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RESUMO 
 
 

A presente tese tem por objeto analisar, no âmbito do Direito internacional, as relações internacionais e o 

diálogo jurídico-constitucional entre Portugal e Chile. Embora distantes geograficamente, há vários pontos de 

interseção entre ambos que justificaram a pesquisa, permitindo apontar o surgimento, quase simultâneo, de seus 

Direitos constitucionais, no início do século XIX. Países de vocação marítima, abertos ao mundo em seus 

promontórios continentais, abriram-se ao diálogo constitucional, ao longo de quase dois séculos, por vias 

indiretas de fontes espanholas, e diretas na contemporaneidade. O fenômeno do transmigracionismo de ideias 

está presente em suas formações jurídicas e entre ambos. O ápice desse fenômeno é a inusitada influência da 

Constituição portuguesa de 1976, na elaboração da Constituição chilena de 1980. Para compreendermos como 

isso ocorreu, foi preciso resgatar no passado os momentos mais importantes de suas historiografias 

constitucionais, para determinar seus pontos em comum, os instantes em que se tangenciam e as circunstâncias 

histórico-políticas que permitiram esse diálogo constitucional, fluido e profícuo. Através do diálogo, deu-se a 

influência da Constituição portuguesa de 1976 no Chile, durante os trabalhos da Comissão Ortúzar, pelas suas 

peculiaridades, assinalando seu modelo constitucional como de prestígio para a América luso-hispânica, em 

processo de redemocratização, nos anos 1980-1990. Embora a pesquisa tenha utilizado fontes de Direito 

positivo, como as Constituições no marco temporal indicado, trata-se de verdadeiro trabalho de História do 

Direito Constitucional, importante aos estudiosos que lidam com a temática do diálogo constitucional ibero- 

americano, oferecendo explicações, informações e referências para muitos eventos políticos vividos nos dois 

países. Para além disso, oferece elementos de compreensão das realidades político-sociais da América luso- 

hispânica, normalmente negligenciados na compreensão dos problemas atuais. 

 
 
 
 
 
 

Palavras-chave: Portugal. Chile. Transmigracionismo. Constituições transicionais. Pós-legitimação 
democrática. 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this thesis is to analyze international relations and the legal-constitutional dialogue 

between Portugal and Chile within the framework of international law. Although distant geographically, there 

are several points of intersection between both that justified the research, allowing to point out the almost 

simultaneous appearance of their constitutional rights in the beginning of XIX century. Countries of maritime 

vocation, open to the world in their continental promontories, opened up to the constitutional dialogue during 

almost two centuries, by indirect means of Spanish and direct sources in the contemporaneity. The phenomenon 

of the transmigrationism of ideas is present in its legal formations and between both. The climax of this 

phenomenon is the unprecedented influence of the Portuguese constitution of 1976 in the elaboration of the 

Chilean constitution of 1980. To understand how this occurred, it was necessary to recover in the past the most 

important moments of its constitutional historiographies to determine their common points, the moments in that 

are tangential and the historical-political circumstances that allowed this fluid and fruitful constitutional 

dialogue. Through this constitutional dialog happened this influence of the Portuguese constitution of 1976 in 

Chile during the works of the Ortúzar Comission, due to its peculiarities, marks its constitutional model as a 

prestige for Luso-Hispanic America in the process of redemocratization in the years 1980-1990. Although the 

research has used sources of positive law as the constitutions in the indicated time frame, it is a real work of 

History of Constitutional Law, important to scholars who deal with the subject of the Ibero-American 

constitutional dialogue, offering explanations, information and references for many political events in both 

countries. Moreover, it offers elements of understanding of the politico-social realities of Luso-Hispanic 

America, usually neglected in understanding current problems. 

 
 
 
 

Keywords: Portugal. Chile. Transmigrationism. Transitional constitutions. Post democratic legitimacy. 
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1 INTRODUÇÃO 

A pesquisa acadêmica dedicada a uma tese de doutoramento em direito apresenta o 

desafio do ineditismo, a oportunidade de explorar temas pouco conhecidos e contribuir, de 

modo significativo, à ciência jurídica. 

Dessa forma, o Direito Constitucional – como disciplina que estuda o regramento 

jurídico do poder pela Constituição, a análise e a interpretação de suas normas relativas ao 

estatuto do poder – trata-se de uma disciplina complexa, a demandar o conhecimento de 

outros ramos do direito, como: a História Constitucional, a Ciência Política, a Teoria do 

Estado, o Direito Internacional e o Direito Administrativo, entre outros ramos, a fim de 

constituir um quadro mais claro de todas as variáveis que compõem as intrincadas e 

subjacentes relações de poder ínsitas ao texto constitucional. Assim, mostrou-se 

imprescindível a pesquisa interdisciplinar com diversas contribuições à compreensão do 

quadro geral. 

No plano internacional, nenhum Estado no mundo está isolado e livre de influências 

culturais e políticas dos demais membros componentes do concerto das nações, pois os 

avanços e conquistas políticas de um povo podem influenciar a história de outros. Desde as 

primeiras cidades da Mesopotâmia até a contemporaneidade, verifica-se o diálogo entre os 

povos e as civilizações, em graus diversos de intensidade, a depender dos interesses 

comerciais e alianças estratégicas estabelecidas. Academicamente, as disciplinas que estudam 

o fenômeno do poder buscam que seu projeto regulador seja de aplicação universal. 

Comparar institutos e mecanismos jurídicos de Estados distintos implica conhecer um 

pouco o seu Direito e a sua História, a fim de contextualizá-los. Trabalhar com o Direito 

Constitucional comparado é um elemento a mais de dificuldade, pois impõe a necessidade de 

perscrutar elementos de história sociopolítica dos Estados abrangidos no objeto da pesquisa. 

Assim, na América Latina, as atenções sempre foram voltadas para conhecer as origens 

dos Direitos dos Estados, mas, após o período da independência, deixou-se um pouco de lado 

o modo como desenvolve-se o diálogo jurídico. Já na Europa, historicamente, os países 

ibéricos – Portugal e Espanha – caracterizaram-se por organizar o exercício de seu poder 

soberano de modo absoluto, até praticamente o século XIX, apenas ingressando a sua vivência 

plena no modelo constitucional liberal, nos estertores do século XX. A constitucionalização 

da península ocorreria nos idos de 1812, com a inovadora constituição de Cádiz, decorrente  

da Revolução Liberal na França, em (1789). O atraso no desenvolvimento socioeconômico 

daqueles países explicou a tardia adoção de modelos modernos de organização política, já em 
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voga na Europa central, desde fins do século XVIII. Como reflexo de suas matrizes imperiais, 

as colônias luso-espanholas na América acabaram replicando este atraso nas suas formações e 

constituições políticas, mesmo após o seu processo de independência. Na atualidade, em 

muitos desses países, o atraso institucional e político permanece a despeito do diálogo 

constitucional ibero-americano e das trocas de experiência constitucional no concerto das 

nações. Evidencia-se, dessa forma, o descompasso entre o discurso formal constitucional e a 

realidade material que é vivida na região. 

