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Há diversas maneiras de se classificar uma Constituição. A classificação varia de 

acordo com o critério adotado: (i) quanto à forma, pode ser escrita; (ii) quanto à extensão, 

podem ser sintéticas ou analíticas; (iii) quanto à estabilidade, podem ser rígidas ou 

flexíveis; (iv) quanto à origem, podem ser promulgadas ou outorgadas; (v) quanto à 

adequação ao corpo social, podem ser normativas, nominais ou semânticas; (vi) quanto à 

ideologia, podem ser ecléticas/compromissórias ou ortodoxas; (vii) quanto à influência 

política, podem ser liberal ou social; (viii) quanto aos objetivos, podem ser garantia, 

dirigente ou deliberativa; (ix) quanto ao âmbito transnacional, podem ser globais, parciais 

e transnacionais; (x) bloco de constitucionalidade.  

 

2.1.Quanto à forma: escritas e não escritas 

Quanto à forma, há as Constituições escritas e as não escritas (ou costumeiras). 

Nas consideradas escritas, há o texto completo posto de forma unificada, como a 

Constituição de 1988. Nas Constituições chamadas não escritas, o termo “não escrita” 

não significa propriamente a inexistência de documentos escritos com patamar 

constitucional.  

Inexiste, porém, um texto único. Além disso, o costume exerce um papel decisivo, 

como a Constituição inglesa reconhecida como de forma consuetudinária como o espírito 

da common law a partir de diversos leis, como a Magna Carta, Habeas Corpus Act e o 

Bill of Rights. Em Israel, por exemplo, também não existe um único texto, mas diversas 

leis básicas consideradas constitucionais.  

Nos EUA, embora exista uma Constituição escrita e, ao mesmo tempo, um 

profundo debate sobre paralela à essa um debate sobre a existência de uma “Constituição 

não escrita”, “invisível” ou “viva”, formada especialmente a partir de um corpo de 

precedentes da Suprema Corte norte-americana. 

 

2.2. Quanto à extensão: sintética ou analítica 

 

Quanto à extensão do conteúdo, existem as Constituições sintéticas ou as 

analíticas. Nas primeiras, o texto é colocado de forma breve, curta e objetiva, como a 



Constituição dos Estados Unidos. As Constituições analíticas, por sua vez, são mais 

abrangentes, amplas e detalhadas, tornando o texto bem maior, como no caso da 

Constituição mexicana de 1917 ou a da Colômbia de 1991. A Constituição de 1988 chega 

a ser considerada não analítica, mas também prolixa. Chega a prever a obrigatoriedade de 

o Colégio Pedro II se localizar no Rio de Janeiro (art.242) ou, ainda, a possibilidade de 

contratar agentes comunitários de saúde por processo de seleção simplificada (art. 198, 

§4º). 

 

2.3.Quanto à estabilidade do texto: rígida ou flexível 

 

Quanto à estabilidade do texto, ou melhor, o procedimento para alterá-lo, as 

Constituições podem ser classificadas em rígidas, flexíveis, imutáveis, semirrígidas e 

super-rígidas.  

As Constituições rígidas são aquelas que exigem um processo legislativo mais 

árduo, mais difícil, para a sua alteração (CFRB/88 - art. 60).  

As Constituições flexíveis são aquelas que não possuem um processo legislativo 

de alteração mais dificultoso do que o processo legislativo de alteração das normas 

infraconstitucionais.  

As Constituições imutáveis são aquelas inalteráveis, que se pretendem eternas. 

Não existem na prática não passam de uma ficção. Essa classificação teve origem, ainda 

assim, a partir de Constituições que não previam procedimentais formais para sua 

alteração, como as emendas. Vale destacar que, nessa época, ainda não um 

desenvolvimento expressivo de um elemento da teoria constitucional: o processo informal 

de modificação da norma, a despeito da manutenção do texto do dispositivo, o que hoje 

é conhecido como mutação constitucional. 

As Constituições semirrígidas (ou semiflexíveis) são em parte rígidas, em parte 

flexíveis. Em outras palavras, em algumas matérias exigem um processo de alteração 

mais difícil do que o previsto para a alterar a legislação ordinária, enquanto, em outras, o 

processo é equivalente a dificuldade de um processo de alteração de lei 

infraconstitucional.  

As Constituições super-rígidas são aquelas que, além de possuir um processo 

legislativo diferenciado, rígido, algumas matérias apresentam-se como imutáveis (como 

as cláusulas pétreas). 



Por fim, vale destacar que o critério para definir a rigidez constitucional é a mera 

existência de um procedimento formal para alteração da Constituição mais trabalhoso e 

difícil do que para alterar uma lei ordinária. Não se leva em conta aspectos políticos ou 

sociológicos. Dessa forma, a Constituição inglesa que é flexível é, na prática, mais difícil 

de alterar do que a brasileira que é uma Constituição rígida. A teoria constitucional 

contemporânea, porém, vem refletindo sobre essa “rigidez de fato” e a “resiliência 

constitucional”. 

