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O processo que o Brasil estará 
iniciando amanhã as Filipinas deve
rão encerrar no dia seguinte, segun-
da-feira, quando sua Constituição 
será submetida a referendum popu
lar. Os processos constituintes brasi
leiro e filipino, juntamente com o 
nicaraguense, recém-encerrado, são 
os mais recentes do mundo. Acres
centam novas páginas à história das 
constituições, cuja origem remonta 
ao século 13. 

No início daquele século, o rei João 
Sem Terra, em meio a uma prolon
gada guerra com a França, aumen
tava sem cessar os tributos cobrados 
aos seus súditos ingleses. Irritados, 
os barões rebelaram-se e obriga-
ram-no, em 1215, a firmar a Magna 
Carta. O documento não era mais que 
uma série de normas contra um rei 
violador de práticas feudais. 

Mas, com o correr dos anos, os 
princípios ali inscritos passaram a 
receber uma interpretação mais am
pla. O trecho que proibia a instituição 
de qualquer imposto, "exceto com o 
consentimento do conselho geral do 
reino" —na prática, os mesmos 
barões da versão original—, aos 
poucos passou a significar que o rei 
não criaria tributos sem o consenti
mento do Parlamento. Da mesma 
forma, onde se estipulava que "ne
nhum homem livre será detido ou 
levado preso (...) exceto pelo julga
mento legítimo de seus pares (...)" 
—nobres julgados por nobres—, pas
sou a se entender, com o correr dos 
anos, uma garantia a todos de 
julgamento pela Justiça. 

Se a pré-história das constituições 

deve-se à Inglaterra, que viria mais 
tarde a ser regida por uma Constitui
ção não escrita, sua história tem 
início com duas revoluções, a france
sa e a americana, ambas da virada 
do século 18 para o século 19. 

Os dois processos revolucionários 
tiveram características bem diver
sas. Enquanto a Revolução America
na teve como praticamente objetivo 
único o rompimento dos laços com os 
ingleses —e, em sua fase inicial, nem 
mesmo isso— a francesa significou 
uma gigantesca convulsão política e 
social. 

Basta dizer que um dos revolucio
nários americanos, considerado radi
cal em seu país, Thomas Paine, não 
passou de um moderado girondino, 
opositor feroz dos jacobinos, em sua 
participação na Revolução Francesa. 
O peso dos dois países na época 
também era diverso. A população 
americana não ultrapassava em mui
to os três milhões, espalhados por um 
imenso território, com uma economia 
não mais que incipiente diante da 
pujança francesa. A França concen
trava cerca de 23 milhões de habitan
tes em 1789. 

No decorrer do século 19 e, princi
palmente, deste século, as posições 
inverteram-se completamente. Cerca 
de 55 milhões de franceses represen
tam menos que um quarto dos 
americanos, e os Estados Unidos são 
a maior potência mundial, enquanto 
a França tem um papel secundário. 
Outra diferença é a estabilidade. A 
Constituição americana já comemo
rou seu bicentenário, enquanto a 
França está na Quinta República, 
tendo passado por um grande número 
de constituições. 

Textos mais recentes nasceram 
do fim de regimes autoritários 

As constituições mais recentes do 
mundo, a nicaraguense e a filipina, 
surgem a partir da derrubada de 
regimes ditatoriais. 

A Constituição da Nicarágua foi 
ratificada pelo presidente Daniel Ortega 
em Io de janeiro deste ano, sete anos e 
meio depois da vitória da Revolução 
Sandinista. Do texto constitucional nica
raguense constam as liberdades e 
garantias individuais, convivência da 
propriedade pública com a privada, 
cooperativa, associativa e outras, elei
ções legislativas e para presidente de 
seis em seis anos, a política de 
não-alinhamento internacional. No en
tanto, alguns dos artigos que garantem 
liberdades individuais estão suspensos 
pelo governo sandinista, que justifica a 
medida como necessária para a luta 
contra os guerrilheiros direitistas apoi
ados pelos EUA (os "contras"). 