Esse descompasso, que reflete a realidade, não impede o desejo de parcelas mais 

ilustradas de algumas sociedades de buscar patamares mais elevados de organização social e 

política. Por serem reféns do atraso civilizatório e convivendo no plano internacional com 

experiências democráticas bem-sucedidas, há momentos que marcam gerações e sinalizam 

avanços com transições de regimes autoritários ou de exceção à democracia. 

Nos planos da transição à democracia e do diálogo jurídico internacional, as questões de 

monta, concernentes à organização política dos Estados ibero-americanos, podem ser 

ilustradas analisando-se dois casos concretos de sociedades que decidiram operar a transição 

para o modelo democrático constitucional: Portugal (1976) e Chile (1980). Estes dois casos 

apresentam modelos do que pode ser designado Direito Constitucional de transição, que 

permitiu efetuar a transição de suas sociedades historicamente absolutistas ou 

contemporaneamente autoritárias, para sociedades democraticamente organizadas. 

Dessa forma, o estudo mostra-se importante por apresentar as peculiaridades de cada 

caso, a evolução de seus pensamentos e discursos constitucionais, e, além disso, oferece 

alternativas políticas e soluções jurídicas a questões como a da legitimação de suas 

constituições e modelos de organização política, pelas gerações posteriores à transição – no 

que poderia ser designado de pós-legitimação democrática. O estudo dos casos pode trazer 

informações, contribuições e soluções não lineares, fora das linhas dogmáticas do 

constitucionalismo cartesiano predominante na modernidade, demonstrando a leitura do tema 

sob uma nova ótica que não pode ser desconhecida, porque mostra-se eficiente na obtenção de 

valores como estabilidade, segurança jurídica e pacificação social, sem comprometer a 

vivência democrática. 

Após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), mudanças ocorreram no Direito de 

vários Estados europeus e isso teria reverberado na América luso-hispânica. No âmbito do 

Direito Constitucional, as novas Constituições intensificaram a relação dialógica no eixo 

Europa-América luso-hispânica. Através desse diálogo, ocorreram influências entre 
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Constituições, em decorrência da importância de certos direitos nacionais, ou ainda de 

modelos atualizados e sintetizadores destas mudanças. Em particular, Portugal e Chile 

constituem exemplos de constitucionalismos de transição, em que o texto constitucional de 

1976 teria influenciado o debate constituinte chileno e a elaboração da Constituição de 1980. 

A investigação mostrava-se necessária, pertinente e interessante. 

Portugal e Chile destacaram-se nessa pesquisa por serem Estados com perfis históricos 

semelhantes – ambos representativos de modelos ibéricos, embora um como matriz colonial e 

o outro como antigo território da Nova Espanha. Os eventos decorrentes do processo 

revolucionário liberal em Cádiz (1812) permitiram estabelecer marcos constitucionais bem 

determinados em sua história constitucional, entre 1801 e 1980 e, finalmente, por realizarem 

quase que de maneira sincronizada a transição de regimes autoritários para regimes 

democráticos: Portugal em 1976 e o Chile em 1980 – considerando-se suas constituições 

atualmente em vigor. 

Em primeiro plano, Portugal (1976) notabiliza-se por assimilar, adaptar e difundir o 

constitucionalismo teuto-italiano, renovado após a segunda guerra mundial (1939-1945), 

tornando-se modelo de prestígio constitucional, influenciando a renovação política da 

América luso-espanhola, nos anos 1970-1990. Em segundo plano, o Chile, já em 1972, em 

pleno decorrer das atividades constituintes da Comissão Ortúzar, observa e acompanha com 

interesse a transição política portuguesa. Esses pontos de contato e diálogo inesperados 

mereciam ser pesquisados e mapeados em suas grandes linhas, valores e circunstâncias. 

Diante disso, o percurso histórico-político percorrido por ambos os países permite 

identificar o transmigracionismo, estabelecer macro e micro comparações em seus 

constitucionalismos transicionais e analisar as opções feitas em cada sistema político no 

processo de legitimação ou pós-legitimação democrática. 

Portanto, o Direito Comparado e seu método de estudo mostram-se adequados e ideais 

para a pesquisa, com as contribuições que as outras disciplinas jurídicas também oferecem. 

Pela comparação da história constitucional em grandes linhas, de suas constituições e dos 

momentos políticos de cada Estado, demonstrar-se-á o diálogo constitucional. 

De início, a pesquisa evidencia a existência de canais de diálogo jurídico, no eixo ibero- 

americano, e, através desses canais, como desenvolveram-se as influências entre os Direitos 

nacionais, notadamente por suas Constituições. No âmbito desse diálogo ibero-americano e 

sob a ótica do Direito Comparado, os Direito Constitucional e Internacional merecem 
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destaques, pois, neles, exsurge o instituto do transmigracionismo jurídico, a cuidar de 

influências recíprocas entre Estados, na troca de fórmulas jurídicas e experiências afetas ao 

plano político-constitucional. 

Depois da escolha do Direito Comparado e do Internacional, optou-se pelo recorte do 

Direito Constitucional, relativo às constituições de transição e distintos mecanismos de 

renovação ou pós-legitimação democráticas. No plano do Direito Internacional e das Relações 

Internacionais, buscou-se identificar as circunstâncias históricas, geográficas, sociais e 

políticas que aproximam os dois Estados. O enfoque escolhido conduziu a investigação do 

diálogo constitucional ibero-americano em uma senda de encontro inusitado entre Portugal e 

Chile. 

Tal encontro aconteceu com fundamentos distintos e produziu diversos pontos de 

interseção política. A finalidade da pesquisa foi buscar e apresentar evidências da existência 

desse diálogo, do momento de seu surgimento, de como classificar as evidências encontradas, 

de saber como ele se desenvolveu e com qual intensidade. Ademais, buscou-se investigar 

também quais impactos ele produziu e qual a sua repercussão no mundo do direito ibero- 

americano, e quais os mecanismos utilizados para renovar ou pós-legitimar as constituições 

elaboradas em períodos autoritários, à luz da experiência de cada um dos Estados escolhidos 

no direito constitucional de transição. 

Países tão distintos quanto longínquos, à primeira vista, ambos não se mostrariam afins 

a ponto de terem constituído uma interseção ou ponte ao diálogo. Identificou-se, na pesquisa, 

que o debate político e as similitudes históricas na trajetória desses Estados, em busca da 

democracia, estabeleceram o Direito Constitucional como ponto de convergência. 

