasileiras. Trabalho de 
Conclusão de Curso apresentado como 
requisito parcial à conclusão do Curso 
Graduação em Direito, da Faculdade 
Cidade Verde – FCV, realizado no 2º 
semestre de 2016. 
 
 
 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

______________________________ 

Orientador 
 
 
 
 

______________________________ 

Membro Convidado 1 
 
 
 
 

 ______________________________ 

Membro Convidado 2 
 
 
 
 

Examinado (a) em: __/__/___ 
 
Conceito: ________________ 



 
 

DEDICATÓRIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aos meus pais Joaci e Madalena, que 
jamais deixaram de me incentivar, por 
menor que tenha sido a contribuição. 
Sempre souberam dos meus 
conhecimentos e da capacidade de 
aprender, e contribuir com o mundo, com 
aquilo que tenho de melhor. 



 
 

AGRADECIMENTOS 
 
 
 

A Deus por ter me dado forças e saúde para atingir mais este objetivo. 

A minha família que me acompanhou para que este sonho se tornasse realidade. 

Ao meu orientador e amigo, Caio Ramiro, pelo suporte que lhe coube e nos 

incentivos. 

Aos meus amigos, que direta ou indiretamente fizeram parte da minha formação 

Ao amor da minha vida, que sempre esteve ao meu lado ao longo destes anos de 

graduação, o meu muito obrigado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

RESUMO 

 

LOPES, P. C. L., Em Nome da Ordem: O Pensamento Conservador e sua 

presença nas Constituições Brasileiras. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Monografia – Graduação em Direito). Faculdade Cidade Verde, 2016 

 

Este trabalho de conclusão pretende investigar a construção do pensamento 

conservador brasileiro, a partir de uma análise inicial dos intelectuais conservadores 

da primeira metade do século XX, e seu papel fundamental na organização de uma 

mentalidade autoritária, e como isto, afeta diretamente o contexto atual da política 

brasileira. Em um segundo momento, procurou-se também identificar os principais 

atores que fomentaram a estrutura de poder tipicamente conservador, do Brasil 

republicano, e que, também, se beneficiaram de um Estado conservador brasileiro. 

Por fim, conclui-se, em uma avaliação histórico-crítica, das constituições do Brasil 

independente, e como o papel da norma máxima do Brasil, foi usada para atingir 

objetivos conservadores e autoritários. 

Palavras-Chave: Conservadorismo. Autoritarismo. Constituições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ABSTRACT 

 

LOPES, P. C. L., In Order of the Name. The Conservative Thought and its 

presence in the Brazilian Constitutions. Completion of Course Work 

(Monograph – Law Graduation). Faculdade Cidade Verde, 2016 

 

This academic work aims to introduces to the brazilian`s political-

conservatism, from a propaedeutic analysis of conservatism intellectuals by the fist 

half of twentieth century and the protagonism in the organization of an authoritarian 

culture. Thus, the way it directly affects the current context of brazilian politics. 

Proceeding, the aims intends to identify the protagonists whom fomented the typical 

conservative structure of power of the brazilian`s republic and also benefited from a 

brazilian`s political-conservatism state. Lastly, the conclusion follows in a historical-

critical diagnosis of free brazilian`s constitutions and how this bill of righs was used to 

achieve a conservatism and authoritarian goal.      

 Palavras-Chave: Conservatism. Authoritarianism. Constitutions. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho pretende analisar as ideologias que sustentam, os 

personagens que praticaram, e as instituições que fornecem o suporte metodológico 

em que se baseia e estrutura-se o modelo conservador brasileiro. A presente 

investigação não tem a pretensão de um esgotamento temático e, além disso, o 

intuito deste texto, não é o de difamar ou tratar com escárnio àqueles que defendem 

este modelo de sociedade. Procura-se verificar a particularidade do modelo 

brasileiro de pensamento conservador, e pretende-se buscar suas origens no 

pensamento clássico, tanto europeu quanto o norte-americano. Pretende-se trazer, o 

seu estabelecimento na formação do Estado Moderno, a partir da Revolução 

Francesa em 1789 e as revoluções burguesas de 1848, de maneira pormenorizada. 

Aborda-se a construção histórico normativa, de um modelo propriamente dito, 

brasileiro, com os mais variados críticos e intelectuais, como suas ações a datar do 

surgimento de um Estado Nacional no Brasil em 1822. Examina-se os aspectos 

conservadores nas Constituições Brasileiras, desde de a Imperial de 1824, até as 

Constituições Republicanas (de 1891 até a atual de 1988), e quanto, na medida que 

as instituições historicamente presentes no contexto brasileiro, agiram na 

manutenção de uma estrutura tipicamente conservadora. 

Além disso, coloca-se sob análise sobre a falta de participação, 

historicamente construída, da população brasileira, que de modo geral, pouco teve 

participação nas ações de mudança de Estado, de participação política, e das 

normas jurídicas que nos definem enquanto sociedade. 

Por fim, busca-se acrescentar, dentro da perspectiva da história do tempo 

presente, as situações contemporâneas, a partir da conjuntura da Nova República, 

as ações de Partidos, Igrejas, Instituições, e Movimentos organizados que se 

empenham na aprovação de pautas conservadoras no Congresso Brasileiro, por 

meio do afrouxamento da Constituição Federal e legislações infraconstitucionais. 
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CAPÍTULO 1. APROXIMAÇÃO DA TEORIA POLÍTICA DO CONSERVADORISMO 

1.1. AS ORIGENS DO CONSERVADORIMO E OS PENSADORES 

CONSERVADORES CLÁSSICOS 

 

O pensamento político do conservadorismo surgiu com a Revolução Francesa 

no século XVIII, enquanto ideologia, mas tem raízes muito mais profundas, no 

histórico das aristocracias e nobrezas européias. Sua fundamentação tem por 

suporte as doutrinas católicas, aliás, um ator importante quanto a sua formação. 

O alicerce foi feito por vários intelectuais nos países europeus e nos Estados 

Unidos. Na França, aqueles que se opuseram aos efeitos da Revolução e uma 

retomada do tradicionalismo monárquico. Na Inglaterra, a partir da manutenção dos 

privilégios dos Lordes1, e ao equilíbrio entre os grupos sociais existentes, que 

existiam antes dos efeitos revolucionários franceses.  

Na Alemanha, a elaboração desta filosofia teve sustentáculo, parte no modelo 

francês e inglês, mas com a particularidade da defesa de um pangermanismo, de 

valorização dos costumes e da cultura alemã. Nos Estados Unidos, apesar de a 

concepção tradicionalista remontar a época da Revolução Americana de 1776, os 

“pais fundadores”, tinham uma acepção distinta dos modelos franceses e britânicos, 

já que cooperavam para a construção de um Estado Nacional forte, frente os 

Estados-Membros. 

No Brasil, apesar de ocorrer a fundação de um partido Conservador durante o 

reinado do Imperador Pedro II, a gênese está no Partido Restaurador (e antes dele 

no Partido Português que defendia os interesses dos portugueses no Brasil), que 

buscava o retorno do antigo Imperador, Pedro I, que havia abdicado o trono do 

Brasil, para voltar a Portugal, e assim ajudar a filha Maria da Gloria, a assumir o 

trono português. Mas pode-se afirmar que, a existência de um pensamento histórico 

conservador, remonta a presença da Coroa Portuguesa no Brasil, e também o forte 

prestigio da Igreja Católica na Colônia. 

 

                                                             
1 Título Nobiliário empregado no Reino Unido, o equivalente a “Senhor” ou “Dom” em 
Portugal.  
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A ideologia tradicionalista, expandiu-se principalmente após a época 

Jacobina, na França pós revolucionaria. O conceito de "conservador" remete a 

adesão a valores e princípios atemporais, independente das alterações históricas e 

sociais que ocorram na sociedade de modo geral. Conceitos presentes como de 

uma universal ordem da natureza, encontrando-se sob a égide divina, ou do próprio 

caráter da sociedade, do dever ser imutável, inalterado. 

De modo geral, os conservadores se contrapunham aos intelectuais da 

corrente filosófica do Racionalismo, quanto à capacidade humana de organizar a 

sociedade. Para eles, as melhores instituições seriam as resultantes do longo e lento 

processo de evolução da humanidade no tempo, florescendo assim, instituições 

mais adequadas para gerir as classes e grupos sociais da melhor maneira. Caso 

como o da Magna Carta de 12152 na Inglaterra, revelariam a sapiência dos velhos 

modos tradicionais. Segundo Romano (1994, apud HOBBES, 1982, p.24), “é 

preciso, segundo Hobbes, produzir o Estado de maneira artificial, enquanto máquina 

que impede os homens de se entre devorarem na busca de riqueza e honra, ou nas 

chacinas efetivadas pelo gozo de mandar”. 

Fundamentou-se a crença de que “cartas de princípios” ou “declarações 

universais” na busca de uma sociedade ideal seria uma grande falácia já que cada 

povo constrói sua tradição de acordo com a história ao longo de sua passagem pela 

terra, e as possíveis contradições e constrangimentos em seus hábitos e costumes, 

permitem o pleno funcionamento de seu modelo social. A bondade natural humana, 

de atingir princípios utópicos, para todos, acaba por criar rusgas sociais, dificultando 

o relacionamento entre os grupos existentes. 

O Conde e filósofo, Joseph de Maistre em seu livro “Considérations sur la 

France”, destacou-se após analisar o processo regressivo ocorrido após a 

Revolução Francesa e os conceitos filosóficos trazidos pela era revolucionária, ao 

afirmar:  

A Constituição de 1795, como seus antecessores, foi feita para o 
homem. Ora, não existe homem no mundo. Tenho visto na minha 
vida, franceses, italianos, russos, etc., mas quanto ao homem 

                                                             
2 Documento formulado em 1215, resultado de um confronto do Rei João, o Papa e os 
barões ingleses sobre os poderes do soberano.  
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declaro nunca o ter encontrado na minha vida. (MAISTRE, 1795, 
p.50)3 

 

Seguindo neste raciocínio, o filósofo e político conservador Edmund Burke, 

em suas “Reflexões sobre a Revolução na França”, argumenta acerca da 

diferenciação entre os grupos e classes sociais:                        

O Chanceler da França [...], disse, em tom de retórica oratória, que 
todas as ocupações eram nobres. Se queria dizer simplesmente que 
nenhum emprego é desonroso, não teria ido além da verdade. Mas, 
quando se diz que algo é nobre, implica-se afirmar também que é 
digno de uma distinção qualquer. A ocupação de um cabeleireiro ou 
de um operário fabricante de velas – para não falar de muitas outras 
ocupações mais servis – não pode ser motivo de honra para pessoa 
alguma. Quem exerce profissões como essas não deve, sem dúvida, 
sofrer a opressão do Estado; o Estado, contudo, será oprimido se se 
permitir que aqueles de sua classe, individual ou coletivamente, 
cheguem a governa-lo. Ao chama-los ao poder, o senhor imagina 
estar combatendo a discriminação, mas está, na verdade, colocando-
se em guerra civil contra a natureza. (BURKE, 1997, p.81) 

Já o Estadista Absolutista, Klemens Wenzel von Metternich, citado por 

Campbell (2010, p. 104), ao comentar sobre Republica Napolitana, que durou 

poucos meses em 1799, argumenta que: 

Um povo que não sabe ler nem escrever, cuja última palavra é o 
punhal - belo material para princípios constitucionais! [...] A 
constituição inglesa é a obra de séculos [...]. Não há uma receita 

universal para constituições. (CAMPBELL, 2010, p.104) 

Os conservadores não se consideram anti Estado, mas advertem que a 

restrição às liberdades individuais, não deve ocorrer no âmbito legal, por excelência, 

mas a prioridade é das relações interpessoais, e pela ação de outras instituições 

como, as famílias, Igrejas, etc.; que, por primazia são entidades tradicionalmente 

conservadores. A atuação perante ao Estado, só deverá ocorrer, quando sentirem-

se confrontados por mudanças reais na coletividade, o que pode ocasionar em leis 

mais progressistas.  

O que é “conservador”? O medo de que a população estrague a festa 
do poder, destruindo a segurança, a propriedade, e os vínculos da 
tradição, as inovações técnicas que só beneficiam alguns. Trata-se 
de conservar o social e o Estado [...]. Por isso a imagem do 

                                                             
3 Ao trecho, sugiro a versão original em francês: La constitution de 1795, tout comme ses 
aînées, est faite pour l'homme. Or, il n'y a point d'homme dans le monde. J'ai vu, dans ma 
vie, des Français, des Italiens, des Russes, etc; je sais même, grâces à Montesquieu, qu'on 
peut être Persan : mais quant à l'homme, je déclare ne l'avoir rencontré de ma vie ; s'il 
existe, c'est bien à mon insu. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Metternich
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dilaceramento, junto com o medo da subversão da ordem, é 
onipresente nas falas conservadoras. Nelas acentua-se a harmonia 
como fim político, não importa o preço. Harmonia étnica, politica, 
axiológica, econômica etc. (ROMANO, 1994, p.29) 

No próximo capitulo passarei a análise de alguns princípios que podem ser 

agrupados como elementares ao pensamento político conservador, e como tais 

princípios cumprem o papel de organizar a mentalidade conservadora dentro de um 

aspecto ideológico histórico próprio. 

 

CAPITULO 2. OS PRINCÍPIOS DO CONSERVADORISMO POLÍTICO 

 

Em um primeiro momento, ressalta-se que no presente item desta 

investigação, iremos acompanhar a reflexão de Russel Kirk acerca dos princípios do 

conservadorismo político. Oficialmente, o Conservadorismo não possui uma 

ideologia definida, mas possui linhas de pensamentos, que variam de costumes de 

cada país, de nação para nação, e também, nas variadas frentes políticas e 

econômicas que foram sendo arquitetadas pelos seus principais escritores e homens 

públicos, desde a reação ao Iluminismo no século XVIII. Em regra, o 

Conservadorismo Liberal é a linha dentro deste pensamento que vem se 

sobrepondo nos últimos 50 anos. 

O Conservador se nega a ideologia4, considerando-a como um modo de 

observar a sociedade. Este considera-se antes de tudo como alguém que se define 

prioritariamente, como tal. O mesmo busca uma visão do estável, da continuidade, 

do imutável, da ordem. O tradicionalista, via de regra, teme situações fora de 

controle, em que a possibilidade de caos e desordem imperem sobre a coletividade.  

Definitivamente, ao longo dos últimos 300 anos de pensamento conservador, 

os filósofos clássicos: Hobbes, De Maistre, Burke, entre outros, fomentaram as 

bases conservadoras modernas. Dentro desta perspectiva, o filósofo norte-

                                                             
4 O conceito de ideologia que adotei é o de um conjunto lógico e sistemático de 
representações, de normas ou regras que indicam e prescrevem aos membros da 
sociedade o que devem pensar e como devem pensar, o que devem valorizar e como 
devem valorizar, o que devem sentir e como devem sentir, o que devem fazer e como 
devem fazer. Para Mario Stoppino (1997, p. 585) o significado forte de ideologia se encontra 
em Marx “entendido como falsa consciência das relações de domínio entre as classes [...] a 
ideologia é uma crença falsa”. 
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americano Russel Kirk, no seu livro A Política da Prudência (1993), realizou uma 

síntese de alguns princípios que, segundo ele, corresponderiam ao ponto de vista 

dos conservadores modernos, sobre como deveria proceder o Estado e a sociedade 

como um todo. Obviamente que, nesta analise realizada pelo filósofo, o foco 

concentra-se na linha doutrinária liberal, o que não exclui suas considerações sobre 

o movimento como um todo. 

Kirk, como outros pensadores tradicionalistas, guardam semelhanças quanto 

à origem interiorana, além da valorização dos costumes clássicos e do rural, como 

modo de vida. Um exemplo desta afinidade, pode ser feito com o jurista alemão, 

também conservador, Carl Schmitt, e também com o jurista brasileiro Francisco 

Campos, contemporâneos de Kirk, sendo que, os três se destacam na edificação de 

um pensamento conservador moderno. As semelhanças terminam, quanto à forma 

de constituição da sociedade, devido ao fato de que, Schmitt e Campos acreditavam 

na onipotência do Estado, já Kirk via tal figura como um mal a ser combatido. 

O primeiro princípio é o da crença de uma ordem moral duradoura, feita de 

maneira em que a moralidade será permanente, ou seja, o conceito de harmonia e 

respeito às estruturas. O ponto de vista conservador é o de que os assuntos da 

sociedade se resolvem com base na ordem moral dos indivíduos, sendo que todos 

na coletividade ao assim de determinarem não enfrentarão a degradação das 

normas e dos costumes. (KIRK, 1993, s/p)  

O segundo princípio é o respeito ao tradicional e as hierarquias, naquilo que 

já foi convencionado historicamente, mantendo as gerações no cumprimento do que 

seria adequado para as futuras descendências. Kirk temia os revolucionários, já que 

a destruição do sistema previamente estabelecido, por um novo, haveria de 

encontrar um novo modelo mais pobre, e incapaz de adaptar-se a antiga sociedade. 