A democratização filipina tem como 
marco a data de 25 de fevereiro de 1986, 
com a fuga do ex-presidente Ferdinand 
Marcos e a posse da presidenta Corazón 
Aquino. Em junho, Cory Aquino deu 

' posse a uma Comissão Constitucional de 
: 48 membros e encarregou-a de elaborar 
; o texto da nova Constituição. Os traba
lhos da comissão encerraram-se em 15 
de outubro último. Se aprovada no 
referendum convocado para depois de 
amanhã, a Carta conterá 18 "Articles" 
(equivalentes aos capítulos das consti-

; tuições brasileiras) e 325 "Sections" 
: (equivalentes aos artigos). Ela prevê a 
garantia dos direitos individuais, consi
dera as Forças Armadas "defensoras 
do povo e do Estado", prevê reforma 
agrária, estabelece separação de pode
res e marca eleições parlamentares 
para o próximo mês de maio. 

A Revolução Russa de outubro de 1917 
deu origem à primeira constituição 
socialista. Sua história começa com 
uma negação. Entre fevereiro e outubro 
daquele ano, os bolcheviques mudaram 
sua orientação de "Todo poder à 
Constituinte" para "Todo poder aos 
sovietes". Derrubando o governo de 
composição com outras correntes de 
esquerda, convocaram eleições para a 
Constituinte. Minoritários, dissolve-
ram-na em janeiro de 1918. A primeira 
Constituição, que estabeleceu a Repú
blica Socialista Federativa Soviética 
Russa, foi aprovada no 5o Congresso 
Panrusso de Sovietes, em 10 de julho de 
1918. A segunda Constituição soviética 
estabeleceria a União das Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS), em 1923. 
A terceira delas, já sob o regime de 
Stalin, seria concluída em 1936 e 
aprovada por referendum popular no 

ano seguinte. Atualmente vigora a 
Constituição de 7 de outubro de 1977. 

Uma constituição que marcou época 
por seu caráter avançado foi a alemã de 
1919, conhecida como Constituição de 
Weimar. Após a derrota na Ia Guerra 
Mundial, o kaiser é derrubado em 
novembro de 1918, assumindo o poder 
uma coalizão de liberais e socialistas. A 
Constituinte, eleita em 19 de janeiro de 
1919, aprova a Carta em 31 de julho do 
mesmo ano, acrescentando aos disposi
tivos das constituições clássicas temas 
como direito ao emprego e proteção 
contra "abusos" da indústria. Mas só 
durou até 1933, quando os nazistas 
subiram ao poder. 

Um grande número de constituições 
europeias surgiu com a derrota do 
nazismo e do fascismo. Na Itália, após a 
expulsão das forças alemãs, formou-se 
em abril de 1945 a Consulta "Nacional, 
constituída por 430 membros, como uma 
"pré-constituinte". Finalmente, a 2 de 
junho de 1946, acontecem as eleições 
para a Constituinte. A Constituição 
italiana, em vigor até hoje, foi promul
gada em 27 de dezembro de 1«47. 
Proibiu a reorganização dos fascistas e 
declarou a Itália uma "República de
mocrática fundada no trabalho". 

A derrota, a divisão do país e a 
Guerra Fria são as características 
principais do período de redação da 
Constituição da República Federal 
Alemã. Três anos após a rendição 
nazista de maio de 1945, 65 representan
tes dos Estados alemães ocupados pelas 
tropas americanas, inglesas e francesas 
reuniram-se em Bonn para elaborar a 
"Lei Fundamental". 

Em Portugal, o salazarismo só seria 
derrotado a 25 de abril de 1974, com a 
Revolução dos Cravos. Um ano depois, 
ocorriam as eleições para a Assembleia 
Constituinte. A Constituição portuguesa 
entrou em vigor em 25 de abril de 1976 e 
sofreu sua primeira revisão em 1982. A 
predominância das forças de esquerda 
logo após a revolução fez com que 
constasse do preâmbulo da Constituição 
expressões como "decisão do povo 
português (...) abrir caminho para uma 
sociedade socialista". 