Elegeu-se o início do século XIX como marco histórico inicial, pois a Constituição 

espanhola de Cádiz (1812) repercutiu em Portugal, na sua primeira tentativa de seguir o 

modelo constitucional liberal, e o Chile estava no alvorecer de sua história, como nação 

independente, também influenciado por aquela Constituição espanhola. O início do século 

XIX assinala o surgimento de seus Direitos Constitucionais. Assim, o conhecimento da 

História Constitucional de ambos os Estados, entre 1801 a 1980, trará elementos e 

informações necessárias à macro e micro comparação. O século XIX assinala, igualmente, o 

surgimento do constitucionalismo latino-americano, em razão do processo de independência 

dos territórios de Nova Espanha. O marco temporal final é o ano de 1980, com a Constituição 

do Chile. Nota-se que trabalhou-se, portanto, com a constituição portuguesa, em sua primeira 

redação, sem as revisões. 
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O Direito tem, entre suas funções precípuas, assegurar a ordem na sociedade, pela 

garantia da estabilidade jurídica das instituições e a segurança dos contratos celebrados entre 

as pessoas. Estabilidade jurídica, segurança e ordem são variáveis presentes em todas as 

ordens jurídicas estatais, com as devidas adaptações às suas realidades socioculturais. Esses 

valores, juridicamente tutelados e formalmente consignados em Constituições, são 

construídos no curso do debate democrático, pelo diálogo que é atividade fundamental na vida 

do jurista. Ao par do Direito Comparado, tais disciplinas são ciências e/ou métodos que 

cooperam para fornecer, ao jurista em formação, uma visão ampla e integral de um Direito 

que, desde os seus primórdios, assiste ao diálogo entre civilizações e Estados. 

Assim, em muitos Estados, esses valores estão presentes, pois é da natureza humana a 

busca pela paz, a manutenção da vida, a dignidade da pessoa humana, a segurança, a 

liberdade, a propriedade, a estabilidade jurídica e a ordem. O Direito Internacional reforça 

suas lições, ao cobrar do jurista conhecimento dos paradigmas jurídicos de cunho universal, 

pois afeta os homens em todas as latitudes, independentemente de suas origens. 

A integração entre os Estados, desde tempos imemoriais, sofre avanços e recuos. Com 

isso, percebe-se o diálogo das civilizações e das culturas e, na sequência, o diálogo incessante 

entre os seus sistemas jurídicos. As relações internacionais e a diplomacia são atividades a 

demandar elevado nível de profissionalismo à construção desse diálogo. Através destas 

relações e com a elaboração de Tratados de paz, comerciais ou alianças militares, os Estados, 

desde a mais remota antiguidade, iniciaram uma troca constante de mecanismos jurídicos e 

experiências que passaram a fazer parte de seus direitos. 

Contudo, no âmbito do Direito Internacional, foi com a Paz de Westphalen (1648) que 

as relações entre Estados na ordem internacional tiveram sua condição elevada, pois, com a 

Paz, os Estados reconheceram-se mutuamente como soberanos e determinaram maneirismos 

diplomáticos, linguagem diplomática própria e canais para o diálogo que deveriam manter-se 

abertos. De Westphalen, até a Viena no século XX, com a regulação via tratados sobre 

relações consulares e diplomáticas, uma grande evolução foi observada no âmbito do direito 

internacional e, por conseguinte, do direito comparado. O direito constitucional é tributário 

desse entrelaçamento e evoluiu muito com as diversas contribuições que lhe foram agregadas. 

O advento da diplomacia moderna no cenário político internacional demandou a 

formação de um profissional apto a lidar com a realidade do poder em complexas e 

cambiáveis redes de interesses. Destacou-se o profissional do direito no mundo diplomático, 

pois sua formação volta-se para o enfrentamento de distintas lides presentes no mundo da 
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vida. A sua formação acadêmica, em distintos ramos do direito, confere-lhe desenvoltura no 

ambiente diplomático. Assim, o advogado de formação ou jurista por vocação voltam-se para 

o desenvolvimento do recurso dialógico. É da natureza do direito o diálogo como instrumento 

para consecução da paz social. Como técnica civilizada indispensável à busca do justo e do 

moralmente correto, é próprio do direito pacificar os conflitos de interesse subjacentes na 

sociedade através do diálogo. 

O Direito busca assegurar, em qualquer sociedade, os fundamentos da segurança 

jurídica e da estabilidade das relações jurídicas construídas pelos indivíduos no seu cotidiano. 

Neste sentido, parece haver em certas disciplinas uma busca por soluções ou fórmulas 

jurídicas universais, pois buscam-se, em grandes linhas, soluções eficazes, aplicáveis a todos 

os homens viventes em sociedade, conquanto possam existir institutos de aplicação muito 

particulares e vigentes em algumas sociedades apenas. 

Isso é percebido quando, na graduação em Direito, por exemplo, é estudada a disciplina 

de Direito Romano, construído ao longo de séculos na antiguidade e que ainda hoje é 

aplicável, pois enfrenta questões cotidianas e propõe soluções universais e eficazes. Neste 

ponto, Direito e História, com seus profissionais, estudiosos e pesquisadores olham-se 

mutuamente, buscando novas leituras e interpretações. 

Daí surgiu, no horizonte de pesquisa, a importância do conceito de transmigracionismo 

jurídico, a permitir a compreensão destes canais dialógicos permanentes entre os Estados,  

com suas eventuais influências recíprocas. Cuida-se, aqui, de estudar a circulação, o 

transplante ou a migração de institutos jurídicos no mundo do direito entre Estados. Então, o 

relevo das disciplinas de Direito Internacional e Direito Comparado, para contextualizá-los e 

adaptá-los aos Estados, são o que importam a esses institutos jurídicos. A investigação do 

tema proposto busca, nestas duas disciplinas, auxílio à compreensão do Diálogo 

Constitucional, abrangendo a origem das constituições, seu processo histórico de elaboração, 

suas virtudes, equívocos, contradições intrínsecas e eventuais mecanismos de pós-legitimação 

democrática, como o emprego de emendas constitucionais, plebiscitos ou referendos. No 

âmbito do Direito Comparado, buscar-se-á identificar similitudes históricas e jurídicas, tanto 

no plano micro como no plano macro comparado. 

Fora do mundo do Direito, a História desempenha função importante, pois auxilia, com 

outros recortes epistemológicos e métodos, a compreensão do funcionamento das sociedades 

envolvidas, bem como as particularidades na redação de certos dispositivos constitucionais, 

frequentemente motivados por fatos políticos de relevo. Com a História, agrega-se elementos 
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muitas vezes explicativos da inaplicação ou fracasso das constituições e, por isso, é preciso 

compreendê-la, para entender uma nação, seu direito e sua forma de existir no mundo. 

Em especial, usa-se como referência os países Portugal e Chile – aquele como modelo 

de prestígio de renovação e transição política, e este inspirando-se na experiência portuguesa. 