 

2.4. Quanto à origem: promulgada ou outorgada 

 

Neste tipo de classificação, existem as promulgadas, as outorgadas e as 

cesaristas. Numa, há uma aprovação democrática (Brasil, 1988). Na outra, um golpe ou 

a tomada de poder, de forma que há a imposição do texto constitucional (Brasil, 1967). 

Por último, há a sua proposição por referendos a partir do “Cesar”, de um imperador 

(Brasil, 1937). 

 

2.5. Quanto à adequação ao corpo social: normativa, nominal e semântica 

 

Proposta por Karl Loewenstein, há a classificação em Constituição normativa, 

nominal, semântica.  

Na normativa, há a adequação ao corpo social, bem como uma roupa 

perfeitamente arquitetada para esse corpo. Logo, enxerga-se permeabilidade em vez de 

dissonâncias. Fala-se que seria como a roupa que veste bem. 

Na nominal, há diferenças, na medida de um déficit, já que a Constituição é efetiva 

somente em certa parte, como uma roupa que esconde algumas imperfeições. Como 

exemplo, o próprio Loewenstein ilustrar algumas Constituições latino-americanas. Em 

termos metafóricos, seria como a roupa maior do que o corpo social à espera do seu 

crescimento. 

Nas semânticas, o texto serve de instrumento para dominar ou encobrir relações 

políticas ou sociais, típicas de ditaduras. A metáfora é que a Constituição estaria mais 

próxima da máscara ou fantasia do que da roupa.  



No Brasil, existe um profundo debate sobre a “constitucionalização simbólica” na 

qual se vê a relação entre o texto e a realidade a partir de uma avaliação ontológica, o que 

é efetivo na realidade. De acordo com Marcelo Neves, seria uma Constituição sem 

pretensão de realizar-se, somente com direitos a serem previstos. Ainda que preveja 

determinadas coisas, essas não são atingidas. Há uma imagem, mas ela não se concretiza. 

 

2.6. Quanto à explicitação ou limitação ideológica: ecléticas ou ortodoxas 

 

Esta classificação trata das Constituições ecléticas e ortodoxas. Na primeira, há 

uma visão “neutra”, mais pragmática, de forma que nela se conjugam diversas visões 

como num acordo entre diversos grupos antagônicos em sua formação. Logo, não há 

adoção de um modelo ideológico específico. Na outra, há um conceito específico de 

Estado e de Constituição utilizados, como, por exemplo, a Constituição da Coréia do 

Norte. 

 

2.7. Quanto aos objetivos: garantia, dirigente ou deliberativa 

 

Quanto aos objetivos, podemos classificar em garantia, dirigente e deliberativa. 

Na primeira, a Constituição é enxergada como um escudo de proteção contra o Estado, 

de maneira a estar ligada a uma percepção negativa do Estado, como os direitos humanos 

de 1ª geração.  

Na dirigente, há a pretensão de transformar a realidade, dirigir o Estado a um fim 

por meio de normas programáticas - num plano de ação estatal, por exemplo. Nisso, há 

uma integração em totalidade dos planos que são normativos. Há uma vinculação do 

Legislador que traz pré-concepções da sua época. Tem-se como exemplo a Constituição 

de Portugal, que pretendia aderir ao socialismo, com a Constituição dirigente como 

momento transitório. Nessa noção de texto constitucional, há um aparato reflexivo, já que 

o fim pode ser ajustado democraticamente e pretende-se, por meio de formas de diálogo 

deliberativo. Além do mais, essa Constituição mostra certo dinamismo, já que permite a 

reinvenção. Caso fosse encarada de modo estático e unilateral, a Constituição estaria 

morta, segundo J.J. Gomes Canotilho.  



Critica-se a Constituição dirigente por querer resolver tudo por si só, o que é sem 

fundamento, pois nenhuma Constituição o pretende sozinha, afinal, nenhum texto se 

realiza, pode resolver nada por si mesmo. É preciso dar-lhe efetividade. No mais, cabe 

ressaltar como não é calcada de forma arbitrária no Judiciário - guardião da democracia, 

das formas de debate público e da Constituição. Não se constrói sem relação com a 

realidade, e não se constrói com uma visão de forma unilateral. Chega a ser posta como 

representação de um direito de ilusão, diante de uma perspectiva de descrença e 

imediatismo.  

Por último, encontra-se a Constituição da democracia deliberativa, que pode 

adotar um perfil mais procedimental ou mais substantivo. A visão procedimental é 

atribuída a Jurgen Habermas de um agir comunicativo cuja finalidade é alcançar o 

consenso e servir de fundamento de validade ao sistema. Direitos fundamentais são 

pressupostos para deliberação democrática e esta, ao mesmo tempo, tem como finalidade 

efetiva os direitos fundamentais. É a chamada tese da coooriginariedade entre direitos 

fundamentais e democracia.  