Conservatives are champions of custom, convention, and continuity 
because they prefer the devil they know to the devil they don’t know. 
Order, justice, and freedom, they believe, are the artificial products of 
a long social experience, the result of centuries of trial and reflection 
and sacrifice. Thus the body social is a kind of spiritual corporation, 
comparable to the church; it may even be called a community of 
souls. Human society is no machine, to be treated mechanically. The 
continuity, the life-blood, of a society must not be interrupted. Burke’s 
reminder of the necessity for prudent change is in the mind of the 
conservative. But necessary change, conservatives argue, ought to 
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be gradual and discriminatory, never unfixing old interests at once. 
(KIRK, 1993, s/p)5 

Em regra, a falta de um progressismo social na mentalidade conservadora 

decorre de uma certa prudência levantada por todos os seus teóricos. A mentalidade 

e o senso comum de cada povo, suas noções de justiça e ordem, advém de um 

grande lapso temporal e da presença deste povo no mundo. Esse continuísmo deve 

ser mantido, como as raízes de uma árvore, que a mantém viva. 

O terceiro princípio, corresponde de uma noção de pré-estabelecimento. 

Sobre esta premissa, Kirk nos afirma: 

Conservatives sense that modern people are dwarfs on the shoulders 
of giants, able to see farther than their ancestors only because of the 
great stature of those who have preceded us in time. Therefore, 
conservatives very often emphasize the importance of prescription—
that is, of things established by immemorial usage, so that the mind of 
man runneth not to the contrary. There exist rights of which the chief 
sanction is their antiquity—including rights to property, often6. (KIRK, 
1993, s/p) 

Tanto Kirk - quanto Edmund Burke antes dele -, acreditavam que a moral 

precede qualquer atuação que deva ser estabelecida, sendo que individualmente as 

pessoas cometeriam erros, mas, o ato enquanto conjunto, agiria da maneira 

adequada, devido a sabedoria edificada ao largo do tempo. 

 

 

                                                             
5Os conservadores são campeões de costume, convenção, e continuidade porque preferem 

o diabo que conhecem para o diabo que eles não sabem. Ordem e justiça e liberdade, eles 
acreditam, são os produtos artificiais de uma longa experiência social, o resultado de 
séculos de experimentação e reflexão e sacrifício. Assim, o corpo social é uma espécie de 
corporação espiritual, comparável à igreja; pode até ser chamado de uma comunidade de 
almas. A sociedade humana não é nenhuma máquina, a ser tratada mecanicamente. A 
continuidade, o sangue da vida, de uma sociedade não deve ser interrompida. Lembrete da 
necessidade de mudança prudente de Burke está na mente do conservador. Mas a 
mudança necessária, argumentam os conservadores, deve ser gradual e discriminatória, 
nunca removendo antigos interesses de uma vez (KIRK, 1993, tradução livre). 
6Conservadores entendem que as pessoas modernas são anãs nos ombros de gigantes, 

capazes de ver mais longe do que os seus antepassados só por causa da grande estatura 
daqueles que nos precederam no tempo. Portanto, muitas vezes, enfatizam a importância 
da prescrição, isto é, de coisas consagradas pelo uso imemoriais, para que a mente do 
homem não corra para o contrário. Existem direitos dos quais a principal sanção é sua 
antiguidade, incluindo direitos de propriedade, muitas vezes (KIRK, 1993, tradução livre). 
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O quarto princípio é o da prudência, algo que não é novidade trazida por Kirk, 

sendo que já havia sido trabalhado por Burke, que recordou Platão antes dele. O 

princípio da Prudência deve ser o guia dos conservadores, e a primeira virtude entre 

os estadistas e políticos. 

As John Randolph of Roanoke put it, Providence moves slowly, but 
the devil always hurries. Human society being complex, remedies 
cannot be simple if they are to be efficacious. The conservative 
declares that he acts only after sufficient reflection, having weighed 
the consequences. Sudden and slashing reforms are as perilous as 
sudden and slashing surgery. (KIRK, 1993, s/p)7 

O temor das consequências a longo prazo, causados por políticas 

progressistas e radicais, é algo ressaltado por todos os estudiosos do meio, sendo 

que a prudência deve ser valorizada em todos os âmbitos sociais. 

O quinto princípio, da variedade, seria a filosofia mais polêmica defendida 

pelos antiliberais. A presença dos mais variados institutos sociais, grupos, classes e 

ordens, criando uma diversidade, valorizando estas diferenças, mas também como 

efeito oposto, as desigualdades. Por este prisma, a desigualdade não é algo ruim, 

mas um motivo a ser apreciado, do qual, a única igualdade possível seria do Juízo 

Final. Na vivência humana, não existiria uma forma mais igualitária de sociedade, 

sem a existência desigual entre os humanos. (KIRK, 1993, s/p) 

Os conservadores clássicos compreendiam que uma liderança era vital para a 

manutenção das diferenças naturais e institucionais. Com a possibilidade de alguém 

propor algo mais igualitário, redundaria em uma forma de tirania, ou a formação de 

uma casta de oligarcas formada entre pessoas sem preocupação com as instituições 

e os velhos costumes. 

O sexto princípio, da imperfeição, é mais como um alerta sobre a natureza 

humana, do que um princípio realmente definido. Observando de uma perspectiva 

cristã, o ser humano é falho, e irremediavelmente em um momento inadequado 

                                                             

7 Como afirmava John Randolph de Roanoke (Politico norte-americano), a providência 
move-se de forma lenta, mas o diabo sempre é apressado. A sociedade humana é muito 
complexa, e os remédios não podem ser simples se devem ser eficazes. O conservador age 
somente após suficiente reflexão, pesando as consequências. Reformas, assim como as 
cirurgias, são perigosas quando repentinas e profundas. (KIRK, 1993, tradução livre) 
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atingirá aqueles que lhe são próximos, pervertendo a ordem social. Para evitar 

cometer tais inconsequências, a fé é o caminho adequado.  

Mas ele me disse: "Minha graça é suficiente a você, pois o meu 
poder se aperfeiçoa na fraqueza". Portanto, eu me gloriarei ainda 
mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo 
repouse em mim. (2Co12:9)8 

Diante de um problema basilar do ser humano, trazendo para o contexto 

político, qualquer ordem social existente ou criada poderá ser perfeita, e satisfazer o 

homem. Devido a tais inquietações, o homem por fim se sublevaria contra qualquer 

tipo de superioridade, sendo ela satisfatoriamente utópica ou não. A busca 

intermitente de uma utopia que atenda a qualquer interesse utilitarista humano, 

invariavelmente, terminaria num desastre. O correto seria aceitar a imperfeição 

humana, e a incapacidade de edificar uma sociedade em que todos sejam 

totalmente realizados. (KIRK, 1993, s/p) 

O sétimo princípio, afirma que a liberdade e propriedade são valores 

perpétuos que não podem ser separados. Para Kirk (1993, s/p): 

Separate property from private possession, and Leviathan becomes 
master of all. Upon the foundation of private property, great 
civilizations are built. The more widespread is the possession of 
private property, the more stable and productive is a commonwealth. 
Economic levelling, conservatives maintain, is not economic 
progress9. 

Esta distinção entre o controle privado e o poder político estatal é algo 

particular do conservador de pensamento liberal, onde a parte em que cabe ao 

Estado é apenas de regulador da sociedade. O filosofo Donoso Cortés, se distancia 

deste pensamento, dentro da estética conservadora, ao apresentar uma perspectiva 

diferente quanto à participação do Estado na vida particular dos indivíduos, pois, “o 

soberano possui a onipotência social. Todos os direitos são seus, porque se houve 

                                                             
8BÍBLIA SAGRADA: tradução na linguagem de hoje. São Paulo: Sociedade Bíblica do Brasil, 

1988; 

9Separe a propriedade do domínio privado e Leviatã se tornará o mestre de tudo. Sobre o 

fundamento da propriedade privada, construíram-se grandes civilizações. Quanto mais se 
espalhar o domínio da propriedade privada, tanto mais a nação será estável e produtiva. Os 
conservadores defendem que o nivelamento econômico não é progresso econômico. (KIRK, 
1993, tradução livre) 

 

http://www.bibliaon.com/versiculo/2_corintios_12_9/
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um só direito que não estivesse nele, não seria onipotente e, não o sendo, não seria 

soberano” (CORTÉS, s/d, p.24, apud ROMANO, 1994). 

Observado este afastamento assinalado acima, Russell Kirk, compreende que 

a base econômica para o homem, a família e o Estado é a intrínseca união entre a 

propriedade privada e a civilização. A propriedade ensinaria responsabilidade aos 

homens e as mulheres, fornecendo valores íntegros, e alçando a sociedade como 

um todo.  O comprometimento moral resultante da conservação da posse de uma 

propriedade criaria a noção de estabilidade, segurança e realização pessoal, fruto da 

manutenção de uma propriedade. 

O oitavo princípio, é a polêmica noção de que o tradicionalismo defendia o 

coletivismo, de forma voluntária, em oposição a um pensamento socialista de um 

coletivismo involuntário. Sob a perspectiva norte-americana, o conceito de 

privacidade é algo mais amplo do que em outros lugares do mundo. A partir disto, 

aquilo que envolve a comunidade e suas decisões acabam sendo definidas 

localmente compreendendo a sua própria realidade. 

Para Kirk, tudo aquilo que surge a partir de acordos comunitários, e da 

necessidade de cooperação, sendo realizados por associações, assembleias ou 

clubes que sejam locais, é a própria essência da democracia moderna. A remoção 

deste poder, por uma autoridade central, é algo grave para as pretensões de uma 

realidade verdadeiramente democrática (KIRK, 1993, s/p). 

A ideia de uma nação forte ocorre com a composição de um conglomerado de 

pequenas comunidades que respeitam suas tradições e maneiras de agir e pensar. 

Diferentemente de uma administração central, formada por um grupo de técnicos e 

gestores, monopolizando todo o procedimento para cada região. Entende Russell 

Kirk que, por melhores que sejam as intenções dos profissionais escolhidos para 

realizar aquilo que caberia aos locais, estes somente estariam removendo as 

“responsabilidades” que, ensinam prudência, eficiência e caridade às comunidades 

(KIRK, 1993, s/p). 

O nono princípio, trabalha a percepção inexequível dos humanos buscarem o 

poder e a realização das paixões utilitaristas. Tal necessidade seria completamente 

inviável com a existência de uma sociedade adequada. 
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Politically speaking, power is the ability to do as one likes, regardless 
of the wills of one’s fellows. A state in which an individual or a small 
group are able to dominate the wills of their fellows without check is a 
despotism, whether it is called monarchical, aristocratic, or 
democratic. When every person claims to be a power unto himself, 
then society falls into anarchy (KIRK, 1993, s/p).10 

A busca incessante pelo poder, por diferentes grupos, acarreta em um quadro 

conflituoso, gerador de anarquia que, não resiste ao processo temporal. Diante 

deste quadro, o resultado previsível, para Kirk, é a tirania de um individuo ou grupo, 

ou a oligarquia, com o monopólio por poucos. Segundo ele, em todos os momentos 

da história, apareceram pessoas que extraíram os limites sobre o poder, baseados 

em “caprichos”. “It is characteristic of the radical that he thinks of power as a force for 

good—so long as the power falls into his hands.” (KIRK, 1993, s/p).11 

O que ocorreu na França e na Rússia – em que o processo revolucionário 

removeu o tradicionalismo do poder em nome da liberdade -, acabaram sendo 

alvejados pelo paradoxo que o poder em si não poderia ser abolido. Por fim, 

qualquer processo semelhante, terminará monopolizado por um indivíduo, ou um 

grupo especifico. A tirania e a opressão, que se buscava abolir, foram reavivadas e 

usadas muitas vezes com mais violência que seus predecessores. O conservador 

não acredita na benevolência humana (KIRK, 1993, s/p). 

O décimo e último princípio proposto por Russell Kirk, é o entendimento 

conservador, que a estabilidade e mudança, somente devem ocorrer em um 

momento em que a sociedade seja pujante e clara em seus objetivos. O 

aprimoramento social não é confrontado por conservadores, o que ocorre é uma 

prudência quando há um progresso em alguns fatores, onde outros decaem. Kirk 

cita o escritor Samuel Taylor Coleridge, que abordava este quadro de duas forças, 

como “Conservação e Progressão”, que é nada menos que um equilíbrio entre o 

progresso e uma sociedade sadia (KIRK, 1993, s/p). Kirk entende por uma 

                                                             
10Politicamente falando, poder é a capacidade de se fazer aquilo que se queira, a despeito 

da aspiração dos próprios companheiros. Um estado em que um indivíduo ou um pequeno 
grupo é capaz de dominar as aspirações de seus companheiros sem controles é um 
despotismo, quer seja monárquico, aristocrático ou democrático. Quando cada pessoa 
pretende ser um poder em si mesmo, então a sociedade se transforma numa anarquia. 
(KIRK, 1993, tradução livre) 
11É uma característica do radical que ele pense o poder como uma força para o bem – desde 

que o poder caia em suas mãos. (KIRK, 1993, tradução livre) 
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sociedade sadia, uma comunidade que tenha progresso harmonioso, sem mudanças 

repentinas. 

O temor dos conservadores, desde sempre, é que toda herança que foi 

legada as sociedades atuais, seja ela qual for, seja alijada em uma busca utópica e 

apressada em direção a um Éden mundano. A crítica ao progresso, ou ao culto 

criado entorno dele, não encobre o entendimento de que um modelo moderado de 

progresso exista, desde que, tudo aquilo que é novo, que é considerado superior 

aos valores antigos, respeitem-se mutuamente. 

Kirk faz um paralelo com o corpo humano, já que, da infância a velhice, o 

indivíduo se modifica e transforma-se, mas, tal processo apenas ocorre no tempo 

apropriado, sendo que o mesmo deve ser no seio da sociedade. 

Change is essential to the body social, the conservative reasons, just 
as it is essential to the human body. A body that has ceased to renew 
itself has begun to die. But if that body is to be vigorous, the change 
must occur in a regular manner, harmonizing with the form and nature 
of that body; otherwise, change produces a monstrous growth, a 
cancer, which devours its host. The conservative takes care that 
nothing in a society should ever be wholly old, and that nothing 
should ever be wholly new. This is the means of the conservation of a 
nation, quite as it is the means of conservation of a living organism. 
Just how much change a society requires, and what sort of change, 
depend upon the circumstances of an age and a nation (KIRK, 1993, 

s/p).12 

Em síntese, estes dez princípios compreendem um recorte dos pensamentos 

conservadores clássicos, entendido e modificado da sociedade, para um quadro 

moderno. Em um lado da fronteira estão aqueles que imaginam que a ordem 

temporal é a única ordem possível. Do outro lado estão todas as pessoas que 

reconhecem uma ordem moral duradoura no universo, uma natureza humana 

                                                             
12A mudança é essencial para o corpo social, as razões conservadoras, tal como ela é 

essencial para o corpo humano. Um corpo que deixou de renovar-se começou a 
morrer. Mas se esse corpo é para ser vigoroso, a mudança deve ocorrer de forma regular, 
harmonizando-se com a forma e natureza de que o corpo; caso contrário, a mudança produz 
um crescimento monstruoso, um câncer, que devora seu hospedeiro. O conservador cuida 
de que nada em uma sociedade nunca deve ser totalmente de idade, e que nada deve ser 
totalmente nova. Este é o meio de conservação de uma nação, bastante, uma vez que é o 
meio de conservação de um organismo vivo. Apenas quanto a mudança uma sociedade 
requer, e que tipo de mudança, depende das circunstâncias de uma época e de uma nação. 
(KIRK, 1993, tradução livre) 
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constante e deveres transcendentes para com a ordem espiritual e a ordem 

temporal. 

Após este debate sobre os princípios conservadores, procurarei apresentar no 

próximo tópico, o desenvolvimento do pensamento brasileiro sobre este assunto, 

além de seus principais intelectuais que fundamentaram o debate em torno da 

mentalidade conservadora. 

 

CAPÍTULO 3. CONSERVADORISMO E CONSTITUCIONALISMO NO BRASIL 

3.1. O PENSAMENTO CONSERVADOR BRASILEIRO 

 

Historicamente, desde a aplicação do modelo parlamentar na política, o que 

no Brasil começou após a Independência, sendo que, anteriormente, a noção de um 

pensamento conservador sempre esteve ligada ao modelo português, altamente 

influenciado pelo pensamento católico clássico.  

A fundação do Partido Conservador em 1836, após a união com os grupos 

liberais, com o intuito de derrubar o Regente Feijó, após a abdicação de Pedro I, 

colocou liberais e conservadores em lados opostos. Neste momento, um grupo 

formado por comerciantes, latifundiários e burocratas, se afastam daqueles que 

defendiam um modelo liberal para o Império. Ocorre que, apesar das diferenças 

serem claras entre os dois partidos, nenhum possuía um programa claro como 

deveria ser guiado o governo brasileiro.   

 

Pode-se, pois, afirmar que o programa deste partido encerrava como 
teses principais as seguintes: Interpretação do Ato Adicional, 
restringindo as atribuições das Assembleias Provinciais. Rigorosa 
observância dos preceitos da Constituição. Resistencia a inovações 
políticas, que não fossem moderadamente estudadas. 
Restabelecimento do Conselho de Estado. Centralização política, 
toda a força a autoridade e leis ele compressão contra as aspirações 
anarquizadoras para que se restituísse e restaurasse a paz, a ordem, 
o progresso pautado e refletido e a unidade do império sob o regime 
representativo e monárquico que exclusivamente conseguiria fazer a 
nação prosperar e engrandecer-se. (MELO, 1878, p.12) 
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O modelo brasileiro de conservadorismo possui várias nuances que devem 

ser verificadas, antes de aplicarmos um corte de observação do que seria o 

conservadorismo no país, algo que diferencia de outras nações, que o ato de se 

autodeclarar conservador. A forte influência católica, representado nas figuras de 

renome dos padres jesuítas, como, por exemplo, os Padres Antônio Vieira e Manuel 

da Nóbrega, com seus sermões e campanhas de catequização na Colônia do Brasil, 

acabaram por ofuscar a existência de uma mentalidade conservadora na elite 

colonial.  