Estudando seus passados políticos-constitucionais, chega-se à contemporaneidade, buscando 

identificar modelos políticos de prestígio, a retratar verdadeiro Direito Constitucional de 

transição. A abordagem histórica ganha, dessa forma, importância, pois a pré-compreensão da 

história colonial portuguesa em suas linhas gerais – bem como a da chilena – permitirão o 

compartilhar da experiência colonizadora ibérica, necessária a autorizar e deixar fluir o 

diálogo constitucional na contemporaneidade entre Portugal e Chile, cujo ponto de interseção 

inicial remontaria a Cádiz (1812). 

Portugal, nação milenar formada de uma fração territorial de pré-existente Estado 

medieval espanhol, apresenta uma feição colonizadora e, desde o princípio, expansionista – 

porém, tênue em termos de presença colonial – se comparada aos espanhóis na América. Em 

definitivo, a presença portuguesa nas colônias em além-mar estava destinada a fazer fluir as 

riquezas de seus territórios a Portugal, em nome d´El-rei de Portugal. Já os espanhóis não 

viam óbices em estabelecer em suas colônias atividades econômicas pré-industriais, como as 

minas e latifúndios agropastoris, bem como a fundação de cidades no interior e litoral, com 

portos para conectá-las ao mundo espanhol, muitas delas, inclusive, dotadas de universidades. 

No caso espanhol, isso ocorria porque os territórios na América não eram vistos como 

colônias, mas como extensões do território espanhol – os designados Vice-reinos ou Nova 

Espanha. 

Há, porém, um núcleo de similitude entre os modelos colonizadores das potências 

ibéricas, que é o espaço deixado para o exercício desregrado dos poderes locais, por 

representantes que agiam em nome do rei. O absolutismo da matriz ibérica reflete-se 

visivelmente nas colônias da América luso-hispânica. Tanto a oposição como a defesa do 

absolutismo e do Rei serão canais de diálogo entre as oligarquias coloniais luso-hispânicas. 

Estas variáveis facilitariam o diálogo constitucional ibero-americano por ocasião das 

Revoluções Liberais em O Porto (1822), muito influenciadas pelos acontecimentos em 

Espanha, em prosseguimento à constituição de Cádiz (1812). Cria-se, com isso, uma senda 

constitucional para o diálogo ibero-americano, fértil e dinâmico, que ampliar-se-á nos 

decênios posteriores, rompendo com as metrópoles, mas sem deixar de lado suas raízes e seu 

passado. Os referenciais jurídicos pré-independência serviriam como guia para a construção e 
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evolução dos direitos nacionais. Dessa forma, o valor e a constância desse diálogo mantêm-se 

e atualizam-se com a renovação democrática portuguesa (1976), e posteriormente em Espanha 

(1978). 

Desse modo, é importante conhecer não apenas a história de um Estado, mas também 

buscar a compreensão do direito e de institutos além-mar, para interpretar o direito pátrio, e 

até mesmo compreender o próprio direito pessoal. Em alguns momentos, tem-se a impressão 

de que esta compreensão é deliberadamente sonegada por interesses de grupos dominantes, 

que, sentindo-se ameaçados em suas posições, excluem do alcance de todas as demais pessoas 

determinadas fontes críticas de pensamento e informação. O conhecimento lacunoso da 

história política castra a formação da cidadania ativa e a evolução democrática, formando uma 

cidadania prenhe de lacunas, sem consciência crítica e politicamente infantilizada. 

Para nações jovens em formação como o Chile, de início, politicamente desorganizado, 

com perversões sistêmicas de poder e privilégios inaceitáveis, arraigados, em alguns setores 

da sociedade, a submissão permanente da população à ignorância, adrede a conhecimentos 

esporádicos e mínimos em línguas estrangeiras, acaba cobrindo com um manto, quase 

impenetrável, o acesso a pensamentos e juízos críticos de valores que auxiliariam enxergar a 

sua própria face. 

Pensa-se ser esse o quadro a demonstrar, aqui, ao longo da pesquisa, tendo a 

comparação como método em um plano macro e também em um plano micro. O cenário da 

macro comparação permitirá apontar eventuais convergências e afinidades entre os Estados 

objetos desta investigação. Aqui, as grandes linhas evolutivas do Direito, a estrutura orgânica 

do Estado e a Constituição. Já o âmbito da micro comparação será útil para apontar eventuais 

pontos de contato entre institutos comuns, dispositivos e temas específicos. A comparação 

como método de pesquisa e conhecimento do Direito será útil para contrastar essas duas 

ordens jurídicas distintas, inicialmente sem demonstrar grandes afinidades. No plano desta 

pesquisa e sob a ótica da comparação constitucional, buscaremos identificar um intercâmbio 

de conceitos e ideias, troca de experiências e assimilação de inovações jurídicas testadas por 

uma Constituição. A pesquisa, então, tenciona buscar esses elementos. 

O diálogo constitucional pode-se dar por empréstimos ou migração de ideias 

constitucionais, uma vez que a circulação das ideias constitucionais entre Estados é um dado 

irrefutável. O transmigracionismo constitucional indica a migração ou circulação das ideias  

no concerto das nações. Ele é apenas uma vertente de um canal maior que é o do diálogo 

jurídico transnacional, o qual existe e sempre existiu no âmbito do diálogo entre as 
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civilizações. Não é difícil imaginar esse diálogo ou a circulação de ideias, atualmente ou há 

trinta anos, com os meios de comunicação e acesso à informação, típicos da modernidade. A 

dúvida ficaria momentaneamente por conta da validade dessa indagação aplicável para o 

mesmo cenário, há duzentos anos na América do Sul. A presente pesquisa tentará demonstrar 

como isso pode ter ocorrido com meios de informação e comunicação mais limitados,  

restritos e controlados pelas metrópoles europeias – contrárias às ideias tidas como libertárias 

e antimonárquicas. Assim teria sido a reprodução do modelo ibérico nas colônias da América 

do Sul. 

O diálogo é natural e ocorre sempre, apenas variando de intensidade ou frequência. Ele 

é o formante dinâmico por excelência de novas construções e arquétipos constitucionais. O 

Direito Comparado tem, no diálogo, o seu canal de troca habitual. Assim, uma das 

contribuições da Teoria do Estado a essa tese é a compreensão de Estado nos casos 

pesquisados em relação com as suas Constituições: o Estado como uma arena do jogo de 

poder, e a Constituição como o estatuto maior desse jogo; a Ciência Política, ao trazer os 

desdobramentos do conceito de poder, a Teoria das Elites, os interesses políticos e o conceito 

de possível na vivência da Política. 

Pode-se afirmar e resumir essas variáveis com duas categorias que são trazidas pelo 

Direito Administrativo: conveniência e oportunidade. Os interesses políticos do momento em 

uma nação serão determinantes na realização do diálogo e na assimilação de ideias ao pacto 

fundamental que se busca elaborar. Nota-se que diálogo só existe quando há interlocutores 

dispostos a trocar, falar, ouvir, com maturidade, para compreender e aprender com a 

experiência do outro. Tal qual ocorre com os interlocutores, as Nações, pelas suas lideranças, 

devem estar maduras para compreender seu projeto de poder, ou de Estado, e trazer para seu 

Direito as lições de outras sociedades políticas mais avançadas, simplesmente copiando-as ou 

aperfeiçoando-as. 