Na Espanha, o franquismo morreu 
com Franco, em 20 de novembro de 
1975. Após um período inicial de transi
ção, o primeiro-ministro Adolfo Suárez 
enviou às Cortes (Parlamento) a Lei 
Fundamental para a Reforma Política. 
Em junho de 1977 foram eleitas as 
Cortes encarregadas de elaborar a 
Constituição. A 31 de outubro, em 
votação separada, o Congresso e o 
Senado aprovaram-na. Ela entrou em 
vigor em dezembro de 1978, após ser 
submetida a referendum popular. 

Fotos reproduzidas do livro "Da Resistência à Libertação" 
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O nobre Jacques 
Atuiu David, um 

padre e um 
plebeu aparecem 
abraçados na 
gravura "O 
Juramento do 
Jogo da Péla" 
(detalhe ao lado), 
nobre o 17 de 
junho de 1789, 
quundo o 
Terreiro Kstado 
declara-se 
Assembleia 
Nacional, dando 
iníeio à 
Revolução 
Francesa 

Na França, Assembleia surgiu da revolução 
Diário do rei Luis 16,14 de julho Çle 

1789: "Nada de importância". Na
quela noite, ninguém dormiu epi 
Paris, barricadas foram levantadas, 
mulheres amontoaram pedras nos 
telhados e, depois de quatro horas l e 
cerco, caiu a prisão real da Bastilhn, 
que em seguida foi destruída. En
quanto o rei que cochilava durante 
reuniões e imprimia anotações como 
esta em seu diário, em toda a França 
ardia a revolução. 

Morria o velho. Em 1787, diante de 
uma dívida pública monumental, o 
rei havia convocado uma Assembleia 
dos Notáveis, constituída pela nobre
za e o clero. Desejava cobrar impos
tos, mas nem os nobres nem o clero 
aceitaram abrir mão dos privilégios 
que gozavam. O rei decide ressusci
tar uma instituição que não era 
convocada desde 1614, os Estados 
Gerais, que se instalam em Versa
lhes em 5 de maio de 1789. 

O Terceiro Estado, representado 
pela burguesia, os camponeses os 
"sans cullotes" —artesãos e traba
lhadores urbanos em geral— e o resto 
da população, à exceção da Igreja, o 
Primeiro Estado, e da nobreza, o 
Segundo, exige na abertura da reufi-
ão o voto por cabeça. Nobres e 
representantes do clero somados 
tinham aproximadamente o mesrío 
número de representantes que [o 
Terceiro Estado, mas tinham a 
maioria garantida com o voto por 
representação. 

A 17 de junho, o Terceiro Estaflo 
proclamou-se Assembleia Nacional e 
convidou os demais a se incorpora
rem. Em dois dias a maioria do ckf o 
e alguns nobres empobrecidos haja 
aderido. Mas a 20 de junho, quandcos 
deputados dirigiam-se ao salão de 
reuniões, encontrara-no cercado » r 
tropas reais. Retiram-se para una 
quadra de jogo de péla —antecesor 
do ténis—, nas vizinhanças, e, so> a 
liderança de Mirabeau, do paire 
Sieyès e Lafayette, juram não se 
separar enquanto não houvessm 
redigido uma Constituição pare a 
França. O Juramento do Jogo de 
Péla Marca o início da Revoluão 
Francesa. 

O rei aparentemente se dobrou à 
decisão, ordenando à nobreza e ao 
clero que participassem da Assem
bleia. Mas, no início de julho, Versa
lhes transformou-se num acampa
mento militar e Paris foi cercada por 
vinte mil homens. A reação dos 
revolucionários foi imediata. A 12 de 
julho Paris levantou-se, o arsenal foi 
tomado e armas distribuídas entre a 
população. Dois dias depois, caiu a 
Bastilha. 