De forma objetiva, o pensamento conservador brasileiro, com um objetivo 

claramente institucional, tanto político quanto social, começou a ser trabalhado em 

finais do século XIX, e início do XX, quando pensadores influentes - a exemplo do 

jurista Oliveira Viana, do escritor Monteiro Lobato, o jornalista Azevedo Amaral e do 

poeta e romancista Menotti Del Picchia -, colocaram em prática a ação para “fundar” 

um Brasil moderno. Assim, afirmavam que a separação de raças, eugenia e 

sanitarismo eram o caminho adequado para a formação de um país moderno. Mas 

apesar do interesse político e da influência de tais personalidades, quem se 

destacou realmente, foi o Jurista Francisco Campos com sua doutrina jurídica 

autoritária e antiliberal, como bem enfatiza Roberto Bueno (2016a): 

 
Além de Francisco Campos este pensamento social contava com 
influentes intelectuais como Oliveira Vianna, Azevedo Amaral, Plinio 
Salgado, Jackson de Figueiredo e Alceu Amoroso Lima, grupo ativo 
durante o final do século XIX e a primeira metade do século XX, com 
claros antecedentes em Alberto Torres, cujas impecáveis credenciais 
intelectuais lhe permitiam antecipar a crítica a República Velha 
Brasileira (1889-1930) e o desenho jurídico-político antiliberal. Este 
conjunto intelectual consolidou cultura autoritária que se completaria 
em um espectro ideológico mais amplo reconhecido como a direita 
do período, formada pelo integralismo, pelo tradicionalismo católico e 
pelo autoritarismo, eficientes pavimentadores da trilha 
antidemocrática que perduraria no poder até meados da década de 
1980 e, enquanto cultura política, até os dias correntes. (BUENO, 
2016a, pp.79-80) 

 

Pode-se afirmar claramente que, a formação do pensamento conservador 

brasileiro moderno ocorreu com a Primeira República, onde estes conservadores 

verificaram as incoerências no arquétipo liberal, e, de que maneira uma estrutura 

autoritária superaria a forma existente. Não desprezavam a existência de uma 
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Constituição, mas tinham clara certeza de que o parlamentarismo liberal, do tipo 

federalista havia dado errado. 

Mas apesar de existirem certezas sobre o que fazer, não havia um modelo 

claro a ser aplicado. O formato monárquico não era mais bem visto, além de ser 

considerado inadequado. Diante disto, a construção de um Constitucionalismo 

antiliberal e antiparlamentar começou a ser trabalhado, com base nos modelos que 

surgiram vindos do exterior, e adaptando-se na realidade local, como o 

corporativismo13 e castilhismo14, como bem destaca Rogério Dultra dos Santos:  

 
A especificidade do constitucionalismo antiliberal no Brasil 
sedimenta-se por correntes filosóficas e políticas distintas, reunidas 
pela repulsa a oligarquização da Primeira República. Duas grandes 
linhagens de crítica ao constitucionalismo liberal-republicano foram a 
formação doutrinaria do castilhismo no Rio Grande do Sul e a ideia 
de Estado corporativo de Francisco Jose de Oliveira Vianna (1883-
1951). O castilhismo era uma corrente política liderada por Júlio 
Prates de Castilhos (1860-1903) e inspirada no positivismo de 
Augusto Comte. (SANTOS, 2007, p.284) 

 

Ainda, acerca deste ponto, Santos continua:  

 

Ignorou-se a eclosão do constitucionalismo antiliberal no Brasil dos 
anos 1930. A sua classificação como autoritarismo tem contaminado 
sua devida compreensão, uma vez que ele opera por elementos 
sensivelmente distintos da crítica a Primeira República. Talvez o 
equívoco da tradição, a qual vê no autoritarismo um conceito político 
suficientemente explicativo, tenha sido ignorar que o 
constitucionalismo antiliberal não se constitui somente como uma 
usina de críticas ao Estado liberal, mas pressupõe um modelo de 
Estado que pretende uma legitimação democrática distinta da 
representação parlamentar. Pode-se dizer que ele é, ao mesmo 
tempo: a) uma crítica ao direito, a política e as instituições liberais; b) 
uma aproximação constitucional vinculada a ideia de soberania como 
decisão personificada; c) um modelo de ordem democrática que se 
realiza pela mobilização irracional das massas por um César; d) uma 
reorganização do Estado fundada na administrativização 
(burocratização) da legislação. (SANTOS, 2007, p.282) 

 

                                                             
13 O corporativismo afirmava que o legislativo deve ser atribuição das corporações e 
associações de classe, enquadrados, por seus interesses econômicos, industriais ou 
profissionais. 
14 O Castilhismo era um sistema político de forte pensamento conservador, que aliava 
desenvolvimento econômico, com base na burguesia industrial e urbana.  
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Dar o passo necessário e romper com a República só poderia ocorrer com a 

pessoa correta, para implantar um Executivo forte, superando os institutos liberais, 

mobilizar o povo de forma unânime, e subjugar o Legislativo de forma vital. Durante 

a Primeira República, o que mais se aproximou desta função, foi Floriano Peixoto, 

mas mesmo assim, não possuía a característica carismática para exercê-lo. Ter 

apenas um ditador no poder, não cumpriria a realidade e os atributos de um 

verdadeiro líder de um Estado implacável. Este é o momento que Getúlio Vargas, na 

época, Presidente do Estado do Rio Grande do Sul, compreendeu este papel.  

Observe-se que o quadro político da década de 1920, não era o mais 

favorável para a democracia parlamentar, devido às inúmeras crises que se 

equilibravam, entre um governo e outro, além do surgimento de modelos autoritários 

com destaque na Europa, e tendo sucesso relativo, acabando por chamar atenção 

no cenário nacional, que se encontrava caótico:  

[...] Artur Bernardes foi eleito presidente em 1922. Ele recebeu um 
país em crise, por causa das constantes rebeliões, em virtude das 
agitações militares e pelos primeiros efeitos da crise depois 
da Grande Guerra. Por isso, o governo de Artur Bernardes ficou 
conhecido pela decretação e pelas constantes renovações do estado 
de sítio. Em São Paulo, tenentes sublevaram-se na Revolução de 
1924 [...] No Rio Grande do Sul, a Coluna Prestes iniciou uma 
marcha que durou até 1927, numa luta contra as forças leais ao 
governo.15 No exercício da presidência, Washington Luís [...] 
promulgou a Lei celerada em 1927, com medo que 
a oposição pudesse desestabilizar o governo. A Lei Celerada 
censurava a voz da oposição, expressões da população e suas 
reuniões. A imprensa não tinha a liberdade de publicação e o intuito 
de reprimir movimentações de operários e tenentes fez com que o 
povo perdesse o direito de organizar reuniões.16 Após indicar um 
outro paulista para a sucessão presidencial, Washington Luís 
desagradou à oligarquia mineira [...] Júlio Prestes, o indicado de 
Washington, conseguiu a vitória, mas ela não foi concedida, pois a 
Aliança Liberal [...] arquitetaram uma revolta armada. A situação 
piorou ainda mais quando o candidato à vice-presidente de Getúlio 
Vargas, João Pessoa, foi assassinado em Recife, capital 
de Pernambuco. Como os motivos dessa morte foram escusos, a 
propaganda getulista aproveitou-se disso para usar em seu favor, 
pondo a culpa na oposição, além da crise econômica acentuada pela 
crise de 1929; a indignação, portanto, aumentou, e o Exército - que 
era contrário ao governo vigente desde o tenentismo - se mobilizou a 
partir de 3 de Outubro de 1930, também contando com os oficiais de 
alta patente. No dia 10, uma junta governamental foi formada pelos 

                                                             
15 Disponível em: http://www.infoescola.com/historia-do-brasil/governo-de-artur-bernardes/. 
Data do acesso: 19 de set. de 2016.  
16 Disponível em: http://www.infoescola.com/historia-do-brasil/lei-celerada/. Data do acesso: 
19 de set. de 2016.  
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generais do Exército. No mês seguinte, dia 3 de novembro, Júlio 
Prestes foi deposto e fugiu junto com Washington Luís e o poder 
então foi passado para Getúlio Vargas, iniciando a Era Vargas [...]. 17 

Obviamente que, no final da década de 1920, a Primeira República Brasileira 

tinha chegado a um ponto crucial, com uma enorme incapacidade de gerir as 

sublevações que pipocavam pelo país. Ficou claro que as demandas dos poderes 

regionais, tornaram-se pequenas demais, perto da dimensão política que os 

conservadores, como Francisco Campos, desejavam para nação. 

O federalismo de ampla autonomia dos estados-membros, como vigorou no 

Brasil entre 1889-1930, era tão venerado pela intelectualidade do início do século 

XX, que a aproximação do Brasil com os Estados Unidos era evidente, como ficou 

demonstrado com a mudança do nome do país, quando se tornou República, 

passou de Império para Estados Unidos do Brasil. Para entender o que ocorria, 

deve-se ter compreensão de que o modelo republicano, de tipo federalista era 

sinônimo de modernidade, além de permitir a composição dos poderes regionais, e 

manutenção das velhas estruturas agrárias e conservadoras. 

Mesmo que tal sistema não estivesse realmente funcionando, as tentativas de 

fazer-se implantar eram claras, nem que os Presidentes eleitos tivessem de se valer 

do Estado de Sitio, uma medida pouco usual na democracia, como uma maneira de 

impor a autoridade amplamente discutida, pela força. O uso indiscriminado do 

Estado de Sitio como método de controle popular, as constantes revoltas militares, 

regionais e populares, reforçavam a opinião dos intelectuais conservadores que um 

modelo liberal-parlamentar era inviável, e que o Brasil precisava definitivamente, era 

de um governo autoritário.  

O Estado Novo poderia ser considerado uma democracia para Francisco 

Campos, mas dissociado do padrão liberal, destaca-se, claramente, seu viés 

ideológico com inspiração no Jurista Carl Schmitt, renomado doutrinador autoritário. 

Tanto Schmitt quanto Campos compreendiam que uma verdadeira democracia 

derivava da dissolução dos conflitos resultantes, e não o seu mérito. Além de 

Francisco Campos, outros escritores que se destacaram no período do pré Estado 

Novo, reforçavam que o caminho autoritário para a política tinha apoio, e não era 

                                                             
17 Disponível em: http://www.infoescola.com/historia-do-brasil/governo-de-washington-luis/. 
Data do acesso: 19 de set. de 2016. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Era_Vargas


27 
 

uma medida utópica, ou fora de uma compreensão da realidade política (BUENO, 

2016a, p.87). 

O diálogo de Francisco Campos com Carl Schmitt harmonizava com outros 

pensadores brasileiros, como bem afirma Bueno (2016b apud AMARAL, 1981) 

afinado com o pensamento político campista, Azevedo Amaral destacava que a tra-

dição do pensamento totalitário, de Stalin ao fascismo de Mussolini, esteve marcada 

pelo duplo movimento de repressão aos dissidentes e da expressão do regime como 

uma personificação objetiva e precisa do querer público. A crítica campista da 

década de 1930 esteve focada na democracia, no parlamento e no liberalismo, 

trabalho que articulou à sua intervenção jurídica no Governo Vargas. Ainda, segundo 

Bueno (2016b apud VIANA, 1939), do ponto de vista legal, escreveu quase 

solitariamente a Constituição de 1937, que instituía o que seria denominado 

democracia autoritária, em profundo distanciamento da matriz liberal.  

Azevedo Amaral foi um dos principais críticos do sistema liberal, tendo um 

papel fundamental no Governo Vargas, na propagação dos ideais autoritários. Para 

Amaral, a necessidade de partidos era desnecessária, sendo que, em uma 

democracia autentica, a divisão da sociedade somente servia para perturbar a 

normalidade da vida social. (BUENO, 2016b, p.27). Além de Amaral, Oliveira Viana 

também debatia o papel de uma democracia parlamentar e sua efetividade, em O 

idealismo da Constituição, reforçaria seu desgosto com o modelo parlamentar e a 

existência dos partidos, que estariam mais interessados nos anseios particulares, 

tornando em aprofundar crises no ambiente político. (BUENO, 2016b, p.28)  

Outra pessoa que tinha um papel importante, na formação do pensamento 

conservador brasileiro, com forte influência na mentalidade de Francisco Campos, 

foi o político, jornalista e advogado Alberto Torres. Este, não chegou a viver o 

período estado novista, falecendo em 1917, mas teve fundamental e preocupação 

com à organização social do Brasil, e quanto o federalismo prejudicava a unidade da 

nação. Sua defesa de um Estado Forte acabou por assemelhar-se ao pensamento 

schimitiano e campista: 

O pensamento social campista esteve próximo de Torres ao indicar 
que “As democracias são regimes instáveis, impressionistas, volúveis 
[...]’, e que a sua formação eleitoral é reveladora de sua grande falha, 
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pois as leva a “[...] reproduzir impulsos, as preferencias, as simpatias 
e os preconceitos do momento [...]”. (BUENO, 2016a, p.87) 

Com a implantação do “Estado Novo”, a ditadura varguista, realmente unificou 

o pensamento conservador brasileiro, em torno de um proposito comum, com 

Francisco Campos finalmente liderando o processo em nome de Vargas, para 

implantar os métodos que julgasse necessário, de um sistema conservador e 

autoritário. 

Campos foi intelectual que, nos altos salões da administração 
pública, ocupou espaço central no desenvolvimento da cultura 
autoritária, em especial em sua interface com o direito e a política e 
na teorização sobre os movimentos conducentes à consolidação de 
um Estado autoritário e ditatorial. Prolífico em movimentos teóricos e 
práticos proclives18 aos Estados fortes de viés declaradamente 
ditatorial, não hesitou em aderir prontamente às forças políticas que 
visavam articular as condições para a instauração de regimes 
políticos com esse perfil e em auxiliar, juntamente com o general 
Góis Monteiro (1889-1956), na preparação política do golpe varguista 
de 1937. (BUENO, 2016b, p.26) 

Oriundo de uma tradicional família aristocrática do interior mineiro, tornou-se 

jurista, que, do direito seguiu para carreira política, e também para as articulações 

para a implantação de uma estrutura de governo com uma forte doutrina jurídica 

antiliberal. Francisco Campos possuía uma cultura política aprimorada para entender 

a época em que viviam nos anos 1930, e quanto à compreensão sobre democracia 

parlamentar liberal estava em ampla decadência, nos países europeus, e também 

no contexto global. 

O confronto entre socialismo e liberalismo na esfera pública, as deficiências 

da democracia liberal para contenção de crises, como no contexto da crise 

econômica de 1929, além dos anseios populares, induziram pensadores autoritários, 

como a se tornarem expoentes neste debate. A formação de uma elite política bem 

preparada, através de um aparelhamento burocrático competente, com base em um 

líder forte com amplo apoio popular, sem oposições, superaria o panorama de 

incertezas e inabilidades para realizar as políticas públicas de modernização da 

sociedade brasileira. (BUENO, 2016a, p.94) 

 

                                                             
18 Inclinado 
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Podemos resumir as apreciações de Francisco Campos, na sua teoria política 

da Ditadura em quatro tópicos, que poderiam ser aplicados na realidade brasileira: 

(a) ações políticas para desenvolver Estados com cunho ditatorial; (b) a união de 

todos os grupos políticos que tinham este objetivo de um Estado centralista; (c) o 

apoio institucionalizado da norma jurídica, por meio de uma Constituição, algo que 

Campos desenvolveu para o Estado Novo em 1937 e para Ditadura Militar em 1967, 

que referendava o papel personalista do chefe do Executivo; (d) articulação para um 

“pronunciamiento19” militar de 1964. (BUENO, 2016a, p.82) 

Não deixo de citar as semelhanças do Brasil com muitos países europeus, 

quanto a um desenvolvimento de um movimento nacionalista conservador 

ultrarradical na década de 1930, muito bem organizado, a chamada Ação Integralista 

Brasileira, sob a liderança do escritor e político Plinio Salgado e com a participação 

do jurista e professor da Universidade de São Paulo, Miguel Reale. A presença de 

um movimento extremista de direita organizado só reforçava a noção dos 

pensadores conservadores, para um aumento do centralismo do poder. Com o 

cenário amplamente favorável a um Estado autoritário no Brasil, mesmo com a 

aparência liberal entre 1930 e 1936, Vargas implanta o Estado Novo, e Campos o 

autoritarismo político que tanto desejava.  

A construção de um líder carismático, na perspectiva de Francisco Campos, 

decorria da compreensão schmittiana de autoridade, e principalmente da 

necessidade de tomada de decisões que exigia um líder forte. Ser apenas um 

Presidente, dentro do repertório figurativo do cargo exercido, ou puramente 

republicano, não cumpria o requisito necessário da noção de soberano de Campos e 

Schmitt. Neste caso, a autoridade tinha que assemelhar-se a figuras incontestes, 

com poderes quase ou mesmo que totais, como um “Papa em seus domínios 

cristãos” (BUENO, 2016a, p.84), ou um clássico Monarca absoluto do século XVIII, 

em seu domínio sobre vida e morte de seu povo.  