Isso foi o que ocorreu no Ocidente, após as Revoluções Liberais do século XVIII, pois 

os valores de fundo seriam aplicáveis em muitos Estados, sem dificuldades em sua adaptação. 

O transplante ou empréstimo de ideias já não ocorre sempre de modo pacífico, já que depende 

do grau de maturidade para lidar com as diferenças do outro, sob pena de rejeição ou fracasso. 

O conceito não serve apenas para o plano interno da realidade constitucional de um  

país, mas também pode ser aplicado por ocasião de uma Assembleia ou Congresso 

constituinte, quando se manifesta o transplante legal de ideias. É a Constituição, portanto, em 

sua múltipla polissemia, que realiza essa conexão entre sistemas constitucionais distintos. Foi 
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o que ocorreu na América do Sul entre os anos 1970-90, quando da redemocratização, 

tomando como fontes a renovação do constitucionalismo democrático ibérico (Portugal – 

1976 e Espanha – 1978). 

Ao abordar o processo de transmigração do constitucionalismo teuto-italiano do 

segundo pós-guerra mundial (1939-1945) e seus efeitos em Portugal (1976) e Espanha (1978), 

poder-se-á verificar como essas inovações teriam sido redirecionadas a alguns países sul- 

americanos, pelo reconhecimento de modelos de prestígio, influenciando grandemente o 

chamado Direito Constitucional latino-americano de transição, das décadas de 1970-90. É de 

se perceber, nesse momento, o tangenciamento de um Direito europeu em via de 

redemocratização tardia a um Direito ibero-americano em via de introdução ou resgate da 

experiência democrática, pois o Chile, na América do Sul, é o país reconhecido com a mais 

longeva vivência democrática (de 1833 a 1972), em meio aos inúmeros regimes autocráticos e 

ditatoriais experimentados na região no mesmo período. 

O período histórico compreendido entre 1945 e 1990 foi caracterizado pelo 

encerramento de ciclos de regimes autoritários e ditatoriais na Europa e na América do Sul. 

Entende-se esse período como o marco temporal que permite abarcar e analisar as 

transformações do Direito europeu no pós-guerra, e também o momento mais fértil do 

constitucionalismo de transição nos países ibéricos com seus posteriores efeitos na América 

Latina. Da Europa, irradiou-se o modelo de constitucionalismo de transição, como que um 

imperativo categórico a ser observado, a fim de evitar novas guerras no continente. Como 

resultado desse processo na América do Sul encontra-se a constituição do Chile (1980), sendo 

um dos Estados destinatários desse movimento transmigracional. Acredita-se, então, que a 

Constituição portuguesa de 1976 teve o inegável mérito de constituir o marco desta 

transformação, orientando a renovação constitucional em muitos países ibero-americanos. A 

cronologia dos eventos de início confirmaria essa assertiva. Dessa forma, o pioneirismo da 

Constituição portuguesa de 1976 torna-a referência como modelo de prestígio desse novo 

período constitucional na América Latina. 

A transmigração constitucional que permite estabelecer as bases do diálogo 

constitucional ibero-americano enriquece em muito a ciência constitucional, para além do já 

conhecido eixo anglo-saxônico, tradicionalmente dominante. Afirma-se, ainda, que é a 

transmigração constitucional que aproxima Portugal e Chile. Geograficamente e 

geopoliticamente, Portugal e Chile são as finisterras continentais, uma vez que estão situados 

em pontos extremos de seus continentes, faceando o mar. Portugal na contemporaneidade – e 
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pouco depois Espanha – é a plataforma inicial da assimilação do constitucionalismo 

transicional teuto-italiano para a América do Sul. 

Retardatários na transição à democracia, Portugal e Espanha realizariam sua adesão ao 

compromisso democrático europeu nos anos 1976-1978, após a queda dos regimes 

autoritários de Salazar e Franco. A transição ocorreu, em muito, pelo ingresso tardio da 

modernidade econômica em ambos os países, e também pelo redesenho da política europeia 

com o pós-guerra. 

A fundação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (1951) sepulta em definitivo 

a rivalidade franco-alemã, une os países economicamente e abre o caminho para Maastricht 

(1992) e a Comunidade Econômica Europeia. O modelo alemão de constitucionalismo liberal- 

social impõe-se no pós-guerra. As constitucionalizações da Itália (1948) e da Alemanha 

(1949) são bem sucedidas e fortalecem o modelo de Estado de bem-estar social, desta feita, 

pautado pelo compromisso com direitos fundamentais estabelecidos na Lei Fundamental de 

Bonn (1949). Alem disso, a Revolução dos Cravos, em Portugal, no simbólico ano de 1974, 

encerra vinte anos de mudanças acentuadas no pós Segunda Guerra Mundial e um governo 

autoritário no poder desde 1933. 

Atento às transformações políticas e constitucionais na Europa, o Chile buscou, em 

Portugal, o modelo constitucional preponderante para a sua transição à democracia, 

reconhecendo a Constituição portuguesa como modelo de prestígio. Este modelo atualizou e 

renovou o diálogo constitucional ibero-americano, pelo reconhecimento de suas fontes. A 

razão estaria nas profundas transformações que já eram anunciadas em fins dos anos 1970. 

Portugal e Espanha são marcos finais da renovação de uma era política marcada pela 

bipolaridade E.U.A. - U.R.S.S. 

O exemplo de Portugal foi marcante, pois verifica-se o fim de um dos mais longevos e 

expressivos Impérios coloniais da história. O ano de 1974 marcou o encerramento da presença 

Salazarista no ultramar, e o processo de independência das colônias ultramarinas portuguesas 

que avançou até 1975. Assim, a Comunidade Econômica Europeia já estava em construção, 

desde o Tratado de Roma (1958). Portugal, quando da transição para a democracia, teve, por 

felicidade, a clarividência dos que lhe governaram e promoveram seu ingresso no projeto 

europeu, já no início da transição à democracia. Com isso, a democratização tardia trouxe 

uma síntese dos mais sólidos e bem-sucedidos experimentos constitucionais democráticos até 

então implantados e bem-sucedidos. 
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Desta feita, Portugal ingressa no eixo de democratização europeu e lança-se a uma 

modernização das suas instituições políticas, da economia, com a mudança social, com a 

reforma administrativa do Estado, etc. A Constituição dirigente de 1976 traz, em seu bojo, 

institutos jurídicos de origem alemã – entre outras influências constitucionais estrangeiras – 

colocando-a em evidência em diversos países da América luso-hispânicas que já se 

apercebiam das transformações trazidas com o fim da Guerra Fria. 

