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1. CONCEITOS DE CONSTITUIÇÃO 

 

Existem três conceitos clássicos ou unilaterais do que é uma Constituição: (i) 

sociológico de Ferdinand Lassale; (ii) jurídico de Hans Kelsen; e (iii) político de Carl 

Schmitt. No pós-guerra, contudo, passa a se pensar a Constituição a partir de múltiplos 

fatores ou da combinação entre esses e não apenas a partir de um único critério. É possível 

denominar isso de “conceitos sincréticos de constituição”. Por essa razão, serão 

apresentados cada um dos conceitos, com as principais ideias de seus formuladores, 

seguidos de uma visão crítica da mesma para, ao final, apresentar alguns autores do pós-

guerra ou contemporâneos que abordam a Constituição a partir da combinação de 

múltiplos fatores. 

1.1 O Conceito sociológico 

 

O conceito sociológico é cunhado por Ferdinand Lassale em seu Livro “A 

essência da Constituição”. Existe uma Constituição jurídica e outra real. A Constituição 

jurídica organiza o direito público de uma nação. Mas isso seria apresentar a sua função, 

mas não o que é propriamente a Constituição, já que esse documento escrito seria uma 

mera folha de papel. Lassale cria um exemplo hipotético para explicar seu ponto de vista. 

Afirma que se todas as cópias impressas da Constituição da Prússia pegassem fogo e não 

restasse uma só cópia nas Bibliotecas, ainda assim, o Estado prussiano teria uma 

Constituição.  

A Constituição real ou “a essência da Constituição” seria aquilo que efetivamente 

ocorre, o que é seguido pela sociedade em questão ou, em suas próprias palavras, a soma 

dos “fatores reais do poder”. Esses fatores incluem as forças direcionadas a sustentar as 



instituições vigentes (sejam elas a monarquia, aristocracia, burguesia, banqueiros, classe 

operária, etc.). Logo, a Constituição real se daria por conta de uma soma dos pedaços da 

realidade social e não apenas um documento, um simples pedaço de papel escrito.  

Há, em todo país, fatores reais de poder atuando. Existe sempre na história uma 

Constituição real e apontam-se fatores que levaram a mudança para que se dê uma 

sensação de necessidade de Constituição escrita, que só se torna duradoura a partir do 

momento que entra em consonância com a Constituição real e baseia-se nos fatores reais 

de poder vigentes. 

 

 

ASSISTA NO CANAL DEBATES VIRTUAIS 

 

Algumas críticas podem ser dirigidas a essa visão sociológica da Constituição, 

especialmente a confusão entre ser (os fatores reais de poder) e o dever ser (a 

normatividade da Constituição). Nesse sentido, Lassale acaba por desdenhar da força 

normativa da Constituição. Nesse sentido, Hesse chega a apontar que, ao enxergar uma 

Constituição como aquilo que é real, o direito perderia sua função enquanto ciência 

normativa e passaria a ser simples ciência do ser. Nesse caso, haveria uma negação do 

Direito Constitucional enquanto ciência jurídica, já que a Constituição jurídica sucumbe 

em face da real. Não existiria uma síntese complexa entre o sociológico e o jurídico, já 

que o último estaria totalmente incluído no primeiro.  

1.2. Conceito jurídico 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IMw0DbQ9kB4


O conceito jurídico de Constituição tem na obra de Hans Kelsen, especialmente 

em sua Teoria Pura do Direito, uma de suas formulações mais consagradas. Em primeiro 

lugar, Kelsen diferencia o plano do ser em relação ao plano do dever ser para explicar que 

as normas jurídicas descrevem uma realidade para, em seguida, prescrever algo que deve 

ocorrer. Afirma que esse é o campo de estudo que interessa a sua teoria: o estudo dessas 

normas e de suas relações. O objetivo confessado é encontrar um campo próprio para o 

direito, que o diferencie de outras ciências como a política, sociológica etc.   

Em segundo lugar, Kelsen explicará que o ordenamento jurídico é um sistema 

ordenado de forma hierárquica e piramidal. As normas não estão dispostas de modo 

aleatório. A Constituição ocupa o cume do ordenamento jurídico, porque as leis extraem 

o seu fundamento de validade dela e os decretos, por sua vez, buscam fundamento nas 

leis. A validade das normas decorre, nessa teoria, do próprio sistema e não, segundo o 

autor, em fatores externos, como fundamentos axiológicos, sociológicos ou políticos. 