O efeito da propaganda e o trabalho contínuo no inconsciente do povo 

deveriam ser constantes pelo soberano, devido à constatação para Campos, de que 

os desejos da sociedade não compreendiam a complexidade do mundo moderno, 

                                                             
19 Forma de Rebelião militar ou Revolta muito comum na Espanha do século XIX, e na 
comunidade de países hispânicos. 
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sendo realizado dentro de uma expectativa simplista, com base em um otimismo 

irreal trazido pela perspectiva liberal. “[...] a transformação da força em direito, e da 

dinâmica dos interesses e tendências em conflito em um delicado balanço de ideias” 

(BUENO, 2016b apud CAMPOS, 2001).  

A visão bucólica de uma organização social do passado, quando 

possivelmente, existia uma valorização da soberania, algo já pregado por Schmitt, 

era reforçado por Campos, na sua crítica veemente do liberalismo e das instituições 

democráticas liberais. Outra similitude entre Campos e Schmitt era aclamação como 

expressão da vontade popular, atingindo a essência da democracia plebiscitária, 

sem intermediários. (BUENO, 2016a, p.89)  

O próprio empregar da palavra aclamação, já remete a um significado, 

existente na liturgia católica, quanto ao método de eleição papal, que vigorou até 

1996, ou também, do rito tradicional de uma Missa, quando ocorre a leitura do 

Evangelho, ressaltando o papel de veneração dos fiéis quão grandemente é a 

importância do texto sagrado a ser reverenciado.  

Isto é, a ligação do líder carismático, na figura soberana do Presidente com o 

povo, deve-se ter em total equivalência com o Papa, para com os católicos. 

Santificar a figura do líder, que cumpre o papel lendário de satisfazer os anseios 

bucólicos do povo, aproximaria Vargas de outros líderes do período como Mussolini 

na Itália, Franco na Espanha, Salazar em Portugal e até Adolf Hitler na Alemanha. 

Para Bueno (2016a, p.91) Campos compreendeu o mito como técnica eficaz para a 

“[...] utilização do inconsciente coletivo para o controle político da nação”. 

Observe-se que, a edificação de um personagem carismático, e legitimo para 

exercer o papel autoritário e aplicador do poder político seja ele, autêntico ou não, foi 

realizado pelos intelectuais conservadores dos anos 1930, com o intuito de 

demonstrar que a inabilidade do parlamentarismo liberal, de constituir e exercer o 

papel decisório, que havia sido removido, e transferido para o “império da vontade” 

(BUENO, 2016b, p.93), esta desempenhada pelo soberano – Presidente ou Ditador 

– do que pela “fictícia luta política” (BUENO, 2016b, p.93), existente nos 

parlamentos. 
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Ademais, Oliveira Viana partilhou com a burguesia paulista as filosofias 

autoritárias, já que, os movimentos organizados empresariais trabalhavam 

abertamente pela democracia parlamentar, mesmo que possuíssem “tendências 

autocráticas e reacionárias” (FREIRE, 2009, p.218). Viana condensou as teorias 

autocráticas dos anos 1930 e 1940, e que também fizeram presente na Carta de 

1937, na construção de uma forma “Brasil” de Estado autoritário, muito próximo da 

compreensão de Alberto Torres antes dele, e com Francisco Campos, 

contemporâneo deste, “em franco diálogo com o fascismo europeu” (BUENO, 

2016b, p.30). 

Nesse sentido, convém retomar o pensamento sobre fundar o Brasil não era 

algo novo. Já existia na perspectiva liberal da República instituída em 1889, quanto 

na dos líderes do movimento autoritário brasileiro, dentro da ditadura varguista, ao 

chama-la de “Estado Novo”. Ocorre que, “fundar o Brasil”, era a aplicação em 

potência de normas e políticas públicas adotadas sob uma perspectiva, seja ela 

liberal ou autocrática, com a manutenção das estruturas sociais existentes desde o 

período imperial. Sobre este pensamento, podemos destacar o que Bueno (2016b, 

p.30) afirma: “[...] o conservadorismo autoritário não apontava para a desarticulação 

das oligarquias no poder, senão para a substituição das oligarquias rurais e 

regionais pelas urbanas industrializadas”.  

Viana entendia que a impraticabilidade do modelo eleitoral, era inversamente 

proporcional ao conceito de democracia, que poderia ser abordada sobre outra ótica, 

da eficiência de um meio para um fim, do que, objetivamente no cumprimento dos 

requisitos subjetivos da população. Observe-se que, depositando no soberano um 

caráter universal, estando acima das querelas menores de um cenário político, no 

cumprimento dos interesses nacionais, naquele caso de um cenário de crise 

econômica global, Vargas surgia como uma figura paternalista, de defesa do 

brasileiro frente a um panorama controverso economicamente. Sobre isto, Roberto 

Bueno afirma:  

Perdido o poder de mando pelo senhor de engenho ou grande dono 
de terras, sem embargo, a despeito dessa transição, a simbologia 
permaneceu no imaginário político, e facilmente migrou para as 
novas estruturas de poder da sociedade industrializada de pre-
dominância urbana, viabilizando a realização dos antigos propósitos 
de dominação por novas vias. (BUENO, 2016b, p.33) 
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Finalizando o entendimento de Oliveira Viana, este ia além da pura crítica a 

democracia liberal, quando afirmava de maneira semelhante a Campos e Amaral, 

que os valores construídos desde o Iluminismo, o florescimento da razão, seriam 

parte do problema, quando este conceito universal impedia a real aplicabilidade de 

um regime autoritário, ao se limitar sob “dogmas” de valores como individualismo e 

liberdade humana.  

Campos vai além, segundo Bueno (2016b, apud CAMPOS, 2001) “defendia 

que as decisões políticas não mais fossem tomadas com base em processos 

racionais”. Considerando frágil o argumento do ponto de vista racional, para 

Campos, não resguardava as corrupções morais que pudessem influenciar o 

processo racional envolvido, ainda mais, quando questões de Estado estão nas 

mãos de indivíduos que trabalhassem sob tais métodos. Pode-se afirmar que, 

Campos cumpriu um papel de propagar o modelo autocrático no Brasil, dando o 

escopo necessário, para a ditadura varguista, e posteriormente, trinta anos depois, a 

construção da ditadura civil-militar de 1964 nos mesmos moldes do Estado Novo. 

Concluindo, verifica-se que a forma autocrática de Estado foi sendo 

trabalhada no inicio do século XX por meio de um cabedal de intelectuais 

conservadores, sendo muitos deles, profissionais da área jurídica, demonstrando o 

escopo institucional que o direito pode permitir a existência de regimes autoritários, 

entre aqueles que foram impostos tão dramaticamente a população brasileira por 

duas vezes. 

Obviamente que, as críticas trazidas por intelectuais como Oliveira Viana e 

Francisco Campos transmitiam um caráter eminentemente legalista das filosofias 

desenvolvidas, além do preparo intelectual dos mesmos para também abordar 

aspectos sociais e econômicos referendando o debate realizado na década de 1930. 

Há uma perda de espaço do pensamento liberal no meio acadêmico, na elite 

intelectual e nos meios empresariais, fruto de um cenário interno e global de 

descrédito da maneira que a democracia parlamentar operava. Tornou-se 

perceptível que tal afastamento liberal resultou no crescimento do pensamento 

autocrático, que conseguia expressar melhor a realidade social que se encontrava 

no Brasil.  
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A superação do liberalismo era necessária, pelo menos, em face de 
um duplo fenômeno: (a) o considerável aumento das tensões ideoló-
gicas na sociedade brasileira que levavam à radicalização do 
enfrentamento para muito mais além da potência de que dispusesse 
a mais bem-intencionada racionalidade; e (b), em segundo plano, a 
incapacidade dos membros das casas legislativas para o exame 
racional das matérias técnicas e altamente complexas. (BUENO, 
2016, p.37) 

Com a conjuntura adequada, Vargas no cumprimento da simbologia em 

torno do exercício de seu poder, realiza atos paternalistas, nacionalistas, discursos 

de apelo mitológico, criando uma aura de “pai dos pobres20”, fruto de uma ampla 

campanha da DIP21, e consequentemente um culto a sua personalidade, o que na 

verdade, servia muito mais para controle das massas, organizações políticas e 

sindicatos. Segundo Schwartzman (2000, p.93): “era indispensável, para que este 

plano fosse bem-sucedido, que houvesse símbolos a serem difundidos e cultuados, 

mitos a serem exaltados e proclamados, rituais a serem cumpridos”. 

Para a burguesia brasileira, nas palavras de Freire (2009, p.218) possuíam 

agora “a consciência possível [...] preservando traços inerentes a própria natureza – 

antidemocrática, ultraconservadora e dependente do Estado para unificar seu poder 

político – da dominação da mesma”. O escopo político dado pela filosofia autoritária 

dos anos 1930, agora no poder efetivamente, garantia que o desenvolvimento 

econômico capitalista brasileiro ocorresse à sua maneira, sem contestações no 

âmbito político, o que perduraria pelo restante do século XX, e sem dar satisfação a 

organizações sociais, devido ao controle exercido pela União, caso de Getúlio 

Vargas no Estado Novo, ou da Ditadura Civil-Militar, trinta anos depois, com os 

generais que se revezaram no poder.  

Ressalta-se que os papéis constitucionais nos dois períodos autocráticos 

brasileiros, serão tratados com mais eficiência nos capítulos seguintes. A finalidade 

deste tópico foi expor as origens históricas e também políticas do pensamento 

autoritário brasileiro, e a compreensão dos precedentes teóricos das ditaturas do 

Estado Novo e do Regime Militar. A conjuntura que fomentou os movimentos 

autoritários, construiu uma cultura política, uma ideologia autoritária que se faz 

                                                             
20 Disponível em: http://cpdoc.fgv.br/acervo/dhbb/faq/ Data do acesso: 19 de set. de 2016 
21 Departamento de Imprensa e Propaganda, criado por Getúlio Vargas, atuando até o final 
do Estado Novo, em 1945 
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presente na contemporaneidade brasileira, portanto, decorre de um longo processo 

produzido historicamente, não surgindo de maneira ingênua (FREIRE, 2009, p.219).  

Neste momento, o Brasil não possui nenhum “salvador político” (ROMANO, 

1994, p.29), seja ele um indivíduo ou uma instituição, o que no passado já foi 

representado pelos ditadores e os militares. Possivelmente, ocorra um 

aprimoramento no pensamento conservador, para que este líder apareça, como que 

legitimado para atos mais radicais, já que suas medidas encontrariam respaldo 

popular. O panorama político em que o debate em torno de corrupção seja 

recorrente, a probabilidade de que alguma figura carismática, aproveitando-se do 

sistema democrático parlamentar para propagar sua filosofia antidemocrática 

ancorada na pauta anticorrupção seja um fenômeno no médio prazo na política 

nacional. 

 A configuração política desenvolvida por Campos, Viana, Amaral e Torres, 

compreendia que a solução para resolver a dinâmica do liberalismo era “adequar as 

instituições públicas as exigências do tempo pela exceção” (SANTOS, 2007, p.318). 

Como agir de forma eficaz e arrojada dentro de uma perspectiva democrática, sem 

irromper para o autoritarismo, é a maneira que devemos usar as críticas dos 

conservadores brasileiros, e não tomar a saída radical que eles apresentam como o 

único recurso para resolver os problemas contemporâneos, uma vez que, a solução 

autoritária para lidar com críticas é apenas uma: a exceção22. 

No próximo tópico, pretendo apresentar as constituições brasileiras, de modo 

pormenorizado, o debate constitucionalista que existia em cada época do Brasil, 

desde a independência até hoje. Também, procuro localizar aspectos e 

características conservadoras, mesmo naquelas que se tidas como liberais.  

3.2. O PENSAMENTO CONSERVADOR E AS CONSTITUIÇÕES DO BRASIL 

 

Para analisarmos as Constituições brasileiras, temos que, primeiramente, 

separa-las em três períodos distintos, de forma global, com os mais variados 

                                                             
22 A substituição do Estado democrático de Direito, pela decisão personalista de uma 
autoridade executiva, que reivindica plenos poderes e a possibilidade de suspensão da 
ordem constitucional para a salvação da ordem concreta, do Estado, da Nação, etc.  
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personagens, e das variáveis influencias políticas e ideológicas, sobre o Brasil 

independente dos últimos 200 anos.  

De modo que, não soando de forma generalista, definir em três períodos, um 

país que teve sete Constituições, contando com a atual de 1988, e mais uma 

Emenda Constitucional nº 01 de 1969, que praticamente pode ser considerada uma 

nova Constituição, visivelmente três períodos seria uma visão muito insolente para 

toda complexidade política e institucional brasileira. 

O texto constitucional, já foi de tendências conservadoras, liberal e até com 

disposições fascistas. Hoje encontra-se num patamar mais progressista do que visto 

anteriormente. Temos uma constituição considerada progressista, independente das 

visões político partidárias, com diversas garantias constitucionais aos cidadãos 

quanto a arbitrariedades do Estado, além de mecanismos de regulação e controle 

sobre o mesmo. 

Há também, artigos que promovem a solidariedade, além da proteção ao 

hipossuficiente nas relações sociais, de trabalho, e consumo. Isto é, a Constituição 

de 1988, buscou ser plena em atender aqueles que têm uma visão de menor 

participação do Estado na vida dos indivíduos, além da busca de justiça social 

quanto às classes incautas. Mas, a análise da Constituição de 1988 se dará em um 

momento mais oportuno. 

Neste momento pretendemos traçar um panorama histórico-jurídico, das 

Constituições anteriores a 1988, e o papel do pensamento conservador na 

influência, construção e manutenção de uma Carta política, com suas tendências. 

 

3.2.1. A Constituição Imperial de 1824 

 

A Constituição Imperial, a primeira do Brasil independente, surgiu, e acabou 

antes mesmo de ser promulgada pelo Imperador Pedro I, ao largo de uma crise 

política entre as facções que surgiram na Assembléia Constituinte, que a formularia. 

Ao iniciar os trabalhos da Assembléia, em 03 de maio de 1823, Pedro I 

discursou, e acabou por transmitir uma ideia de controle sobre o legislativo, sendo 

que neste momento, vários deputados já se indispuseram, com este objetivo do 

Imperador. A partir deste momento, as facções políticas foram sendo construídas, 
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sendo três delas, as principais, e com objetivos constitucionais, em matéria de 

Estado, e o papel do Imperador. 

A principal facção, os “bonifácios”, oriunda de um dos Patriarcas da 

Independência, Jose Bonifácio, este Ministro do Imperador, e seu grande amigo,  

tinha uma visão de Constituição, onde a Monarquia seria forte e centralizada, com o 

objetivo de aniquilar os últimos focos de resistência a independência, além de 

algumas reformas estruturais modernizadoras, como abolição da Escravidão, em 

sua totalidade, realização de uma reforma agrária, e acabar com a política de 

empréstimos em países estrangeiros. A proximidade com a figura do Imperador - 

além dos atos de José Bonifácio como Ministro de Estado -, aproximaram as outras 

duas facções principais, a dos absolutistas e dos liberais-federalistas. 

A facção dos Absolutistas era formada por lusitanos e brasileiros, que 

defendiam uma Monarquia Absoluta e centralizada, com a manutenção dos 

privilégios das elites locais, e da nobreza que emigrou com a Coroa portuguesa em 

1808. A facção dos liberais-federalistas, também possuíam brasileiros e lusitanos 

em seus quadros, mas pregavam que deveria existir uma Monarquia meramente 

figurativa, descentralizada e federalista, bem como, a manutenção da Escravidão. 

Pedro I não se entendia como um Monarca absoluto, e nem propunha algo neste 

sentido, mas também não desejava ser alijado do poder, e ser mero espectador no 

cenário político. 

Com obviedade, o Imperador se ligou ideologicamente aos bonifácios, o que 

fez com que as outras duas facções fomentassem o fim do “Ministério Andrada”, o 

que acabou ocorrendo, ao se reconhecer que a Assembléia se colocava contra a 

figura de Bonifácio, o Imperador demitiu todo o gabinete ministerial.  

A partir deste momento, os dois grupos deixaram de ser aliados, e tornaram-

se inimigos, literalmente, quando os grupos se digladiavam pelas ruas da Capital, o 

que levou o Imperador a dissolver a Assembléia Constituinte, e convocar um grupo 

de juristas notáveis, para redigir a Constituição. 

Quanto às questões políticas, constata-se que o resultado, foi uma visão 

tetradimensional de poderes, baseado no modelo de Estado de Benjamin Constant, 

incluindo mais um poder ao que propôs Montesquieu: o Poder Moderador. Ou seja, 
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o resultado, foi um híbrido do modelo francês, com o modelo inglês, fomentando 

uma forma de governo singular no mundo, como dito expressamente no Artigo 10 da 

Constituição: “Art. 10. Os Poderes Políticos reconhecidos pela Constituição do 

Império do Brazil são quatro: o Poder Legislativo, o Poder Moderador, o Poder 

Executivo, e o Poder Judicial23”. 

Quanto a esta questão, Paulo Bonavides (2004, p.364) afirma: 

Com efeito, ao Executivo, Legislativo e Judiciário, acrescentou o 
Poder Moderador, de que era titular o Imperador e que compunha a 
chave de toda a organização política do Império. Em rigor, como 
redundou de sua aplicação constitucional, era ele o Poder dos 
Poderes, o eixo mais visível de toda a centralização de Governo e de 
Estado na época imperial. Disso resultou pela carência de autonomia 
provincial suficiente e pela ausência de poderes descentralizados, a 
funesta desintegração política do regime monárquico, substituído em 
1889 pelo sistema republicano de governo.  