Os regimes de exceção sul-americanos percebiam que seu ocaso se aproximava pelo 

anacrônico modo de governo autoritário. Antes mesmo de efetuada a transição de poder no 

Chile, grandes juristas e expoentes acadêmicos já se debruçavam sobre o texto da 

Constituição portuguesa, vislumbrando no horizonte futuro uma nova ordem constitucional. 

Ao longo da colonização hispânica naquela finisterra, no Chile já se registrava a 

presença de colônias estrangeiras fundadas por diversas correntes de migrantes europeus, 

destacando-se a corrente imigratória alemã no século XIX – esta, um elemento a parte para 

demonstrar afinidade Portugal-Chile, pela adesão ao pensamento jurídico adotado e praticado. 

Num caminho peculiar, será demonstrado como a imigração alemã luterana ao Chile no 

século XIX desdobrou-se e influenciou o constitucionalismo chileno nos anos de 1950-1980. 

A verossimilhança do caminho de transição democrática termina por indicar Portugal como o 

modelo de base para o texto chileno de 1980. 

Não há pontos em comum apenas na modernidade, mas também fragmentos de um 

passado comum germânico na origem dos países escolhidos. Assim, Portugal e Espanha, na 

antiguidade, apresentaram um Direito erguido sobre a cultura visigótica. Além dos vestígios 

do Direito visigótico em sua formação, Portugal, em sua história política, sofreu influência do 

constitucionalismo inglês, em razão da sua histórica aliança com a Inglaterra desde o século 

XIII – a mais antiga aliança do mundo ocidental ainda em vigor. As elites lusitanas também 

partilharam a vivência da cultura francesa na corte real, como as demais casas reais europeias 

o fizeram, desde a ascensão de França como potência continental após o século XVI. 

Já a influência do Direito germânico deita suas raízes no entrelaçamento entre as cortes 

de Espanha e Principados germânicos, nos seus primórdios visigóticos. Portugal, como reino 

que surge por constituição de dote territorial de Espanha, teria sofrido essa influência na 

condução de seus assuntos de Estado e na formação de sua cosmovisão jurídica no seu berço 

hispânico. Assim, tem-se que os dois reinos ibéricos, conquanto distantes, mantêm com o 

mundo jurídico alemão afinidades e laços indissolúveis, tendo-se estabelecido uma rede de 

intercâmbios de experiências e influxos de modelos jurídicos. 
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Com a Itália, os contatos provêm do período medieval, com as trocas comerciais 

estabelecidas com os Estados da Península Itálica. Daí, os Estados ibéricos tornaram-se 

grandes consumidores, tradutores e difusores do constitucionalismo alemão e italiano para o 

mundo. Com isso, a Constituição portuguesa de 1976 consolida historicamente este momento. 

Já o período pós II Guerra Mundial é importante para esta pesquisa, pois trata da 

renovação – ou instauração – da experiência democrática no cenário europeu, com destaque 

para Alemanha e Itália. O desenvolvimento do Direito Constitucional no ocidente, após 1945, 

sofre uma grande transformação com a renovação política italiana e alemã, passando por 

Portugal (1976) e chegando ao Chile (1980). Na América do Sul, surge também número 

significativo de iniciativas para criar um novo constitucionalismo latino-americano. Por serem 

recentes e constituídos sobre bases conceituais e ideológicas ainda não comprovadas em 

eficácia, estabilidade e legitimidade, cabe aguardar os resultados que ainda se apresentam em 

países como Equador, Bolívia, Venezuela, entre outros. Ao final, será completada a análise da 

Constituição chilena, acompanhando os recentes movimentos políticos no Chile para se 

elaborar uma nova Constituição. Assim, é preciso considera, neste trabalho, certos marcos 

políticos importantes para delimitar o diálogo constitucional e as influências recíprocas entre 

constituições, bem como determinar o porquê e como elas se influenciam. São eles: a 

Constituição italiana de 1948; a Lei Fundamental de Bonn de 1949; a Constituição portuguesa 

de 1976; a Constituição espanhola de 1978 e, por fim, a chilena de 1980. 

Portanto, a concluir pela validade e contribuição do Direito Constitucional de transição, 

do transmigracionismo e dos caminhos de pós-legitimação democrática, organizou-se o texto 

da seguinte forma: 

No capítulo 2, serão tratados os conceitos empregados ao longo do trabalho, 

propiciando uma compreensão necessária dos objetivos escolhidos, como: Direito 

Constitucional de transição, Constituição de transição, modelo de prestígio, Estado modelo, 

Estado destinatário, transmigracionismo, pós-legitimação – entre outros. 

Uma vez que o modelo de transição constitucional português é importante, destacou-se, 

no capítulo 3, notas breves sobre as origens do Direito português, as grandes linhas de sua 

história constitucional e o processo de transição entre o regime político autoritário à 

democracia em Portugal, com a consequente elaboração da Constituição de 1976. Assim, é 

preciso focar nesses momentos, para depois fazer a comparação com o processo semelhante 

ocorrido no Chile. Além disso, a evidência da Constituição de Cádiz (1812) na modernidade 

será realçada como ponto de partida do diálogo ibero-americano. 
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Em seguida, no capítulo 4 e de modo similar, percorre-se a história constitucional 

chilena, evidenciando suas notas características ao longo do período pós-independência, com 

seus primeiros Regulamentos Provisórios, os atores políticos mais importantes, o segmento 

liberal-conservador, a experiência democrática mais longeva do continente sul-americano e a 

narrativa da transição chilena em 1980. 

No capítulo 5, tratar-se-á do transmigracionismo, do diálogo constitucional ibero- 

americano e da pós-legitimação democrática. Com base no modelo português, serão feitas 

considerações à necessidade – ou não – de elaboração de uma nova Constituição no Chile, 

considerando-se a experiência portuguesa. 

E, finalmente, na conclusão serão elencadas as contribuições dos constitucionalismos de 

transição de Portugal e Chile para o Direito Constitucional. A pesquisa pode contribuir para a 

formação e aperfeiçoamento do estudioso do diálogo constitucional ibero-americano. Além 

disso, o Direito não é uma ciência social hermética e isolada, há um mecanismo de troca e 

assimilação de conceitos e ideias provenientes de outros ramos das Ciências Sociais e até das 

Ciências Exatas e Biológicas e é preciso compreendê-las. Não há dificuldade, portanto, em 

aceitar a ideia de que o mundo jurídico possui uma linguagem universal, e, por isso, não 

devem ser feitos julgamentos apriorísticos ou preconceitos de toda ordem. 
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2 REFERENCIAIS TEÓRICOS E INTERDISCIPLINARIDADE 
 

Uma vez estabelecidos os objetivos e a metodologia empregados na pesquisa, cumpre 

abordar certos conceitos que serão expostos ao longo do trabalho. Como mencionado, a 

História é um elemento importante pela compreensão proporcionada dos eventos políticos e 

sua contextualização com as constituições. É o que lembra Hespanha (2017a, p. 802) quando 

afirma que "A história revela, a história redime, a história orienta. Tudo isto porque ela é o 

instrumento mais adequado para sondar a tradição e porque, na tradição, está o ser mais 

autêntico da Nação"1. Compreender a história para compreender uma nação, seu Direito e sua 

forma de existir no mundo2. 