A primeira Constituição 
Depois do recuo do rei, que nomeou 

Lafayette comandante da Guarda 
Nacional de Paris, a Assembleia 
iniciou os trabalhos constituintes. A 
26 de agosto foi aprovada a Declara
ção dos Direitos do Homem e do 
Cidadão, parcialmente inspirada no 
Bili of Rights (Declaração de Difêi^ 
tos) inglês. A redação da Constitui
ção foi encerrada em 1791. Os 
cidadãos, para exercerem o direito 
de voto precisariam ser considerados 
"ativos", ou seja, pagarem imposto 
direto equivalente a três dias de 
salário, o que acabou excluindo 21 
dos quase 25 milhões de franceses do 
direito de votar. Por inspiração de 
Montesquieu, adotou-se a separação 
de poderes em Executivo, Legislativo 
e Judiciário, mas reservou-se ao rei o 
direito de veto. As greves de carpin
teiros de gráficos no início de 1791, e 
o surgimento de algumas associa
ções, tiveram como resposta da 
Assembleia a proibição. 

Encerrados, seus trabalhos, a 
Constituinte se dissolveu e foi eleita a 
Assembleia, com maioria de monar
quistas constitucionalistas. Surge a 
ameaça da guerra, com os governos 
feudais da Áustria e da Prússia 
fazendo os primeiros preparativos. 
Mas a Assembleia adianta-se e de
clara a guerra à Áustria, em abril de 
1792, abrindo um período de confron
tações militares da França que se 
estenderia por vinte anos. 

As tropas estrangeiras aproxima-
vam-se da fronteira francesa quando 
a Assembleia decidiu trazer a Paris 
20 mil homens das províncias. O rei 
vetou a medida, mas mesmo assim 

começaram a se formar os batalhões 
de voluntários, marchando ao som de 
uma nova música, a "Marselhesa". 

Diante da vacilação dos monar
quistas em organizar a população 
para a guerra, a ala esquerda da 
Assembleia, formada pelos jacobinos 
(do Clube Jacobino, que funcionava 
no antigo convento de São Jacques) e 
pelos girondinos (corrente formada 
basicamente por comerciantes do 
Departamento de Gironda) pediram 
a derrubada do rei, a dissolução da 
Assembleia e a convocação de uma 
nova Constituinte. As seções eleito
rais da capital declararam-se em 
assembleia permanente e elegeram 
um comité insurrecional, a Comuna 
Revolucionária de Paris. 

A 10 de agosto de 1792 os revolucio
nários atacam o palácio das Tulheri-
as. Luis 16 pediu proteção à Assem
bleia, que suspendeu seus poderes. 
Mas já era tarde. Em janeiro seguin
te o rei seria decapitado, por traição. 

O Terror 
Com o fim da monarquia, o mi

nistério do girondino Rolland assu
miu o poder, com o jacobino Danton 
como ministro da Justiça. Convo-
cam-se eleições para a Convenção. 
Em 1793 a nova: Constituição foi 
aprovada. Proclamou a República, o 
sufrágio univera! masculino, separa
ção da Igreja do Estado, abolição da 
escravatura nas colónias, o direito de 
insurreição, o direito ao trabalho e à 
educação, e uma declaração indican
do que a felicidade do povo deveria 
ser objetivo do governo. Mas a 
Constituição não entrou em vigor, 
nem se dissolveu a Convenção, diante 
da situação desesperadora na frente 
de batalha. 

A Convenção nomeou o Comité de 
Salvação Pública, encarregado da 
mobilização e das medidas de emer
gência. E o regime que passou à 
história como "Terror", e que dura
ria de setembro de 1793 a julho de 
1794. Em maio de 1793 o general 
g i r o n d i n o D u m u r i e z , c o m a n -
dante-em-chefe dos exércitos do nor
te, passa-se para o lado dos inimigos. 