Contempla-se dentro deste escopo institucional conservador, em que o 

Executivo, fica subjugado à figura do Imperador, que apesar de não ser um 

absolutista por completo, ainda assim tinha toda autoridade sobre um dos poderes. 

Atente-se que, há inúmeros artigos no texto legal, que conservam privilégios 

estruturados durante o período colonial português. Quanto ao ponto histórico e a 

manutenção de privilégios, vemos na Constituição, assegurando, por exemplo, as 

imunidades da Família Real:  

Art. 3. O seu Governo é Monárquico Hereditário, Constitucional e 
Representativo.  

Art. 5. A Religião Católica Apostólica Romana continuará a ser a 
Religião do Império. Todas as outras Religiões serão permitidas com 
seu culto doméstico, ou particular em casas para isso destinadas, 
sem forma algum exterior do Templo.24 

Ressalvando as características organizacionais, as influências francesas 

sobre a Carta Magna, levaram a ser considerada uma das mais liberais da época, 

apesar do escopo Monarquista que ainda mantinha, destacando o artigo 179, sobre 

os direitos dos cidadãos brasileiros: 

                                                             
23 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao24.htm/. Data 
do acesso: 19 de set. de 2016. 
24 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao24.htm/ Data 
do acesso: 19 de set. de 2016. 
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Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Políticos dos Cidadãos 
Brasileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a 
propriedade, são garantidos pela Constituição do Império, pela 
maneira seguinte.25 

Enfim, destaca-se que, apesar da aparência liberal transmitida pela 

Constituição, as votações eram indiretas, onde os únicos cidadãos aptos a votarem, 

eram cidadãos, do sexo masculino, com mais de 25 anos de idade e com renda 

mínima comprovada acima de 200 mil réis anuais. Junte-se a isto, a alta 

centralidade que a Constituição fornecia ao Imperador, criou um efeito cascata, em 

que inúmeras insurreições nas províncias, minavam a tranquilidade pela nação.  

Pode-se dizer, que apesar da longevidade da Carta de 1824, a mesma 

encontrou resistência, já que as províncias, influenciadas pelos pensamentos 

liberais, buscavam mais autonomia, algo que aliado a toda centralidade, e falta de 

direitos políticos para a maior parte do povo, a Carta estava longe de cumprir 

qualquer ideal isonômico entre as pessoas, mas sim, aplacar a inquietação por 

direitos que os grupos liberais buscavam dentro da estrutura de poder. Bonavides 

(2004, p. 364) afirma que:  

 

Em resumo, a monarquia constitucional do Império no Brasil, foi um 
equilíbrio relativamente estável, pois durou 65 anos entre o princípio 
representativo, gerador de um parlamentarismo sui generis, 
introduzindo nos mecanismos institucionais, e o princípio absolutista, 
dissimuladamente preservado com prerrogativas de poder pessoal, 
de que era titular o Imperador, em cujas mãos se acumulava, tanto 
em termos formais como efetivos, o exercício de dois poderes: o 
Executivo e o Moderador. O último concentrava mais faculdades de 
mando e competências do que o primeiro. A monarquia foi, não 
obstante, um largo passo para a estreia formal definitiva de um 
Estado liberal, vinculado, todavia, a uma sociedade escravocrata, 
aspecto que nunca se deve perder de vista no exame das instituições 
imperiais.  

 

Ou seja, como bem afirma Bonavides, não podemos esquecer que o texto 

constitucional, tinha muitos fatores liberais, ou modernizantes, mas as características 

conservadoras e de manutenção vinculadas desde o período colonial português. 

Após 65 anos, deu-se o fim do período imperial, depois de um Golpe Branco, com a 

                                                             
25 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao24.htm/ Data 
do acesso: 19 de set. de 2016 
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substituição do Imperador, por seus imediatos Marechais no poder, quando a 

insatisfação dos Comandantes Militares, Oligarquias regionais, e antigos 

escravocratas uniram-se na busca de um novo modelo de poder, já que o Império e 

seu texto constitucional, não correspondia a seus anseios. 

 

3.2.2 A Primeira Constituição Republicana de 1891 

 

A segunda Constituição Brasileira, a primeira da República, foi inaugurado 

sob uma nova ótica política do Estado Brasileiro. O liberalismo tornou-se dominante 

no cenário, sendo que os formadores da República fizeram um giro de 180º na 

construção deste novo Estado. A velha Monarquia foi removida, a criação de 

governos representativos e os “decadentes” pensamentos centralizadores dos 

Imperadores foram abandonados. Para isto, todas concepções advindas do Império, 

e até a existência dos negros libertos, soavam retrógrados e ultrapassados. O foco 

deixou de ser a Europa, os olhos voltavam-se para os Estados Unidos, e seu modelo 

de federalismo, com liberdades para os Estados-Membros (antigas Províncias), e 

formato das Instituições tipicamente liberais. (BONAVIDES, 2004, p.365) 

O período que compreende a promulgação da Constituição em 1891 até a 

eclosão da Revolução de 1930 é chamada hoje de República Velha, por ter sido o 

primeiro átimo temporal de cunho republicano do país. Este, divide-se em República 

das Espadas e Oligárquica. No primeiro momento, os Marechais Deodoro e Floriano, 

consolidaram a República, enfrentando crises econômicas, conflitos sociais pelo 

país, e a antipatia de certos grupos monarquistas, com a remoção do Imperador, e o 

controle do poder pelos militares.  

Em um segundo momento, as oligarquias paulistas solidificaram seu poder 

em ascensão desde o fim do Império, controlando a política e a economia, com a 

aplicação do modelo federalista, e fortalecendo o café, como principal produto de 

exportação, e dando as bases industriais da economia do Estado de São Paulo. 

Neste momento, consolida-se a política coronelista, haja vista, algo que sempre 

existiu nas municipalidades. Mas nesta época, com o poder regionalizado, deu mais 

liberdade aos grupos locais, o que ocasionou a ascensão de políticos “coronéis” a 
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implementação de políticas conservadoras, isto é, o controle do poder econômico e 

político de localidades paupérrimas, sem modificar as antigas estruturas de 

manutenção de poder. 

Quanto aos aspectos formadores da Constituição, pode-se afirmar que o 

modelo norte-americano era a chave para a construção de um Estado Liberal no 

Brasil. O Poder Moderador foi removido, sendo consagrado apenas o modelo 

clássico de Montesquieu: do Executivo, do Legislativo e o Judiciário. Finalmente o 

Presidencialismo venceu no Brasil, seguindo o que ocorria no restante da América 

Latina, mesmo que de forma tardia. Muitos valores progressistas foram incorporados 

a nova Carta, mais como objetivo maquiado de se apresentar como uma nação 

moderna, do que realmente mudanças estruturais pelo país.  

Mas a separação entre a Igreja Católica e o Estado brasileiro, este assumindo 

as funções de educação que eram divididos com os clérigos. Ademais, o Estado 

brasileiro, deixou de ter religião oficial, não interferindo nas escolhas dos clérigos 

das Igrejas. Outro litígio resolvido, foi a extinção de todo e qualquer foro de nobreza 

oriundo do Império. Enfim, com todas as ações, o Estado buscava dissolver marcas 

vindas dos modelos europeus, com os olhos voltados para aos Estados Unidos. 

Com efeito, os princípios chaves que faziam a estrutura do novo 
Estado diametralmente oposta àquela vigente no Império eram 
doravante: o sistema republicano, a forma presidencial de governo, a 
forma federativa de Estado e o funcionamento da Suprema Corte, 
apta a decretar a inconstitucionalidade dos atos de poder; enfim, 
todas aquelas técnicas de exercício da autoridade preconizadas na 
época pelo chamado ideal de democracia republicana imperante nos 
Estados Unidos e dali importadas para coroar uma certa modalidade 
de Estado Liberal, que representava a ruptura com o modelo 
autocrático do absolutismo monárquico e se inspirava em valores de 
estabilidade jurídica vinculados ao conceito individualista de 
liberdade. (BONAVIDES, 2004, p.365) 

 

Dos Estados Unidos, foi copiado: o nome, substituindo o Império do Brasil, 

por Estados Unidos do Brasil; a bandeira que, durante o governo provisório de 

quatro dias, após a Proclamação da República, foi substituído por uma cópia da 

bandeira norte-americana, com as cores verde, amarela, azul e branca. Obviamente, 

por ter sido replicado de maneira insolente da bandeira dos Estados Unidos, causou 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Poder_Executivo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poder_Legislativo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poder_Judici%C3%A1rio
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repulsa, e uma nova bandeira foi desenvolvida. Todos estes elementos decorrem da 

admiração dos fundadores da República, no modelo norte-americano. 

Apesar de toda aparência de modernidades, as Oligarquias regionais, 

principalmente a paulista, utilizando de sua forte influência econômica adquirida 

desde as últimas décadas do Império, no redigir da nova Constituição, com 

aspirações republicanas, liberais e democráticas, nenhum artigo principiológico, foi 

documentado. 

Do texto Constitucional, destacam-se os artigos 28º e 47º, que instituíam o 

voto direto para o Deputados e Senadores, e Presidência e Vice-presidência, 

separadamente, a saber: 

Art. 28. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do 
povo eleitos pelos Estados e pelo Distrito Federal, mediante o 
sufrágio direto, garantida a representação da minoria. 

Art. 47. O Presidente e o Vice-Presidente da República serão eleitos 
por sufrágio direto da Nação e maioria absoluta de votos. § 1º - A 
eleição terá lugar no dia 1º de março do último ano do período 
presidencial, procedendo-se na Capital federal e nas Capitais dos 
Estados a apuração dos votos recebidos nas respectivas 
circunscrições. O Congresso fará a apuração na sua primeira sessão 
do mesmo ano, com qualquer número de membros presentes.26 

Todavia, mesmo com tais mudanças, o voto direto era aberto, ficando os 

eleitores mais vulneráveis, sob a possibilidade de coação física, pressão psicológica 

ou se corrompendo por de líderes locais, que desejassem eleger-se, ou ter aliados 

eleitos. Popularizou o termo “voto de cabresto27”, em que os chamados “coronéis” 

controlavam as votações, pervertendo o processo político. 

                                                             
26 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao91.htm/ Data 
do acesso: 19 de set. de 2016 
27 O conceito de voto de cabresto, seria de um sistema tradicionalista de controle de poder 
político (principalmente os regionais), por um meio do abuso de autoridade (coronelismo), a 
compra de votos e, uso da máquina pública para favorecimento pessoal ou de simpatizantes 
políticos. Desse modo, podemos compreender que em alguma medida o proprietário de 
terras é dono de votos, o que se mostra como a figura típica do coronel. O coronelismo, no 
entender de Victor Nunes Leal (1976, p. 20), apresenta-se “como resultado da superposição 
de formas desenvolvidas do regime representativo a uma estrutura econômica e social 
inadequada. Não é, pois, mera sobrevivência do poder privado, cuja hipertrofia constitui 
fenômeno típico de nossa história colonial. É antes uma forma peculiar de manifestação do 
poder privado, ou seja, uma adaptação em virtude da qual os resíduos do nosso antigo e 
exorbitante poder privado têm conseguido coexistir com um regime político de extensa base 
representativa”. 
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Ademais, o voto e a candidatura, só eram autorizados a homens acima de 

vinte e um anos, que comprovassem alfabetização, mediante a Constituição de 1891 

e pelo Decreto nº 06 de 19/11/1889. Devido à falta de políticas públicas necessárias 

para resolver este problema, durante os primeiros anos da Republica, apenas uma 

minoria da população exercia seus direitos políticos. 

No findar da década de 1920, com o processo eleitoral viciado, e 

completamente corrompido pelo voto aberto, os principais Estados do país: São 

Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, dominavam a cena política, impedindo a 

participação de outras lideranças regionais.  

Duas ocasiões ocorreram para uma mudança política. A primeira, a crise 

econômica de 1929, algo que afetou o Brasil, cuja produção agrícola baseada na 

monocultura do café, além dos produtores paulistas, que perderam o poder 

financeiro, e claramente, poder político. Segundo, ocorreu após o Partido 

Republicano Paulista (PRP), que tinha o Presidente eleito Washington Luís, não 

seguiu o acordo de revezamento na escolha dos Presidentes com o Partido 

Republicano Mineiro (PRM), propondo a candidatura do Presidente estadual de São 

Paulo, Júlio Prestes, que acabou por ser eleito.  

Acusando o processo eleitoral, de fraude, o Presidente do Rio Grande do Sul, 

Getúlio Vargas, aliado aos estados de Minas Gerais e Paraíba, realizam o golpe 

militar, que ficou conhecido como Revolução de 1930, derrubando o governo eleito, 

de Júlio Prestes, antes da posse. 

Nesse interim, da queda da Republica, até a convocação de uma nova 

Assembléia Constituinte para uma nova Carta Magna, Vargas governou de forma 

“meio provisória e meio ditatorial” (BONAVIDES, 2004, p.366), mas sem legitimidade 

diante da insatisfação vertentes nos Estados, principalmente, São Paulo. Uma nova 

Constituição seria promulgada, não pelas graves falhas que existiam na Carta 

anterior, mas devido a conflagração, que foi fortemente reprimida, surgida em São 

Paulo, a chamada de Revolução Constitucionalista. Deste movimento, veio às bases 

para o nascimento de uma nova Constituição. 

3.2.3 A Constituição de 1934 
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A terceira Constituição Brasileira, e segunda da República, foi a que existiu 

por menor tempo, cerca de três anos, e aplicada por apenas um ano. Acrescentava 

uma série de artigos nos mais variados âmbitos: valores idealistas, políticas 

autoritárias e pensamentos centralizadores, e até princípios liberais. 

Conceitualmente, não diferenciava muito da Constituição de 1891, quanto à noção 

de República democrática, liberal e federativa, que foi mantido. 

Para Bonavides (2004), esta carta política inaugura a terceira época 

constitucional no Brasil: o constitucionalismo do estado social. Sob forte influência 

da Constituição de Weimar de 1919, a partir desta Carta, e todas as suas 

sucessoras possuíam o objetivo de cumprir as demandas sociais e democráticas, 

apesar de em muitos cenários, possuir um pensamento mais conservador, ou mais 

progressista, dependendo do sabor do momento. 

Em 1934 a inspiração do constitucionalismo alemão weimariano é 
decisiva para a formulação precoce da forma de Estado social que o 
constituinte brasileiro estabeleceu em bases formais, num passo 
criativo dos mais importantes, capaz de autenticar a significação e a 
autonomia doutrinaria do terceiro ciclo ou época constitucional, em 
cujos espaços o regime ainda se move em busca de consistência, 
legitimidade e consolidação definitiva das instituições fundamentais. 
(BONAVIDES, 2004, p.368) 

Obviamente que o pensamento liberal perde força no cenário mundial, de 

crise econômica e aumento do desemprego, o que ocasiona no Brasil em avanço do 

poder central sobre os Estados-membros. A inclusão do voto feminino, o voto 

secreto, criação das Justiças eleitorais e do trabalho, a nacionalização dos recursos 

e riquezas do país, a proteção no ambiente de trabalho, a criação de uma 

previdência abrigar os idosos, foram só alguns dos direitos que foram incluídos 

nesta nova Constituição. 

O constitucionalismo dessa terceira época fez brotar no Brasil desde 
1934 o modelo fascinante de um Estado social de inspiração alemã, 
atado politicamente a formas democráticas, em que a Sociedade e o 
homem-pessoa – não o homem-individuo – são valores supremos. 
Tudo, porém indissoluvelmente vinculado a uma concepção 
reabilitadora e legitimante do papel do Estado com referência a 
democracia, a liberdade e a igualdade. (BONAVIDES, 2004, p.368) 

Na data de 16 de julho de 1934, foi promulgada uma nova Carta, com 187 

artigos, bem mais ampla que a anterior, que possuía 91 artigos. Buscava harmonizar 

as oligarquias rurais, com duas novas realidades. A primeira, no âmbito doméstico, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_brasileira_de_1891
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em que o Exército, os industriais, e uma nascente classe média urbana procuravam 

espaço político, que era monopolizado pelas oligarquias. No segundo momento, a 

nova realidade global, em que o socialismo/comunismo cresciam, e aspirações 

sociais eram demandas reais, ao mesmo tempo que se confrontava 

ideologicamente, com o fascismo, a vertente mais radical do conservadorismo. O 

estabelecimento de uma Republica, ampla e federativa, emanada da Europa, mais 

especificamente, da Itália de Benito Mussolini, em um misto de centralismo estatal, 

corporativismo e progresso social. Nesta conjuntura, industriais, agricultores e 

políticos conservadores, temerosos de revoluções, revoltas ou greves de grandes 

proporções, como a Greve Geral de 1917 encontraram no modelo italiano, o 

caminho para uma política de conciliação para evitar consequências mais danosas. 

As semelhanças com o modelo fascista são tantas, que devido a esta nova 

Carta, foi criado a Justiça do Trabalho, para dissolver conflitos relativos a 

empregadores e empregados. Estas questões comprovam que era grande o temor 

ao socialismo, e o fascismo era de certa maneira admirado, no objetivo de eliminar 

qualquer noção de “luta de classes” - via o fortalecimento do conceito de Nação -, ou 

algo que eliminasse a propriedade privada. 