A visão substantiva é relacionada com John Rawls defende a existência de um 

pluralismo de fato nas sociedades democráticas contemporâneas. Por esse motivo, o 

Estado tem o dever de respeitar as diversas doutrinas abrangentes e a tratar todas as 

pessoas com igual respeito e consideração. Para tanto, deve assegurar dois princípios de 

justiça: o mínimo social para que as pessoas realizem o seu projeto de vida e tenham 

asseguradas as suas liberdades básicas, bem como de promover políticas públicas 

redistributivas em prol dos mais necessitados. Nesse sentido, propõe-se uma Constituição 

que, dependendo do âmbito, como o Tribunal Constitucional, por exemplo, deve operar 

a partir de uma lógica “razão pública”, buscando garantir o funcionamento de instituições 

que efetivem os princípios de justiça e não sirvam a razões privadas.  

 

2.8. Quanto ao âmbito transnacional: globais, parcial ou supranacional 

 

Quanto ao âmbito de abrangência transnacional, as Constituições podem ser 

globais, parciais e supranacionais. Na classificação de Constituição global, alguns 

autores trabalham com o exemplo da Carta da ONU, diante de um texto vigente para todos 

os Estados, sem haver um Estado mundial. Nessa ótica, supera-se a colocação da 

Constituição atrelada a uma noção de Estado. Contudo, com a aplicação de uma forma de 



constituição interna para âmbito global, muitas vezes não se considera as diferenças, 

como déficits democráticos, dependência crescente sem participação no domínio, 

enfraquecimento do domínio político democrático, etc.  

Sob outro olhar, há as Constituições parciais, como alguns autores trabalham, por 

exemplo, a Convenção da OIT, que se mostra referente ao domínio de uma determinada 

atividade (o trabalho). Nesse sentido, passaria o âmbito Estado-nação, mas não seria 

capaz de ser policêntrica, atingindo a economia, política, tecnologia, militarismo, cultura, 

meio ambiente, etc., ao mesmo tempo, por isso, parcial.  

Por último, as Constituições supranacionais seriam textos com supremacia em 

mais de um Estado. No União Europeia, alguns tratados, como os de Roma e Maastricht 

são interpretados pelas instituições comunitárias, como dotados de supremacia 

convencional e aplicabilidade direta e imediata, dispensando a necessidade de 

internalização por parte do Estado. Existem decisões nesse sentido, como por exemplo, 

do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, como o caso Costa Enel vs Itália.  

Nas américas, discute-se se a Convenção Americana de Direitos Humanos 

(CADH) de 1969 é afirmada como uma Constituição Supranacional dos Direitos 

Humanos ou, ainda, como parte de um bloco de convencionalidade, já que a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos pode retirar os efeitos jurídicos de normas que a 

contrariem realizando o chamado controle de convencionalidade. No plano interno de 

cada Estado, os três poderes também têm o dever de realizar o chamado controle difuso 

de convencionalidade.  

No Brasil, o Supremo Tribunal Federal não admite o status constitucional geral 

para os tratados de direitos humanos. Apenas aqueles tratados que respeitem o 

procedimento mais rigoroso para emendar à Constituição, nos termos do art. 5º, §3º da 

Constituição de 1988, teriam status constitucional. Do contrário, o status seria apenas 

supralegal, ou seja, superior à legislação e inferior à Constituição. Seja como for, servem 

de parâmetro para interpretar e até invalidar leis incompatíveis com o seu conteúdo.   

2.9. Bloco de constitucionalidade 

 

 Em relação à teoria do bloco, vale destacar três momentos.  O primeiro é a origem 

na jurisprudência do Conselho de Estado francês conferindo status constitucional não 

apenas  a normas da Constituição de 1956., como a Declaração Universal de Direitos do 

Homem e do cidadão de 1789 e o preâmbulo da Constituição de 1946. 



O segundo momento refere-se ao desenvolvimento pela jurisprudência e doutrina 

colombiana dos anos 90 e 2000 que passou a empregar sistematicamente o termo, bem 

como a criar uma teoria original a propósito. No caso, passou-se a subdividir o bloco de 

constitucionalidade em sentido estrito e lato. O primeiro destinado a normas formalmente 

constitucionais, enquanto o segundo que, embora não formalmente, eram utilizadas como 

parâmetro de validade para o ordenamento. 

O terceiro e último é a tese original da Corte Interamericana de Direitos Humanos 

da existência de um bloco de convencionalidade, consagrada no caso Cabrera Garcia e 

Montiel Flores vs México (2010) segundo o qual a Convenção Americana de Direitos 

Humanos não se encerra em seu texto. As interpretações realizadas pelas opiniões 

consultivas da mesma desentranham o sentido da mesma e formam um conjunto de 

significam que devem ser igualmente respeitados. As interpretações realizadas também 

nas sentenças e medidas provisionais da mesma condenando um determinado Estado são 

obrigatoriamente notificadas a todos os Estados que assinaram a referida Convenção e 

aceitaram a jurisdição da Corte IDH, de modo que possuem o valor de coisa julgada 

interpretada.  

 