Em terceiro lugar, a teoria pura do direito ressalta que tem uma parte estática e 

uma parte dinâmica. A parte estática é o fato de a Constituição ser o parâmetro de validade 

para as demais normas. Kelsen chega a idealizar um Tribunal Constitucional, responsável 

por aferir essa compatibilidade entre as demais leis e a Constituição. Já a parte dinâmica 

da teoria decorre da possibilidade de alteração dessas normas pelo órgão legislativo. 

Essa estrutura normativa hierarquizada do ordenamento é representada de forma 

piramidal na qual a Constituição está no cume e valida o restante do ordenamento e a qual 

todas as demais estão subordinadas. Quando questionado sobre o fundamento de validade 

da própria Constituição, a resposta kelseniano é apresentá-lo como a “norma hipotética 

fundamental (NHF)”. Como o próprio nome deixa entrever, a norma hipotética 

fundamental é uma hipótese de trabalho, um pressuposto ou uma ficção para realizar o 

fechamento do seu sistema teórico, evitando uma regressão ao infinito na busca de uma 

norma ser legitimada por outra.  

Há, porém, que chegue a considerar que Kelsen ao defender o monismo jurídico 

tenha colocado no princípio do direito internacional do pact sunt servanda a origem da 

norma fundamental. A rigor, porém, em seu Curso da Academia de Direito Internacional 

de Haia, quando ele trata do tema ele está descrevendo a paisagem jurídica internacional 

e não teorizando sobre critérios de prevalência hierárquica. Até por isso ele defende que 

a ordem jurídica é única seja porque a Constituição valida o direito internacional, seja 

porque o Direito Internacional reconhece a Constituição e o próprio estado como ordem 

jurídica.  



Kelsen talvez tenha sido o autor que mais suscitou debates e críticas. A principal 

decorre do debate em sua própria época com Carl Schmitt. Critica a visão exclusivamente 

jurídica da Constituição que ignora as relações de poder de cada época, bem como diverge 

que um Tribunal seria o órgão adequado para realizar a defesa e guarda da Constituição, 

porque o verdadeiro guardião da Constituição seria aquele que tem o poder para decidir 

no Estado de Exceção, ou seja, o Soberano, o Chefe do Executivo, em sua leitura.  

 

1.3. Conceito político 

 

Carl Schmitt, em sua obra “Teoria da Constituição”, aborda a Constituição a partir 

de um sentido político. Destaca um sentido absoluto e um sentido relativo para a 

Constituição, levando em conta a contextualização da mesma. 

Em sentido absoluto, a Constituição seria o próprio jeito de ser do estado e de uma 

época. Nesse ponto, Schmitt flerta com uma visão da Constituição tal qual era empregada 

na antiguidade e idade média. Contextualiza, porém, que, na modernidade, o termo é 

oriundo das revoluções burguesas com a intenção de representar a ascensão de uma nova 

classe dirigente política. 

Em sentido relativo, a Constituição é a “decisão política fundamental” de uma 

nação, ou seja, uma obra de um indivíduo ou grupo que é capaz que tomar o poder e 

decidir sobre a forma de estado, forma de governo, sistema de governo em um momento 

histórico específico e situado.   

Schmitt diferencia, por isso, Constituição da lei constitucional. A Constituição é 

a decisão política fundamental, todo ato normativo ou não que se refere, por exemplo, aos 

direitos fundamentais, à organização, exercício, competência e separação dos poderes. As 

leis constitucionais, por sua vez, são as demais normas presentes em uma Constituição 

que não se referem necessariamente à decisão política fundamental.  

Schmitt criticou sistematicamente o Parlamento por estar tomado por elites 

políticas que não representavam a vontade popular. Optou, em sua teoria, por legitimar 

as decisões do líder político ou do seu grupo como guardião da Constituição e verdadeiro 

representante do povo. Adotou uma visão romântica e antiliberal. E justamente por 

atribuir a defesa e guarda da Constituição ao Chefe do Executivo, acabou por, no mínimo, 

criar o arcabouço teórico que legitimou a figura do Führer do nazismo, cujos decretos 

retalharam a Constituição de Weirmar de 1919.  