Mas, apesar da amplitude, e a busca de uma conciliação entre empregados e 

empregadores, o campo e a cidade, a União e os Estados, a Carta de 1934, pouco 

durou. Vargas, grande opositor do texto final apresentado, tinha aspirações de não 

ser removido do governo dentro de uma rotina eleitoral comum. Portanto, apesar, 

dos poucos avanços trazidos pela nova Constituição, a mesma não foi aplicada 

verdadeiramente, pelo curto tempo de existência, sendo que em 1937, a democracia 

seria novamente abafada. 

 

3.2.4 A Constituição Autoritária de 1937 

 

A quarta Constituição - e a terceira da República -, emergiu de uma situação 

de ebulição entre os grupos políticos urbanos, que apareceram ao mesmo tempo da 

nova Carta constitucional. E por meio dela Vargas consolida seu poder, eliminando 

dissidências e controlando o processo político. Os motivos que municiaram este 



45 
 

fortalecimento através de uma ditadura, legitimada por uma nova Constituição, foi o 

cabedal fornecido por grandes agricultores e industriais, temerosos por razões 

econômicas e políticas. 

O desenrolar dos fatos, ocorreu no final do ano de 1937, quando a mídia da 

época noticiou que fora descoberto, pelas forças armadas, um plano do partido 

comunista, para uma troca do regime posto. O que não se noticiou na época, é que 

este projeto, que ficou chamado, posteriormente, “Plano Cohen”, foi tramado e 

redigido pelo militar Olímpio Mourão Filho, e informado como verdade. 

Utilizando-se desta circunstância, a cúpula do Governo Vargas decreta 

“Estado de Guerra”, suspende a Constituição de 1934 e instala a ditadura. Para 

completar o processo, Getúlio Vargas, fecha o Congresso Nacional, completando o 

processo de suspensão da Democracia, que só retornaria nove anos depois. 

Acertada a partir dos pensamentos do Jurista e Ministro da Justiça do Governo 

Vargas, Francisco Campos, de pensamentos antiliberais e antidemocráticos, e 

altamente autoritário, algo próximo a linha totalitária dos anos 1930 e 1940. Sobre 

este período, Lira Neto afirma:  

Do mesmo modo, não podia haver dúvidas a respeito da vocação 
autoritária do texto constitucional elaborado por Francisco Campos. A 
própria forma de elaboração do documento contrariara a tradição de 
se confiar tão importante tarefa a uma Assembleia Constituinte. Por 
essas e outras, a nova Carta Magna foi apelidada de 'Polaca', 
referência à Constituição outorgada e imposta pelo marechal Józef 
Piludski à Polônia, em 1921 (o epíteto terminou por ganhar 
conotação ainda mais pejorativa, ao aludir às prostitutas europeias 
que, a despeito de sua verdadeira nacionalidade, eram tratadas à 
época, no Brasil, como polonesas – ou 'polacas'). (NETO, 2013, 
p.317-318) 

Apoiado nisto, decorreu o medo da “ameaça comunista”, além de um contexto 

de crise econômica mundial, levou aos grandes produtores de café, ainda a principal 

commodity brasileira, ter o seu produto protegido pelo Executivo. Este mesmo 

Executivo - que desejava estimular a nascente indústria nacional -, e os grandes 

industriais encontraram no poder centralizado de Vargas o apoio institucional 

necessário. Outro pressuposto para este apoio resulta também do temor de 

recrutamento político da embrionária classe média e dos trabalhadores urbanos, em 

um cenário de acréscimo de demandas sociais. 
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ATENDENDO às legitimas aspirações do povo brasileiro à paz 
política e social, profundamente perturbada por conhecidos fatores 
de desordem, resultantes do crescente a gravação dos dissídios 
partidários, que, uma, notória propaganda demagógica procura 
desnaturar em luta de classes, e da extremação, de conflitos 
ideológicos, tendentes, pelo seu desenvolvimento natural, resolver-
se em termos de violência, colocando a Nação sob a funesta 
iminência da guerra civil;     
ATENDENDO ao estado de apreensão criado no País pela 
infiltração comunista, que se torna dia a dia mais extensa e mais 
profunda, exigindo remédios, de caráter radical e permanente; 
ATENDENDO a que, sob as instituições anteriores, não dispunha, o 
Estado de meios normais de preservação e de defesa da paz, da 
segurança e do bem-estar do povo.28 

 

Quanto às características da Constituição Outorgada de 1937, Paulo 

Bonavides (2004, p.89), afirma que: 

Do ponto de vista jurídico, a Constituição outorgada é ato unilateral 
de uma vontade política soberana – a do outorgante, mas do ponto 
de vista político, representa quase sempre uma inelutável concessão 
feita por aquela vontade ao poder popular ascendente, sendo, pois, o 
produto de duas forças antagônicas que se medem em termos 
políticos de conservação ou tomada do poder. Essas duas forças em 
conflito dialético são o princípio monárquico do absolutismo e o 
princípio democrático do consentimento. Um decadente, o outro 
emergente. 

A nova Constituição é considerada o marco inicial do governo autoritário 

conhecido por “Estado Novo”, onde, de modo geral, deu o amparo legal para o 

regime político instituído por Vargas, que começou em 1930, e só acabaria em 1946, 

após a Segunda Guerra Mundial. A nova Carta, uma das mais autoritárias do 

mundo, era baseada na Carta Magna da Polônia, confirmando assim as tendências 

conservadoras de Vargas.  

Com a sua existência, os vários avanços sociais trazidos pela Constituição 

anterior, foram revogados, ocasionando em perda de direitos democráticos e 

humanos, que era uma nova demanda naquele período. Entre os atos “legais” 

garantidos ao Presidente, no âmbito institucional, citam-se: Fechamento do Poder 

Legislativo nos três níveis; Interventores para governarem os Estados; e Poder 

Judiciário subordinado ao Poder Executivo. 

                                                             
28 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao37.htm/>. 

Data do acesso: 14 de jun. de 2016; 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao37.htm/
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Quanto aos direitos políticos e sociais: revoga o direito a eleição direta, que 

passa a ser indireta; a pena de morte foi retomada; eliminou-se o direito de greve; 

permitia a exoneração de funcionários públicos sem delongas, que se opunham ao 

regime; e fortaleceu o aparelho repressor do Estado, não sendo incomum, a prisão, 

tortura ou morte de muitas pessoas que eram hostis ao governo, principalmente, 

socialistas e comunistas. 

Enfim, após um respiro de ampliação democrática, os valores conservadores, 

foram ampliados novamente, e se mantiveram por nove anos, até que uma nova 

Carta Constitucional fosse promulgada. A Carta de 1937, resultado de uma 

conjuntura internacional, de um crescimento exponencial do pensamento 

conservador de extrema-direita, e também no âmbito doméstico, que no Brasil era 

representado pelo movimento integralista. O conceito, e a existência de um 

pensamento democrático liberal, foi “cercado” por fascistas e socialistas, fruto de 

uma péssima política de redistribuição de renda, e capacidade de resolução de 

crises econômicas, como a de 1929.  

Obviamente que, o enfraquecimento do modelo parlamentarista 

constitucional, resultou na queda de inúmeras democracias por modelos fascistas 

autoritários, ou simplesmente, Ditaduras, como no Brasil. O modelo democrático se 

elevaria novamente, apenas no final da Segunda Guerra Mundial, por volta de 1944, 

onde as contradições dos exemplos fascistas com os parlamentares se tornariam 

evidentes, tanto no contexto externo, quanto no interno, onde a presença varguista 

tornou-se um embaraço. 

 

3.2.5 A Constituição de 1946 

 

A quinta Constituição e a quarta da República, foi o que se pode chamar de 

muito otimista. A Carta que tinha a proposta de retomar os objetivos da Constituição 

de 1934, foi considerada avançada, com o progresso das liberdades individuais e 

democráticas. Tinha uma estrutura liberal, o que levou os políticos do processo 

constituinte, a demarcar o espaço destinado aos três poderes da República. Quanto 

a longevidade em um mandato presidencial, o mesmo foi instituído em um formato 
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de cinco anos, sem direito a reeleição, para evitar a perpetuação poder, como foi o 

caso Vargas. 

As perspectivas trazidas pela Carta de 1934, não foram abandonadas, já que 

a aplicação de um constitucionalismo de estado social, ainda foi mantido como meta 

fundamental no novo texto. Segundo Sarasate (1967, p.15 apud BONAVIDES, 2004, 

p.369): “Foi indisfarçável a ressonância da Constituição de Weimar nos textos 

brasileiros de 1934 e 1946, os quais tiveram na mesma um reluzente espelho”. 

O modelo federalista foi retomado, dando mais autonomias aos Estados 

membros, e também a separação dos três poderes nos níveis federal, estadual e 

municipal. Quanto as garantias individuais, certos direitos fundamentais que não 

existiam ou foram removidos, destacaram-se na nova Carta, como: 

a igualdade legal; a liberdade de manifestação e pensamento; a inviolabilidade 

do sigilo de correspondência; a liberdade de crença e cultos; a liberdade de 

associação; a inviolabilidade do domicilio; a prisão apenas em flagrante delito salvo 

exceções; ampla de defesa de acusado; fim da pena de morte. 

Os partidos políticos que surgiram foram admitidos no jogo democrático e 

autorizados a participarem da Constituinte que elaborou a nova Carta, sendo que, 

três se sobressaíram, e tiveram destaque na cena política brasileira até o Golpe 

Civil-Militar de 1964: os conservadores da União Democrática Nacional (UDN) e do 

Partido Social Democrático (PSD), formados principalmente, por empresários, alta 

classe média, e grandes proprietários de terra; e os progressistas do Partido 

Trabalhista Brasileira (PTB), formado por operariado urbano e classe média. 

Ocorre que, a Republica Nova, como ficou conhecida, o Brasil se insere em 

uma maior amplitude no cenário econômico global, com o aprimoramento do 

mercado consumidor interno, devido ao surgimento de uma classe média urbana, e 

mais a frente, a implementação de indústrias de bens de consumo duráveis e 

insumos. Isto insere a população em uma conjuntura de necessidades materialistas 

de uma democracia capitalista moderna, algo que, a Constituição, 

fundamentalmente, não poderia ser motivos delimitação ou oposição. Mesmo com 

um ambiente econômico e social em ascensão para a vida dos cidadãos comuns, o 

cenário político, enfrentou crises institucionais no largo de seus dezenove anos de 

vigência. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Igualdade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei
https://pt.wikipedia.org/wiki/Liberdade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sigilo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pris%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pena_de_morte
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A Carta Magna de 1946 foi inúmeras vezes sabotada por interferências fora 

do ambiente político institucional e tentativas de golpes militares. Os quatro 

presidentes eleitos no período enfrentaram anormalidades antidemocráticas para a 

concretização do mandato presidencial. O pensamento conservador, obviamente, 

teve um papel fundamental neste processo, representados principalmente pela 

UDN29, e sua política de consolidada antinacionalista, antipopulista e anticomunista. 

A Constituição, de cunho liberal e idealista, tinha efetivamente, pouco uso prático, no 

ambiente político de ebulição em que burguesia industrial, militares direitistas, capital 

estrangeiro se impunham frente aos planos trabalhistas, do operariado urbano e 

classe média urbana e políticos nacionalistas. 

No primeiro momento, com o fim do Estado Novo, e a deposição de Getúlio 

Vargas, o seu Ministro da Guerra, Eurico Gaspar Dutra é eleito presidente, 

realizando um Governo de claro alinhamento com os Estados Unidos, realizou um 

controle de grandes proporções em sindicatos, com repressão a manifestações, 

além da manutenção de salários baixos.  Sobre este cenário político, o Historiador 

uruguaio René Armand Dreifuss, em “1964: A Conquista do Estado”, afirma: 

 
Embora o Marechal Eurico Dutra tivesse sido eleito pelas maquinas 
políticas do PSD e do PTB e tivesse sido apoiado por Getúlio Vargas, 
ele mostrou logo de início que suas ideias políticas diferiam 
grandemente das de seu predecessor [...]. O governo favoreceu o 
laissez-faire na aera econômica e, depois de tentar desenvolver, por 
um curto período, um sistema de participação pluralista, passou a 
defender um forte controle político das classes subordinadas. 
(DREIFUSS, 1981, p.28)  

 

Obviamente, este não era um panorama que agradava a classe trabalhadora, 

o que acarretou em um crescimento dos quadros militantes do (PCB30), que pela 

nova Constituição foi admitido no jogo político, tendo ótimos resultados eleitorais 

com os mandatos de um Senador, dezessete deputados constituintes e centenas de 

vereadores nas eleições municipais de 1946. Mas, claramente isto não passaria 

impune pelo Governo, de claros interesses conservadores, com o rompimento das 

relações diplomáticas do Brasil com a União Soviética no final de 1947. Além disto: 

 
Os primeiros sintomas da “Guerra Fria” coincidiram com uma 
demonstração de força do Partido Comunista nas eleições estaduais 
de janeiro de 1947, quando sua posição de quarto maior partido em 

                                                             
29 União Democrática Nacional. 
30 Partido Comunista Brasileiro 
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termos de voto popular foi reiterada [...]. Naquele mesmo ano, a 
pedido do governo, o Partido Comunista foi declarado ilegal por 
decisão judicial. O Marechal Eurico Dutra dissolveu também a 
Confederação dos Trabalhadores do Brasil – CTB, e interveio nas 
atividades de quatrocentos sindicatos em decorrência de uma 
suposta ligação desses com o já ilegal Partido Comunista, além de 
promover um expurgo no funcionalismo público. (DREIFUSS, 1981, 
p.30) 

 

Após promover a transição para a República, Eurico Dutra se retira em 1950, 

e ocorre o retorno de Getúlio Vargas, ao seu utilizar do seu cabedal político 

construído no Estado Novo. Neste momento, o populismo político, aliado ao 

trabalhismo se inflama com o conservadorismo anticomunista, que nas palavras de 

Dreifuss:  

Getúlio Vargas foi reconduzido ao governo, com uma ampla maioria 
de votos, por um bloco populista que se estendia de norte a sul do 
país, reunindo políticos locais, de interesses agrários, principalmente 
do Sul, e das classes trabalhadoras urbanas. Getúlio Vargas formou 
um ministério heterogêneo, onde muitos dos membros eram 
empresários e de formação oligárquica, refletindo a composição do 
bloco populista que o havia apoiado, e refletindo também o conjunto 
de diretrizes políticas que ele pretendia implantar. (DREIFUSS, 1981, 
p.31) 

 

Vargas tomou a perigosa de usar os trabalhadores urbanos como, que 

Dreifuss chama de “grupo de pressão” (DREIFUSS, 1981, p.32), para assim realizar 

projetos que favorecessem os interesses oligárquicos e empresariais nacionalistas, 

confrontando diretamente os líderes militares e burguesia transnacional apoiados 

pelos Estados Unidos. Tais fatores foram decisivos, e após uma série de incidentes 

políticos que envolveram a figura do presidente, acarretava na renúncia de Getúlio, 

ou como ocorreu, o seu suicídio em 1954. 

Com a saída de Vargas, seu vice, Café Filho assumiu a Presidência, 

cumprindo as pautas da oposição a Vargas, lideradas por uma frente de centro-

direita formada pela UDN e o PSP31. Ocorre que, o mandato “tampão” de Café Filho 

foi até finais de 1955, quando uma nova eleição presidencial, alçou o nacional-

desenvolvimentismo e o trabalhismo de volta ao poder, na aliança entre PSD-PTB, 

levando Juscelino Kubitschek ao poder. Seu mandato, apesar do forte otimismo do 

                                                             
31 Partido Social Progressista. 
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período, popularmente mencionado como os “anos dourados32”, também teve suas 

turbulências recorrentes no Congresso nacional, como salientado por Dreifuss. 

 
O Congresso inicialmente apoiaria Juscelino Kubitschek através da 
aliança PSD/PTB, apoiando o seu programa de desenvolvimento 
“conduzido pelo Estado”, desde que o governo representasse os 
interesses da maioria parlamentar. Porem a medida que o Executivo 
se envolvia em sua política de modernização, o Congresso 
consolidava a sua presença política através de uma atitude 
conservadora em relação ao Executivo e interesses industrializantes 
que ele representava. A presença conservadora do Congresso 
cristalizava-se em decorrência da lógica das alianças e da 
necessidade de conciliação, do clientelismo, dos interesses 
tradicionais e da oligarquia rural que até então ele representava. 
Assim, as práticas do sistema político populista faziam do Congresso 
um reduto conservador, que era lento e improprio para a articulação 
dos interesses multinacionais e associados favorecidos pelo governo 
de JK33. (DREIFUSS, 1981, p.34) 

 

O grande momento político, ou a virada conservadora decisiva na República, 

começou no ano de 1960, com a eleição do controverso candidato Jânio Quadros, 

da chapa de um pequeno partido, o PTN34, com o principal partido conservador da 

época, a UDN.  Os eleitos nesta eleição, Quadros para Presidente, e João Goulart 

para Vice, de chapas diferentes, tinham pensamentos e planos políticos diversos, 

apesar da liturgia do cargo. Atente-se que um agravante apresentado Constituição 

de 1946 é que a Chapa de Candidaturas de qualquer partido ou coalizão, era 

dividido, podendo ocorrer de o Presidente ser eleito, e o Vice-Presidente não. 