Enquanto isso, em Paris, a lutí 
política pela condução da guerra e a 
mobilização popular opõem os jaco
binos à moderação dos girondinos, 
que elegem a "Comissão dos Vinte", 
encarregada de reprimir a Comuna 

A 31 de maio, sob a liderança dos 
jacobinos, explodiu nova insurreição. 
Cerca de quarenta mil homens mar 
charam sobre a Convenção. Os gi
rondinos foram presos, os jacobinos 
comandavam a revolução. Ao fim da 
guerra, cerca de catorze mil pessoas 
haviam sido decapitadas. A França 
venceu, depois de mobilizar um 
exército de 800 mil homens. 

Termidor 

Com o fim da guerra, a FfâflÇâ 
salva, Robespierre e seus jacobinos 
não eram mais necessários. O "Ter 
ror" acaba com a Reação Termido-
riana (de mês de termidor, do calor) 
â 27 de julho de 1794. Robespierre' 
Saint Just e mais 87 líderes jacobinos 
foram executados. 

Em 1795 aprovou-se a nova Consti
tuição, a Constituição Ano 3. O direito 
de voto foi restringido somente aos 
alfabetizados, que elegiam os mem
bros de um colégio eleitoral que, por 
sua vez, indicavam os deputados. 

Para ser eleitor no colégio, era 
necessária a propriedade de uma 
fazenda ou outra posse cuja renda 
anual equivalesse a, no mímino, cem 
dias de trabalho. O Legislativo foi 
dividido em Conselho dos 500 (depu
tados) e Conselho dos Anciãos. O 
Executivo ficou a cargo do Diretório, 
indicados pelos 500 e aprovados pelos 
A Constituição, pela primeira vez, 
anexava aos direitos dos cidadãos 
seus deveres. 

Em 1799, o golpe de Estado de 
Napoleão Bonaparte, o 18 Brumário 
(de mês das brumas, da neblina), põe 
fim à Revolução Francesa. A França 
teria ainda sete constituições. A 
última delas, de 5 de outubro de 1958, 
foi elaborada pelo general De Gaulle 
por delegação da Assembleia Nacio
nal. Foi aprovada em plebiscito. 

. . ^ . « EUA têmmesma Constituição há 200 anos 
Na América, colonos queriamser 

tratados como ingleses, sem di:ri-
minações pelo rei George. Mtos 
chegavam a acreditar que a causde 
todos os males eram os funcionáos 
reais, se o rei fosse informado dque 
acontecia nas suas treze coldas 
americanas, a vida melhorariaSs-
tas eram as ideias reinantes ias 
treze colónias inglesas fundada na 
América entre 1607 e 1682 em mdos 
do século 18. 

Aqueles que fariam a Revotão 
Americana em 1776 ainda tiam 
ilusões quanto às pretensões ingbs. 
O rei se encarregou de desfazas. 
Entre o século 17 e 18, o Parlamto 
inglês aprovara uma série de noias 
restritivas à economia amerina, 
para manter o laço da dependcia 
apertado. Tarifas extras sobre pju-
tos importados, proibição das wi-
cas de fundição de ferro, obriga-ie-
dade de exportação de tecidíso-
mente à Inglaterra e outras. 

Duas determinações causara re
volta maior entre os colonosSm 
1765, era instituída a Lei do;lo, 
criada para saldar dívidas lo 'ou
ro real contraídas durante i Ora 
dos Sete Anos. Estampilhas am 
fixadas em todos os jornais, fotos; 
contas comerciais, doeu nent le
gais e t c , em valores qu< varam 
de meio peni a vinte xelir. . A ção 
foi imediata. Advogados, anqros, 
todas as camadas sociais regm o 
boicote às mercadorias i ;les;Es-
t a m p i l h a s foram puí i can te 
queimadasa publicament En74 o 

Parlamento inglês promulgou a Lei 
Quebec, incorporando o Território de 
Ohio à Província de Quebec e reser-
vando-a aos índios. A medida indig
nou os colonos, que cobiçavam as 
terras. 