Assim, estudando o passado político-constitucional de um Estado chega-se ao presente, 

identificando os modelos políticos experimentados, as influências sofridas e o impacto 

provocado em outros países, que podem revelar-se de prestígio e retratar o verdadeiro Direito 

Constitucional de transição, como no caso português (1976), e suas influências na América 

luso-hispânica. Já com Wolkmer (1998), a abordagem histórica ganha importância, uma vez 

que a compreensão da história colonial portuguesa – ainda que em suas linhas gerais – 

permitirá o compartilhar da experiência colonizadora ibérica necessária ao diálogo 

constitucional na contemporaneidade entre Portugal3 e Chile. 

 
1 Também Pegoraro, L.; Rinella, A. (2013, p. 98): "O estudo histórico é fundamental para a análise destinada à 
comparação, porque somente aprofundando a pesquisa na história é possível colher as raízes dos institutos e 
disciplinas, revelar os criptotipos, compreender analogias e diferenças". 
2 Anota León (2017, p. 245): "A utilidade de estudar História constitucional é, na minha opinião, dupla. Por um 
lado, tem uma utilidade hermenêutica, e portanto, jurídica , enquanto fundamento do método de interpretação 
histórico, que acode o contexto no qual a lei foi promulgada e modificada. [...]. Estudar história constitucional 
também tem uma utilidade testemunhal. Aquela é o legado que nos permite ser testemunhas de nossa história 
pátria e nos identificarmos com ela". 
3 Wolkmer (1998, p. 49): "O governo português de ultramar evidenciava pouca atenção na aplicação da 
legislação no interior do vasto espaço territorial, pois seu interesse maior era criar regras para assegurar o 
pagamento dos impostos e tributos aduaneiros, bem como estabelecer um ordenamento penal rigoroso para 
precaver-se de ameaças diretas à sua dominação. Como assinala Robert Shirley, Portugal '... não tencionava 
trazer justiça ao povo ou mesmo prestar os serviços mais elementares à sua colônia' ". O comentário permite 
identificar a dificuldade da formação da nacionalidade e cidadania no Brasil. A força do patrimonialismo 
penetraria fundo nas instituições presentes no território destinado pela metrópole à exploração e isso seria 
determinante para a formação do Brasil, dos poderes, e de todas as distorções e corrupções conceptuais chegadas 
à colônia e depois nação soberana (república, constituição, direitos, etc.). Percebemos que a mentalidade atual de 
nossos governantes assemelha-se em muito àquele período, com muitas regras, tributos e poucos serviços 
eficazmente prestados. Cumpre fazer remissão ainda às páginas 35-73, para maior aprofundamento do direito no 
Brasil colonial, notadamente o modo patrimonialista que condicionava e formava as gerações de quadros para a 
gestão da colônia, envolvendo os quadros executivos e do judiciário (seguindo o modelo de Coimbra). 
Patrimonialismo este que, segundo Wolkmer, permaneceu e se aprofundou mesmo após a independência, 
passando com a República a vestir uma máscara liberal, como nota de aperfeiçoamento desta trama neo-colonial, 
prolongando mecanismos de exploração da sociedade em benefício de interesses de grupos e oligarquias locais, 
mesmo as supostamente mais avançadas como a de São Paulo em fins do século XIX. O patrimonialismo não é 
um traço característico apenas do Executivo, apresentando suas versões no Poder Legislativo e Judiciário, como 
é demonstrado na tese defendida por Cardoso (2017), indicando como os membros - agentes políticos - do 
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Do ponto de vista das relações internacionais, salienta Sarlet (2014, p. 14) que: 
 

[...] é possível afirmar que o diálogo entre fontes normativas (no âmbito de um 
constitucionalismo de múltiplos níveis) e o correlato e cada vez mais relevante 
diálogo (ou, ainda e em muitos casos, falta de diálogo) entre jurisdições – [...] 
representa um dos mais expressivos aspectos da internacionalização do direito e das 
relações entre as constituições e ordens jurídicas (e jurisdições) nacionais, com as 
ordens jurídicas (e jurisdições) não nacionais, destacando-se o direito internacional 
geral e convencional), com particular atenção para os sistemas internacional e 
regional de proteção dos direitos humanos 

Para o estudioso do Direito Constitucional, da História do Direito e do Direito 

Comparado, conhecer a rede de influências e de trocas mútuas entre diversas realidades e 

sociedades – tão diversas em suas culturas e idiomas, ao longo de quase dois séculos de 

história – não é apenas revelador de realidades políticas marcantes e desconhecidas, mas 

também enriquecedor e determinante à ressignificação de conceitos e abordagens no Direito. 

Como acentua Cunha (1997), os grandes desafios postos aos estudiosos desta realidade são a 

superação da barreira de idiomas estrangeiros, a leitura de obras densas, com informações 

diferenciadas ao estudo ordinário do aluno de graduação, e a necessidade de uma forte base de 

conhecimento da história de diversas sociedades. Esse panorama, bem tecido e articulado, 

confere ao jurista uma concepção mais acurada do universo jurídico no qual está pesquisando. 

Assim, a importância das disciplinas de Direito Internacional e de Direito Comparado4 

já foi estabelecida. Com Pegoraro e Rinella (2015), reforça-se o entendimento de se conhecer 

não apenas a história de um Estado, mas também de buscar a compreensão do Direito e de 

institutos além-mar, para interpretar e compreender o Direito que é objeto de análise na 

pesquisa. Esse olhar para si mesmo5 permite identificar o que pode ser melhorado e construir 

com as lições da história novos horizontes e perspectivas políticas. Assim: 

Simplesmente porque na época da mundialização dos fenômenos econômicos, 
sociais e institucionais, não é possível ignorar as regras constitucionais que operam 
além dos confins do próprio Estado ou acima dele, nas dimensões supranacionais e 
transnacionais que a ciência comparativista tenta reconstruir e classificar, e que sem 

 
 

Ministério Público e Defensoria têm ingressado na política do estado de São Paulo, conseguindo pelo seu 
domínio da técnica jurídica, privilegiar suas instituições com dotações orçamentárias maiores e obter vantagens 
pecuniárias para seus membros. Não indico nenhuma página em particular, pois o trabalho merece ser conhecido 
e divulgado, por demonstrar como certas instituições que deveriam dar exemplo na defesa da sociedade e da 
constituição desenvolveram perfis corporativos e passaram a atuar em benefício próprio. 
4 Carpizo (2006, p. 266): "O método comparativo pode fazer ênfase nos aspectos normativos, na história das 
instituições, em seu desenvolvimento, nos resultados obtidos por essas instituições ao aplicá-las na realidade. 
Significa dizer, o método comparativo resulta num instrumento de especial utilidade para o aperfeiçoamento das 
instituições, para não repetir erros nem cair em falsas ilusões". Ver também Morán (2015, p. 505 e 507): 
Rechtsvergleichung, 'Kennen zu vergleichen' :Direito comparado, 'Comparar para aprender'. Consultar também 
da importância do direito comparado Tavares (2014). 
5 Faço aqui referência expressa à Bíblia, em Coríntios, Capítulo 13, versículo 12: "Porque agora vemos por 
espelho em enigma, mas então veremos face a face; agora conheço em parte, mas então conhecerei como 
também sou conhecido". 
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a abordagem da metodologia comparativista dificilmente seria possível delinear 
(PEGORARO, L.; RINELLA, A., 2013, p. IX). 