Apesar destes problemas institucionais, para concretizar seu plano de “varrer” a 

corrupção da Presidência, Quadros ainda teria problemas mais urgentes, como bem 

destaca Dreifuss: 

 
Transcorridos os primeiros meses do governo de Jânio Quadros, 
tornou-se claro que seu “populismo udenista” não conseguiria 
produzir as medidas de crescimento distributivo esperadas pelas 
forças populares. Jânio Quadros havia herdado tanto uma economia 
enfraquecida em parte pelas diretrizes políticas de JK de promover 
um crescimento “acelerado”, quanto uma burocracia e vícios 
administrativos populistas que se tornavam cada vez mais 

                                                             
32 Disponível em: 
http://www.cienciamao.usp.br/dados/t2k/_historiadobrasil_h32b.arquivo.pdf/ Data do acesso: 
19 de set. de 2016 
33 Apelido popularmente usado para referir ao Ex-Presidente Juscelino Kubitschek (1956-
1960). 
34 Partido Trabalhista Nacional 
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inadequados as necessidades do bloco multinacional e do grande 
capital local. (DREIFUSS, 1981, p.128) 
  

Ainda, sobre este cenário, Dreifuss afirma: 

 
Um legado de problemas aguardava Jânio Quadros, incluindo a 
inflação que se tornava incontrolável, a estagnação agraria, 
dificuldades na balança de pagamentos, bem como a exaustão do 
mercado de consumo de bens duráveis que beneficiavam a classe 
média alta. (DREIFUSS, 1981, p.128) 

 

Ante a este panorama de calamidade das contas públicas, Quadros seu viu 

diante de um Congresso semelhante ao período JK, com a economia deficitária, e 

sem dimensão de como confrontar-se com um Congresso e aprovar medidas de 

austeridade. Com sete meses de mandato, renuncia, com o Vice-Presidente 

Jango35, em missão diplomática na China, acreditava na que o povo o traria de volta 

ao Governo, se impondo ao Congresso, e fortalecendo o Executivo, para realizar 

ajustes que julgasse necessário. 

Ocorre que a Constituição foi cumprida risca, com o Presidente da Câmara, 

Ranieri Mazzilli, assumindo temporariamente a Presidência, e para evitarem que o 

Presidente “Comunista” João Goulart exercesse seu mandato, aprova-se a Emenda 

Constitucional nº 4 com a adoção do parlamentarismo, reduzindo o papel do 

Executivo. 

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 4, DE 1961 – Institui o sistema 
parlamentar de governo. 

Art. 1º O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República e 
pelo Conselho de Ministros, cabendo a este a direção e a 
responsabilidade da política do governo, assim como da 
administração federal.  

Art. 2º O Presidente da República será eleito pelo Congresso 
Nacional por maioria absoluta de votos, e exercerá o cargo por cinco 
anos.36  

 

Após a aprovação foi instituído na própria Emenda a realização de um 

Plebiscito para a escolha da forma de governo. Realizado o Plebiscito em 06 de 

                                                             
35 Apelido popularmente usado para se referir ao Ex-Presidente João Goulart (1961-1964) 
36 Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/emecon/1960-
1969/emendaconstitucional-4-2-setembro-1961-349692-publicacaooriginal-1-pl.html/ Data 
do acesso: 19 de set. de 2016 
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janeiro de 1963, o Presidencialismo retorna, contrariando o Congresso e a base 

oposicionista que procurava anular o poder de Jango. 

Com o acirramento político internacional entre Estados Unidos e União 

Soviética, o cenário interno seria afetado de forma dramática, principalmente após a 

Revolução Cubana em 1959 e a Crise dos Misseis em Cuba 1962. A presença de 

um governo puramente comunista em Cuba, no ocidente, no chamado “quintal” 

americano, mudaria a forma que os EUA observavam a política interna do restante 

dos países latino-americanos. 

Após um amplo processo de instabilidade política, além dos impedimentos 

institucionais ao Presidente Joao Goulart, como forma de, implementar reformas, 

frente a crise política, os militares aplicam um Golpe Civil-Militar, com o retorno dos 

militares oriundos do Estado Novo. Agora o cenário de ampla rivalidade política, a 

forte ideologia anticomunista, foi reforçada pelo quadro de Guerra Fria, além do 

cabedal fornecido pela elite política e econômica brasileira e apoio militar e 

governamental dos Estados Unidos.  

Com esta nova suspensão do processo democrático, o Brasil entraria em 

outro período de autoritarismo, inclusive, com a promulgação de uma nova 

Constituição autoritária. Este recorte histórico, muito superior ao período varguista, 

conformou vinte um ano de suspensão dos direitos e garantias definidos na 

Constituição de 1946, que seriam retomados apenas em 1988. 

 

3.2.6 A Constituição do Regime Militar 1967 e a Emenda Constitucional nº 01 

ou “Constituição” de 1969 

 

A sexta Constituição do Brasil e a quinta da República, além da Emenda de 

1969, restauram o processo não concluído do período varguista, com uma variável 

diversa do que ocorreu na década de 1930. O período, começado no Golpe no dia 

01 de abril de 1964, criaria um efeito persecutório, em que os, os militares não 

permitiriam a convivência pacifica, ou mesmo existência de grupos ou políticos, 

socialistas, sociais-democratas e moderados que atuassem oficialmente, ou 

informalmente nos sindicatos, movimentos sociais ou grupos civis organizados. 

Sobre este período conflituoso, Paulo Bonavides afirma: 
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O processo usurpatório republicano do poder constituinte originário 
se alastrou depois com a Revolução de 1964, exatamente a partir do 
Ato Institucional nº 2, de 27 de outubro de 1965, expedido sem 
nenhuma legitimidade, mediante verdadeiro golpe de Estado, que 
permitia ao Presidente da República, entre outras medidas 
repressivas, decretar o recesso do Congresso Nacional, das 
Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores. 
(BONAVIDES, 2004, p.165) 

 

Ainda, sobre este quadro, Bonavides continua: 

 
A chamada Revolução de 1964, do ponto de vista da legitimidade 
revolucionaria do poder constituinte, se acha inteiramente contida no 
Ato Institucional de 9 de abril daquele ano, feito para vigorar até 31 
de janeiro de 1966. (BONAVIDES, 2004, p.165) 

 

Quando do ato do Golpe Civil-Militar, os militares e os “tecnocratas”, formados 

pela elite econômica de cunho liberal, com base no Presidente Castelo Branco 

(1964-1967) um militar moderado, a chamada corrente “castelista”, conviveram 

pacificamente, já que o intuito de Castelo era realizar um “mandato-tampão” e o 

retorno da fluidez democrática regular em 1965 ou 1966. Com esta promessa, vários 

grupos políticos de centro, e liberais-moderados, que também foram pulverizados 

pelo Ato Institucional nº 1, apoiaram a suspensão política fornecendo pacificação 

necessária ao Governo Castelo Branco, que pelo menos, pelo período de três anos 

de seu exercício da presidência, realizou reformas políticas, econômicas e tributarias 

desejadas pela elite econômica brasileira.  

A aparência de legalidade agradava a opinião pública, já que o “medo do 

comunismo”, era abafado com a sensação de segurança normativa trazida pelos 

militares, que não dissolveram a Carta Magna de 1946, realizando modificações de 

acordo com a necessidade do Executivo, com os chamados os Atos Institucionais, 

como Bonavides (2004, p.165), assegura: O Ato manteve a Constituição de 1946, 

convertida em documento político e jurídico que deveria pautar toda a obra 

governativa subsequente, inspirada nos cânones do movimento militar vitorioso. 

Isto posto, da realização do Golpe em abril de 1964 até a outorga da Carta de 

janeiro 1967, o Brasil viveu uma fachada de legitimidade, sob a Carta de 1946, 

mesmo com as inconsistências constitucionais do novo regime, que durante este 

período de “suspensão”, editou quatro Atos Institucionais, quando as contradições 

se tornaram manifestas, quando se aplicava um sistema constitucional que não 

existia mais. 
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Ato Institucional nº 1, de 9 de abril de 1964. Modifica a 
Constituição do Brasil de 1946 quanto à eleição, ao mandato e aos 
poderes do Presidente da República; confere aos Comandantes-em-
chefe das Forças Armadas o poder de suspender direitos políticos e 
cassar mandatos legislativos, excluída a apreciação judicial desses 
atos; e dá outras providências. 

Ato Institucional nº 2, de 27 de outubro de 1965. Modifica a 
Constituição do Brasil de 1946 quanto ao processo legislativo, às 
eleições, aos poderes do Presidente da República, à organização 
dos três Poderes; suspende garantias de vitaliciedade, 
inamovibilidade, estabilidade e a de exercício em funções por tempo 
certo; exclui da apreciação judicial atos praticados de acordo com 
suas normas e Atos Complementares decorrentes; e dá outras 
providências. 

Ato Institucional nº 3, de 5 de fevereiro de 1966. Dispõe sobre 
eleições indiretas nacionais, estaduais e municipais; permite que 
Senadores e Deputados Federais ou Estaduais, com prévia licença, 
exerçam o cargo de Prefeito de capital de Estado; exclui da 
apreciação judicial atos praticados de acordo com suas normas e 
Atos Complementares decorrentes. 

Ato Institucional nº 4, de 12 de dezembro de 1966. Convoca o 
Congresso Nacional para discussão, votação e promulgação do 
Projeto de Constituição apresentado pelo Presidente da República e 
dá outras providências.37 

 

Sucede-se que, no movimento que realizou a ruptura democrática, ocorreu 

um rompimento interno, entre os militares, dos moderados “castelistas”, com a 

chamada “linha dura”, representada pelo General e Ministro da Guerra Costa e Silva, 

que formavam a corrente conservadora e nacionalista dos militares, que desejavam 

manter-se no poder presidencial por mais tempo, e assim aniquilar quaisquer 

elementos subversivos organizados pelo país.  

Claramente, o intuito da Constituição de 1967, era referendar o governo 

militar autoritário. As eleições gerais que seriam realizadas em 1965, foram 

transferidas para 1966, com o objetivo de formar uma nova Assembleia Legislativa 

para elaborar a Carta Constitucional do ano seguinte. Obviamente, não foi aberta 

possibilidade de candidaturas à presidência, frustrando os planos políticos das 

lideranças civis do Golpe de 1964. 

Foram inseridos conceitos na Constituição, que favoreciam o Executivo, como 

a concentração das decisões; a faculdade de legislar quanto a segurança e 

                                                             
37 Disponível em: http://www4.planalto.gov.br/legislacao/legislacao-historica/atos-
institucionais/. Data do acesso: 19 de set. de 2016 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/AIT/ait-01-64.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/AIT/ait-02-65.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/AIT/ait-03-66.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/AIT/ait-04-66.htm
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orçamento federal; o estabelecimento de eleições indiretas para Presidente com 

mandato único de cinco anos, por meio de um colegiado de militares; o latente 

centralismo apesar do federalismo expresso; a pena de morte para crime em 

segurança nacional; a restrição ao direito de greve; e abertura constitucional para 

decretação de leis de censura sem o consentimento do Congresso (VAINER, 2010, 

p.182). 

É indubitável que a Constituição de 1967 era autoritária e conservadora na 

essência, quanto a superioridade hierárquica do Executivo sobre o Judiciário e o 

Legislativo. O jurista Francisco Campos, que formulou a Constituição de 1937, 

também participou do projeto do Executivo da Carta Constitucional de 1967, junto ao 

Ministro da Justiça Carlos Medeiros Silva. Ocorre que, mesmo com a supremacia do 

Executivo entre os três poderes estivesse garantido constitucionalmente, a “linha 

dura” dos militares encabeçado pelo General Costa e Silva, não estava satisfeita, e 

pressionava Castelo Branco que passasse o poder em 1968.  

A Constituição de 1967 e o General Artur da Costa e Silva duraram pouco. 

Mesmo que oficialmente a Carta Magna, não tenha sido revogada, o General aplicou 

um novo Ato Institucional, o nº 5, promulgado em dezembro de 1968. Meses depois, 

em setembro de 1969, Costa e Silva sofre um AVC38. O Ato nº 5, dispunha: 

 
Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro de 1968. Suspende a 
garantia do habeas corpus para determinados crimes; dispõe sobre 
os poderes do Presidente da República de decretar: estado de sítio, 
nos casos previstos na Constituição Federal de 1967; intervenção 
federal, sem os limites constitucionais; suspensão de direitos 
políticos e restrição ao exercício de qualquer direito público ou 
privado; cassação de mandatos eletivos; recesso do Congresso 
Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras de 
Vereadores; exclui da apreciação judicial atos praticados de acordo 
com suas normas e Atos Complementares decorrentes; e dá outras 
providências.39 

 

Era o instrumento que faltava para o Executivo, agora, apenas com elementos 

da “linha dura” finalmente romperem com qualquer direito constitucional, superar 

qualquer garantia dada pela Constituição, e aplicar diretamente o Ato. A Junta Militar 

que foi composta após a saída de Costa e Silva, transforma o Ato Institucional na 

Emenda Constitucional nº 1 de 1969, suspendendo qualquer direito político, 

                                                             
38 Acidente Vascular Cerebral 
39 Disponível em: http://www4.planalto.gov.br/legislacao/legislacao-historica/atos-
institucionais/. Data do acesso: 19 de set. de 2016 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/AIT/ait-05-68.htm
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cassando mandatos e fechando o Congresso Nacional. De acordo com o STF40, a 

Emenda nº 1, no quesito forma, apresenta todas as características de uma 

Constituição tradicional, apesar de ser apenas um mero instrumento de execução do 

poder autoritário do Executivo militar.  

A Emenda Constitucional nº 1, de 1969, “nada mais é do que uma 
Carta imposta autoritariamente por um triunvirato militar, na ausência 
do presidente da República, que havia falecido – o presidente Costa 
e Silva”, diz Celso de Mello. Segundo ele, a Emenda Constitucional 
nº 1 “é uma Carta Constitucional envergonhada de si própria, 
imposta de maneira não democrática e representando a expressão 
da vontade autoritária dos curadores do regime”.41 

Mesmo os direitos mais básicos, como propriedade, liberdade individual e 

segurança, que não foram atingidos diretamente pela Emenda, nenhum poderia ser 

garantido e protegido, haja vista que a promulgação de Atos, Decretos e Emendas 

poderiam ser implementados de forma discricionária pelo Executivo, podendo 

suspender qualquer direito que o poder central julgasse necessário.  

Começava o período de maior repressão dos militares, para com os políticos 

do MDB42, organizações clandestinas de esquerda, sindicatos e organismos civis, os 

chamados “inimigos do regime”. Os antigos aliados, políticos do partido do governo, 

a ARENA43, e também os líderes civis do Golpe em 1964, também foram 

perseguidos. Pode-se dizer que, apesar de o movimento de ruptura democrática, ter 

sido originado de uma parceria entre lideranças civis e militares, uma ala dos 

militares, está a mais conservadora e autoritária, completamente influenciada pelo 

contexto global de anticomunismo, aplicaram o chamado “Golpe dentro do Golpe44”, 

com o intuito de eliminar qualquer foco de resistência ao novo regime, e implantar as 

medidas econômicas de acordo com uma agenda global capitalista. 

Quanto ao caráter constitucional, independente da Constituição de 1967 ter 

sido revogada ou não, ou a Emenda nº 1 de 1969, ser uma Constituição oficial ou 

não, as duas Cartas apenas foram instrumentos de controle institucionalizado do 

                                                             
40 Supremo Tribunal Federal 
41 Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=97174/. 
Data do acesso: 19 de set. de 2016 
42 Movimento Democrático Brasileiro (1966-1980), deu origem ao atual Partido do 
Movimento Democrático Brasileiro. 
43 Aliança Renovadora Nacional (1965-1979), foi o partido político oficial e de sustentação 
da ditadura militar. 
44 CHAGAS, Carlos. A ditadura militar e os golpes dentro do golpe: 1964-1969 - 1. ed. - Rio 
de Janeiro: Record, 2014, p.250. 
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Executivo, que continuou promulgando Atos Institucionais, modificando artigos de 

lei, da maneira em que as vontades e interesses fossem convenientes. Observe-se 

que foram editados dezessete Atos Institucionais, e mais vinte seis Emendas 

Constitucionais entre o período de governo Costa e Silva (1969) e Figueiredo (1985). 

O período de dez anos de maior repressão entre 1964 a 1974, quando todos 

os movimentos de oposição de esquerda, entre aqueles que se encontravam na luta 

armada45 foram exterminados. A partir daí, com um quadro político sem oposições, o 

Regime foi se afrouxando de 1975 até a sua completa dissolução em 1985.  

 

3.2.7 A CONSTITUIÇÃO CIDADÃ DE 1988 

 

A sétima Constituição do Brasil, e a sexta Constituição republicana, foi 

aprovada no dia vinte dois de setembro de 1988, e promulgada no dia cinco de 

outubro de 1988, depois de debates realizados na Assembleia Nacional Constituinte, 

instalada em 1987, após os Congressistas (deputados e senadores) eleitos em 1986 

acumularem também a função de Constituintes. Claramente, a Carta Magna atual é 

a mais moderna de todas, desde que pontuada a seguinte compreensão, de que, 

apesar de ser progressista como as Constituições de 1934 e 1946, que eram tidas 

como avançadas em seu tempo, as duas anteriores eram inovadoras, dentro de uma 

realidade histórica distinta de cada época. 