Incidentes e vitória 
Alguns incidentes ajudaram a 

apressar o processo da independên
cia americana. Em 1770, tropas 
inglesas matam cinco americanos 
em Boston, durante uma manifesta
ção. Quatro anos depois, ocorre o 
"Boston Tea Party" . Um grupo de 
americanos disfarçados de índios 
lança ao mar uma partida de chá 
como represália ao monopólio conce
dido pela Inglaterra à Companhia 
das índias Orientais. A Inglaterra 
revidou fechando o porto de Boston e 
ordenando a deportação dos crimino
sos políticos. Foram os "Decretos 
Intoleráveis". 

Em setembro de 1774, delegados 
das colónias reúnem-se na Geórgia 
no Congresso Continental. Ainda ten
tam uma conciliação com a Inglater
ra, mas exigem o direito de legislar 
em matérias próprias. O rei responde 
exigindo a completa submissão. 

No ano seguinte, na primavera, o 
general inglês Cage, ao saber que os 
americanos armazenavam armas 
perto de Boston, em Conrad, envia 
uma tropa para apreendê-las. No dia 
19 de abril, quando chegaram a 
Lexington, as tropas foram atacadas 
pelos "minute-men" (durante a 

Guer ra da Independência ,assim 
eram conhecidos os destacamentos 
que se comprometiam a apresentar 
em campo um minuto depois de 
convocadas). Os americanos são der
rotados, perdendo oito homens. Po
rém, ao regressar a Boston, a tropa é 
novamente atacada, e os inglesses 
perdem 247 homens dos 800 enviados. 

As duas batalhas marcam o início 
da Revolução Americana. Em um 
ano, a 4 de julho de 1776, a vitória 
chegou. Foi assinada a Declaração 
da Independência, proclamando que 
"estas colónias da União são, e 
devem ser de direito, Estados livres e 
independentes" 

A Constituição 
Após a independência, segue-se um 

período confuso. As ex-colônias ado-
tam constituições próprias. Em 1786 
a situação era tão confusa —com o 
Congresso enfraquecido— que amea
çava a estabilidade política. Em 
setembro cinco Estados reuniam-se 
em Maryland para discutir proble
mas comerciais. James Madison e 
Alexander Hamilton propõem a con
vocação de uma nova convenção em 
maio de 1787, com a presença de 
todos os Estadpos, com o objetivo de 
rever os "Artigos da Confederação" 
que regiam a vida nacional e torná-
los mais adequados "às exigências 
da União". 

A Convenção de 1787 começou seus 
trabalhos, a portas fechadas, na 

Filadélfia. Em 26 de julho os traba
lhos são suspensos e nomeia-se uma 
comissão para escrever a nova Cons
tituição. A partir de 6 de agosto 
começouo processo de votação, e em 
17 de setembro assinada. 

George Washington, que presidira 
a Convenção, enviou a Constituição 
ao Congresso que, ainda enfraqueci
do, despachou-a aos Estados. A 27 de 
setembro, Madison, Hamilton e ou
tros constituintes iniciaram a publi
cação da coluna "The Federalist" no 
"Indepent Journal", fazendo propa
ganda a favor de sua ratificação. Em 
7 de dezembro de 1787 iniciou o 
processo de ratificação, que só ter
minaria wm 1790 com a adesão de 
Rhode Island. 

A Constituição americana seria 
completada em 1791, com a incorpo
ração da Declaração de Direitos ao 
seu texto. A tese da separação de 
poderes de Montesquieu é adapatada 
com maestria. Executivo, Legislativo 
e Judiciário passaram a se ter 
controles múltiplos e complexos. A 
representação popular é flexível, 
com uma Câmara da Representantes 
proporcional à população dos Esta
dos e o Senado com representação 
igual para todos. 

Mas a tese da União ainda demora
ria a se transformar em realidade. 
Foi necessária a Guerra Civil, da 
Secessão, para acabar com as ten
dências separatistas dos Estados do 
Sul. 
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