A visão crítica da obra aponta que Schmitt exacerbou a dimensão política em 

detrimento da jurídica, abrindo o espaço para legitimar arbitrariedade do governo nazista 

contra a Constituição e os direitos fundamentais do povo e as minorias, como os judeus. 

Um único Homem ou poder ser o encarregado da defesa e guarda da Constituição revelou-

se um erro histórico e algo extremamente perigoso para proteção das minorias, como as 

atrocidades cometidas sob a proteção jurídica do Estado de Exceção decreto pelos 

decretos que reformam a Constituição, já que os limites ao poder de reforma não se 

encontravam claramente definidos.  

1.4. Conceitos sincréticos de Constituição 

 

Em geral, os conceitos de Constituição formulados no pós-guerra são sincréticos, 

ou seja, não estão ancorados em um único critério para formular uma definição de 

Constituição. Pelo contrário, recorrem a uma múltipla combinação entre fatores de formas 

variadas para propor uma definição de Constituição 

Konrad Hesse, por exemplo, torna-se um dos autores mais representativos dessa 

postura do pós-guerra, ao proferir a sua Conferência sobre “A força normativa da 

Constituição”. Defende que existe uma influência recíproca entre a realidade político 

social e o texto constitucional. Há um condicionamento recíproco. Nesse sentido, para 

que a Constituição seja capaz de ter suas normas efetivadas, cumpridas, há limites e 

possibilidades de atuação. “A força que constitui a essência e a eficácia da Constituição 

reside na natureza das coisas, impulsionando-a, conduzindo-a e transformando-se assim, 

em força ativa.”  

Do ponto de vista jurídico, a importante contribuição de Hesse foi enfatizar que a 

mera vigência e eficácia das normas jurídicas é insuficiente para pensar a normatividade 

da Constituição. É preciso pensar o fenômeno jurídico também em termos de eficácia 

social e política ou de efetividade da Constituição. Hesse compreender que para uma 

constituição ter força é necessário que haja o que ele chamou de “vontade de 

constituição”, ou seja, de um desejo dos agentes políticos e da sociedade de converter o 

texto estático e racional em realidade. 

Do ponto de vista da social e político, Hesse também destacou os limites e 

possibilidades que a realidade impõe ao texto constitucional. Destacou, parar preservar a 

sua força normativa diante dos fatos, é possível atualizar a Constituição por meio dos 

processos de reforma da Constituição, evitando que ela se torne obsoleta ou anacrônica. 



Destaca que, mesmo quando tal atualização não é realizada pelas vias formais como a 

emenda constitucional oriunda do parlamento, as mudanças culturas podem alterar e 

atualizar o sentido das normas pelo que é conhecido como “mutação constitucional”  

O embate entre a Constituição real e a jurídica é uma constante que perpasse toda 

a sua obra. Para utilizar as palavras do próprio autor, o texto constitucional é a princípio 

“estático e racional”, enquanto a realidade social e política é “dinâmica, fluída e 

irracional”. A força normativa da Constituição será extraída do embate entre essas duas 

dimensões. A realidade está em alguma medida limitada pelas normas jurídicas e 

instituições, enquanto essas também esbarram em limites e possibilidades da realidade. É 

Constituição acaba, nessa teoria, por ser um espaço entre ambas dimensões e, portanto, 

uma visão sincrética e que combina mais de um elemento para chegar ao conceito de 

Constituição. 

A visão crítica que pode ser apresentada a teoria é que não há uma reflexão clara 

e mais precisa de como ambas as dimensões se conectam. Marcelo Neves, portanto, a 

partir da teoria dos sistemas de Niklas Luhmann, dispõe que a Constituição é o elemento 

dotado de maior permanência que acaba por ser fundamental para realizar o acoplamento 

estrutural entre o direito e a política.  Afinal, de um lado, impõe limites, funções e 

prerrogativas as agentes políticos e, por outro, precisa da atuação esses agentes para 

converter as promessas constitucionais em realidade, por exemplo, por meio em políticas 

públicas.  

O insight de Hesse é perspicaz especialmente para época. Atualmente, contudo, 

demanda reflexões mais profundas sobre o próprio papel da democracia deliberativa e do 

papel da cidadania na Construção da força normativa da Constituição para que ela não 

seja    estimule uma unilateral e ensimesmada na construção da Constituição. Uma teoria 

da Constituição contemporânea deve incorporar não apenas da Constituição como limite.  
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https://www.youtube.com/watch?v=MstcoMg2aGY