Foi a Carta Constitucional que mais teve dificuldade de ser implantada, devido 

ao interesse particular dos grupos conservadores no poder, e que estavam 

desgastados, devido ao quadro econômico e político ocasionado pelos vinte anos de 

Regime Militar. Mesmo diante desta situação, antes mesmo da implantação da 

Assembleia Constituinte, e dos debates em torno de uma nova Constituição, o 

movimento para abertura política sofria ataques constantes de grupos 

conservadores, principalmente entre os militares, que visavam impedir a 

implementação de uma democracia no país. 

Com a Lei de Anistia em 197946, que restabelecia direitos a exilados políticos, 

que estavam na oposição, e também, as emendas constitucionais nº 1447 e nº 1548 

                                                             
45 Disponível em: http://memoriasdaditadura.org.br/grupos-da-luta-armada/. Data do acesso: 
19 de set. de 2016 
46 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6683.htm/. Data do acesso: 19 de 
set. de 2016 
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de 1980, que restauravam as eleições diretas para Governadores, a abertura política 

ocorria da maneira que o Regime Militar desejava, ou seja, de forma “lenta, gradual 

e segura49”. O quadro final, para restabelecer a democracia, partiu do Deputado 

Dante de Oliveira, que em 1983, propôs a PEC50 nº 05, com o objetivo da eleição 

direta para Presidente da República em 1985, está sendo rejeitada pelo Congresso 

Nacional, após forte pressão política do Executivo.  

Devido ao panorama de pressão popular interna, e na geopolítica global, onde 

nem mesmo Estados Unidos apoiava mais uma ditadura com as características 

existentes no Brasil, e outros países da América Latina. Nisto posto, politicamente os 

militares não tinham mais apoio para manutenção do regime. Com a Emenda Dante 

de Oliveira, se apressou a eleição indireta do Presidente da Republica, dentro do 

colegiado do Congresso Nacional, sagrando no dia 15 de janeiro de 1985, Tancredo 

Neves que tinha amplo apoio da opinião pública, popular e no Congresso. 

Ocorre que, Tancredo adoece e posteriormente falece antes da posse, 

assumindo Jose Sarney, que anteriormente era da base aliada dos militares, no 

partido ARENA. Como era de vontade de Tancredo, Sarney encaminha ao 

Congresso o projeto que resultou na Emenda Constitucional nº 26, que levaria a 

Assembleia Constituinte, que resultou na Constituição de 1988. 

 Carta Magna é liberal, e democrática, chegando a ser extensiva e altamente 

garantista, considerada abertamente uma Constituição de Estado social, em sua 

forma clássica, sendo que devemos fazer uma separação momentânea da 

Constituição de Estado liberal. No primeiro caso há uma desvalorização do 

individualismo e do absolutismo do Executivo, sendo este aplicado, e no segundo 

caso, a uma desvalorização do governo e do Estado em si. Apesar disto, tem a 

expressão de valores liberais em seu texto, como o livre mercado. 

Entre os principais tópicos, está a possibilidade de eleição presidencial em 

dois turnos; a autonomia do Poder Judiciário frente o Executivo e o Legislativo; 

                                                                                                                                                                                              
47 Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc14-
80.htm/. Data do acesso: 19 de set. de 2016 
48 Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc15-
80.htm/. Data do acesso: 19 de set. de 2016 
49 Disponível em: http://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/ernesto-geisel-pai-da-
distensao-lenta-gradual-segura-da-ditadura-militar-20071730/. Data do acesso: 19 de set. de 
2016 
50 Proposta de Emenda a Constituição. 



60 
 

valorização e intervencionismo da economia nacional; assistência social, com 

ampliação dos direitos trabalhistas e redução da jornada de trabalho para 44 horas 

semanais;  além dos “remédios constitucionais” certificados no texto, como Mandado 

de Segurança e o Habeas corpus, impedindo autoritarismos estatais quanto a 

direitos e garantias individuais. 

 
Por esse aspecto muito avanço o Estado social da Carta de 1988, 
com o mandado de injunção, o mandado de segurança coletivo e a 
inconstitucionalidade por omissão. O Estado social brasileiro é, 
portanto, de terceira geração, em face desses aperfeiçoamentos: um 
Estado que não concede apenas direitos sociais básicos, mas os 
garante. (BONAVIDES, 2004, p.373) 

 

Atente-se que existem diversos projetos de lei que constantemente, são 

levados a discussão nas comissões, por deputados e senadores, que visam 

restringir a liberdade individual e direitos particulares, com base mínima em valores 

cristãos, e também com apelo propagandístico e de controle social das 

denominações religiosas que representam. 

 
Poderosas forças coligadas, numa conspiração política contra o 
regime constitucional de 1988 intentam apoderar-se do aparelho 
estatal para introduzir retrocessos na lei maior e revogar importantes 
avanços sociais, fazendo assim inevitável um antagonismo fatal entre 
o Estado e a Sociedade. (BONAVIDES, 2004, p.371) 

 

Outros grupos que podemos destacar são os empresariais, liderados por 

Federações de Indústrias como FIESP51 e CNI52, que buscam modificações na lei 

que favoreçam alterações nas leis trabalhista e previdenciária. Também existem as 

organizações dos grandes agricultores organizados pela CNA53, que objetivam o 

abrandamento do conceito de “trabalho escravo” para precarizar o trabalho no 

ambiente rural, além do afrouxamento dos regramentos ambientais. E outro 

movimento que vem se destacando, são os pró-armamentos, como Instituto 

Defesa54 e Movimento Viva Brasil55, ancorados no tema da segurança pública, com 

o intuito de revogarem o Estatuto do Desarmamento, e aumentar a militarização da 

sociedade de modo geral. Ocorre que, em alguma medida, todas as formas de 

                                                             
51 Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 
52 Confederação Nacional da Indústria 
53 Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil 
54 Disponível em: http://www.defesa.org/. Data do acesso: 19 de set. de 2016 
55 Disponível em: http://www.mvb.org.br/. Data do acesso: 19 de set.de 2016 
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flexibilização podem atingir cláusulas pétreas da Constituição de 1988, que são 

elencadas no artigo 60º, § 4º e incisos e não podem ser modificadas pelo Legislativo 

e seus congressistas: 

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: § 4º 
Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a 
abolir: 

I - A forma federativa de Estado; II - O voto direto, secreto, universal 
e periódico; III - A separação dos Poderes; IV - Os direitos e 
garantias individuais. 

Procurarei elencar alguns dos principais projetos conservadores que estão 

sendo debatidos no Congresso, para expressar a existência clara de um movimento 

conservador organizado, apesar de não possuir um fio-condutor principal, mas um 

conluio de diversos interesses neste sentido, que estão se concretizando neste 

momento, devido ao quadro favorável existente no Congresso eleito em 2014, sendo 

considerado pelo DIAP56 o parlamento mais conservador, desde o Golpe de 196457.  

Entre os projetos, estão a Lei Antiterrorismo (PL 2016/2015), o Estatuto da 

Família (PL 6583/2013), da terceirização (PLC 30/2015), do Estatuto do 

desarmamento (PL 3722/2012), da Flexibilização do Conceito do Trabalho Escravo 

(PLS 432/13), são somente alguns dos projetos adiantados na atual legislatura 

parlamentar. Pode-se perceber, que o movimento conservador, tem agido dentro da 

estrutura parlamentar, para realizar seus projetos, modificando o autoritarismo que 

existia, e defendia a superação do modelo parlamentar, sendo que, agora a 

cooptação do debate, para concretizar retrocessos, como acima mencionados. 

O primeiro projeto mencionado, da Lei Antiterrorismo (PL 2016/2015)58, de 

autoria do Poder Executivo, já foi aprovado e sancionado pela Presidenta Dilma 

Rousseff antes de sua deposição, como Lei 13.260/1659, alterando o conceito de 

                                                             
56 Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar 
57 Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2015-01/novo-congresso-e-
conservador-socialmente-e-liberal-economicamente-diz-diap/. Data do acesso: 19 de set. de 
2016  
58 Disponível em: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1350712&filename
=PL+2016/2015/. Data do acesso: 19 de set. de 2016  
59 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13260.htm/. 
Data do acesso: 19 de set. de 2016 
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organização terrorista, mesmo que o Brasil, seja tradicionalmente uma nação 

pacifica que não se envolve em um conflito armado desde a Segunda Guerra 

Mundial, e não teria razões imediatas de temer possíveis ataques terroristas. 

Claramente no Brasil no inimigo interno sempre foi algo mais temeroso para o 

Estado, do que o externo, devido a isto, movimentos sociais temem que esta lei seja 

utilizada como forma de repressão a organizações populares. 

O segundo projeto de lei, é do o Estatuto da Família (PL 6583/2013)60, de 

autoria do Deputado Anderson Ferreira (Partido da República – PE), foi aprovado 

recentemente na Câmara dos Deputados, e agora segue para análise do Senado 

Federal61. Objetivamente, visa determinar que o conceito de família, seja 

exclusivamente formado por casais de homens com mulheres, excluindo casais 

homoafetivos. Os efeitos podem ser diversos, devido a decisão do STF de 2011 que 

já reconhece oficialmente a união estável para casais do mesmo sexo, atingindo 

relações patrimoniais e previdenciárias futuras. 

O terceiro projeto da terceirização (PLC 30/2015)62, tema antigo no 

Congresso Nacional, sendo recorrente o seu retorno nas pautas do Legislativo. O 

projeto começou na Câmara como PL 4330/04, e agora se encontra no Senado, sob 

a relatoria do Senador Paulo Paim (Partido dos Trabalhadores – RS). Tem o 

interesse em terceirizar todas as atividades realizadas pela empresa que emprega, 

não esclarecendo o que seria a atividade fim e atividade meio da mesma. Acabaria 

por retirar a responsabilidade contratante com a empresa prestadora de serviços, 

quem legalmente contratou os funcionários, removendo a solidariedade empresaria, 

podendo no médio prazo, afetar salários e benefícios previdenciários.  

                                                             
60 Disponível em: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1159761&filename
=PL+6583/2013/. Data do acesso: 19 de set. de 2016 
61 Disponível em: http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITOS-
HUMANOS/497879-CAMARA-APROVA-ESTATUTO-DA-FAMILIA-FORMADA-A-PARTIR-
DA-UNIAO-DE-HOMEM-E-MULHER.html/. Data do acesso: 19 de set. de 2016 
62 Disponível em: http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/120928/. 
Data do acesso: 19 de set. de 2016 
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O quarto projeto de lei, do Estatuto do desarmamento (PL 3722/201263), é 

uma demanda da chamada “bancada da bala64”, formada por congressistas 

financiados por industrias das armas, ex-policiais e ex-militares, que visam aprovar 

propostas no âmbito da segurança pública como redução da maioridade penal e 

flexibilizar o Estatuto do Desarmamento com a facilitação da aquisição e porte de 

armas de fogo. O projeto é do Deputado Rogerio “Peninha” Mendonça (PMDB – 

SC), e neste momento encontra-se arquivado desde 2014, devido à falta de quórum 

para votação na Câmara65, podendo retornar nesta legislatura, desarquivado ou 

como um novo projeto de lei, já que o deputado autor do projeto, foi reeleito, e 

possui o intuito de fazê-lo.  

O quinto projeto de lei, da Flexibilização do Conceito do Trabalho Escravo 

(PLS 432/1366), de autoria do senador Romero Jucá, foi ocultado pela crise política 

ocasionada com a reeleição da Presidenta Dilma Rousseff, mas devido a pressão 

das centrais sindicais e de movimentos de direitos humanos não foi aprovada pelo 

Senado, sem a analise em Audiência Pública, sendo posteriormente retirado da 

pauta de debate67. Tal projeto tem a finalidade de definir o conceito do que seria 

trabalho escravo e estabelecer que o descumprimento de lei trabalhista não 

acarretaria em trabalho escravo. Tal demanda vai de encontro com interesses dos 

grandes agricultores do interior do Brasil, onde o estabelecimento das relações 

trabalhistas e formação de sindicatos ainda não possuem o amadurecimento das 

questões coletivas, e casos de “trabalho análogo a escravidão”, definido no artigo 

149 do Código Penal, não tem aplicabilidade correta. 

Neste tópico procurei realizar um breve relato do cenário político e normativo 

da Nova República, sob a égide da Constituição Cidadã de 1988, que possui falhas, 

                                                             
63 Disponível em: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=986560&filename=
PL+3722/2012/. Data do acesso: 19 de set. de 2016 
64 Disponível em: http://oglobo.globo.com/opiniao/desarmamento-na-mira-da-bancada-da-
bala-8214010. Data do acesso: 19 de set. de 2016 
65 Disponível em: http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2014-12-22/ongs-celebram-
arquivamento-de-projeto-que-libera-porte-de-armas-no-brasil.html/. Data do acesso: 19 de 
set. de 2016 
66 Disponível em: http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/114895/. 
Data do acesso: 19 de set. de 2016 
67 Disponível em: http://www.intersindicalcentral.com.br/pls-43213-e-retirado-de-pauta-apos-
audiencia-publica-sobre-trabalho-escravo-realizada-no-senado/. Data do acesso: 19 de set. 
de 2016 



64 
 

mas é dentre todas as Cartas Constitucionais brasileiras, a que mais compõe a 

sociedade brasileira em sua totalidade, procurando cumprir metas sociais e de 

direitos, que outras Magnas Cartas não se incumbiram de realizar, devido à falta de 

interesse político, ou por acreditarem que tais “metas cidadãs”, não são objetivos a 

serem cumpridos pelo Estado Nacional.  

Considerando o histórico autoritário brasileiro, a existência de congressistas, 

partidos políticos e organismos setoriais com tendências conservadoras, não é algo 

realmente surpreendente, existirem projetos que visam cumprir os objetivos 

autocráticos. Devemos atentar quais são os meios constitucionais, e também 

decorrente da pressão popular, que possa impedir que tais objetivos sejam 

efetivamente concretizados.  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ponderar quase duzentos anos da história do Brasil independente, e cento e 

vinte anos do Brasil Republicano, para localizar as origens, as bases, a 

fundamentação, os atores, e os meios que resultaram no conservadorismo 

brasileiro, pode ser considerado uma tarefa hercúlea.  

No primeiro momento, o conservadorismo brasileiro estava ligado ao 

pensamento português, já que aqueles poucos intelectuais que existiam no Brasil 

recém-nascido como nação - sendo o mais destacado era José Bonifácio -, 

entendiam que o modelo Monárquico moderado era a melhor solução, com algumas 

aberturas liberais na sociedade. De certa forma, durante o Império do Brasil, pouco 

se mudou, até que a mentalidade republicana viesse a crescer no país.  

É a partir do republicanismo que uma noção conservadora começou a ser 

fundamentada, com um modelo teórico que se praticasse no Brasil, não apenas 

importando modelos prontos, como de certa forma foi à aplicação do formato 

republicano. Inspirava-se em modelo autoritário, com particularidades tipicamente 

nacionais. Nomes como Francisco Campos, Oliveira Viana, Azevedo Amaral e 

Alberto Torres, foram os expoentes deste processo, com apenas um objetivo: fundar 

o Brasil moderno, com uma forma autoritária de Estado, o que acarretou no quadro 

atual, em que há um renascimento do pensamento autoritário e conservador 

brasileiro.  
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Quanto ao papel das Constituições brasileiras, estas sempre trouxeram 

afirmações sobre seus objetivos para o futuro, com aspirações e finalidades para se 

atingir, sem que houvesse algo de fato a ser aplicado. Objetivamente foram usadas 

de maneira diversa do preestabelecido nos textos, cada qual em sua época. Em 

regra, a estrutura de poder no Brasil, sempre foi conservadora, e a norma 

fundamental, que seria a carta política dos brasileiros, pouco transmitia o que de fato 

era o Brasil que existia ou desejava para si.  

Podemos verificar esta realidade, quando da Independência, com a libertação 

dos brasileiros da Corte, aqui ficaram vários portugueses que fundaram o partido 

português, e assim resguardaram os interesses da ex-metrópole na ex-colônia. Do 

exílio de Pedro II em 1831, este deixou um grupo monarquista, que desejavam e 

operavam no objetivo do retorno do antigo imperador. Da Proclamação da República 

e consequente liderança do primeiro Presidente do Brasil, o Marechal Deodoro da 

Fonseca, este um monarquista convencido de última hora a aderir ao movimento 

antimonárquico e republicano. Do golpe varguista e instauração da ditadura em 

1930, os antigos oligarcas da Primeira Republica abandonam a situação e aderem 

ao mandonismo autoritário de Getúlio. Doravante, ocorre a derrubada de Vargas em 

1945, pelo seu ex-ministro da guerra, e futuro Presidente no ano seguinte, General 

Eurico Dutra. Por último a recente redemocratização em 1985, em que os militares 

no poder somente passaram o poder político para o Congresso Nacional, se 

negando a admitir a Emenda Constitucional do ano anterior, que desejava eleição 

direta para Presidente. (AMARAL, 2004, p.88) 

Isto é, o quadro político brasileiro, apesar dos avanços, sempre foi 

conservador, em que as decisões mais importantes vieram da burocracia estatal, 

está controlada, ora pela aristocracia, pela burguesia industrial ou pelo decisionismo 

de um líder monárquico, carismático ou autoritário. As Constituições brasileiras 

sempre imprimiram este papel do poder, ao passar das mãos do “regime decaído no 

regime vitorioso e sucessor” (AMARAL, 2004, p. 88), sem que realmente o passado 

saísse daquele futuro promissor prometido. No fim do processo, cabia a população 

apenas acatar e aceitar o que ocorria em nome da ordem e do progresso.  
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