O Direito Comparado auxilia na identificação de um diálogo constitucional ibero- 

americano, que vem de longa data no eixo Espanha-Portugal-Territórios de Nova Espanha e 

colônias, persistindo e renovando-se continuamente na contemporaneidade com Portugal e 

sua Constituição de 19766. A diferença trazida por esta disciplina à pesquisa é o método 

utilizado. A transição programada à democracia, como levada a efeito pelo governo Pinochet, 

colocou o país na dianteira da transição na região. Dessa forma, História e Direito Comparado 

convergem trazendo um dado importante para reconhecer o ponto inicial deste eixo de diálogo 

constitucional, pois, como afirma Sagüés (2016, p. 727): "Pode falar-se, desde logo em termos 

alegóricos, de um tipo de 'diálogo' constitucional entre Espanha e América, nos albores do 

século XIX". 

De fato, os primeiros documentos e textos constitucionais são referenciados nos textos 

fundamentais daqueles reinos espanhol e português. Deste ponto em diante, identificado o 

eixo de diálogo e reconhecido seu valor para o Direito, é preciso "[...] procurar aquilo que 

divide e o que une, [...] – enuclear classes e categorias. Edificar modelos, analisar o 

funcionamento, a importabilidade e exportabilidade7, validar as razões de tudo aquilo, validar 

o conhecimento, etc." (PEGORARO, L.; RINELLA, A., 2013, p. 21). Para alcançar esse 

objetivo, recorreu-se ao emprego da micro e da macro comparação8, tocantes às categorias 

analisadas nesse capítulo. Ao longo do trabalho, as técnicas da micro e da macro comparação 

serão utilizadas na determinação das circunstâncias que produziram efeitos no 

desenvolvimento constitucional de cada Estado. 

Apesar da diferença entre os países escolhidos, o diálogo constitucional transcendeu as 

barreiras da língua e a trajetória histórica de cada nação. Isto porque, como desenvolve Lira 

(2017, p. 566): 

Fenômenos como o constitucionalismo e a codificação são gerais na península 
Ibérica e na América ibérica e produzem-se dentro de uma mesma época e de um 
mesmo contexto histórico. [...]. [...], os começos do constitucionalismo na América 
hispânica e na Península Ibérica remontam a 1811 e 1812, [...], ou, em termos mais 

 
 

6 A Constituição da Espanha (1978) não é objeto da pesquisa, mas também participa deste diálogo, não só  
porque foi influenciada pela constituição portuguesa em seu pioneirismo de renovação democrática na península 
ibérica, mas também porque a Espanha permanece como referência e fonte importante de direito e conhecimento 
jurídico para o mundo hispânico na América latina. 
7 Para Pegoraro (2014, p. 26): "A tendência a utilizar o Direito comparado por parte dos países exportadores de 
modelos não é menor do que com respeito aos países importadores, os quais, em teoria, são os primeiros que 
prestam atenção à experiência estrangeira". 
8 Da utilidade da micro e da macro comparação no direito comparado, vide Pegoraro, L.; Rinella, A. (2013, p. 
49). Do método comparado no diálogo constitucional, vide também Choudhry (2017, p. 24). 
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gerais, ao período 1811-1826, no qual, como veremos, aprovaram-se as primeiras 
constituições escritas de quase todos os países de fala castelhana e portuguesa. 

A coincidência histórica no surgimento do constitucionalismo em Portugal e no Chile, 

bem como a quase coincidência cronológica de suas constituições, traz a conveniência de 

sinalizar um marco temporal de inícios do século XIX, até o presente, marcando o diálogo 

destes países e suas Constituições atualmente em vigor. Já foi registrado anteriormente que 

esse marco temporal inaugurou-se, em 1812, com a Constituição de Cádiz e encerrou-se em 

1980, com a Constituição chilena. O determinante, aos comparativistas constitucionais, 

consiste em identificar um regular intercâmbio de conceitos e ideias, troca de experiências e 

assimilação de inovações jurídicas testadas por uma Constituição. Esses são os ingredientes 

necessários ao transmigracionismo, circulação ou transplante de ideias e conceitos, com a 

transferência de institutos e fórmulas jurídicas entre Estados, diretamente, ou via 

intermediários, reconhecendo a validade das fórmulas e soluções encontradas como sendo 

aplicáveis nos Estados envolvidos no diálogo. 

A comparação como método, nos planos macro e micro, permitirá formar um quadro 

esclarecedor das similitudes e diferenças acaso existentes entre os Estados-atores que 

participam do diálogo constitucional. O cenário da macro comparação permitirá apontar 

convergências e afinidades nas grandes linhas evolutivas históricas e do Direito, a estrutura 

orgânica do Estado, a Constituição e outros institutos. Já a micro comparação será útil para 

apontar eventuais pontos de interseção entre institutos comuns, dispositivos, temas 

específicos9. A comparação como método de pesquisa e conhecimento do direito será útil para 

contrastar duas ordens jurídicas aparentemente distintas e sem afinidades, permitindo afirmar 

a intensidade do diálogo entre os Estados escolhidos e as evoluções obtidas com esse diálogo. 

O transmigracionismo é um fator indutor do reconhecimento de constituições ou peças 

legislativas como sendo modelos políticos e jurídicos de prestígio. O transmigracionismo é 

um fenômeno que sinaliza a vivacidade e a intensidade dos canais de diálogo constitucional e 

das influências recíprocas entre os Estados e as famílias de Direito diversas, demonstrando 

sua força, testemunhando a linguagem técnico-jurídica como transcendente de cultura ou 

civilização, rompendo todos os obstáculos. 

Nos países anglo-saxões, percebe-se o debate sobre transmigracionismo de fórmulas e 

conceitos constitucionais nos meios acadêmicos10 há mais de trinta anos. É reconhecida a sua 
 
 

9 Da utilidade da micro e macro comparação no direito comparado, vide Pegoraro, L.; Rinella, A. (2013, p. 49). 
10 Acerca do debate sobre transmigracionismo, ver artigo de Cairns (2016, p. 644), indicado nesta bibliografia, 
relatando as resistências iniciais à sua proposta, bem como a existência de correntes de reflexão similares em 
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importância no aperfeiçoamento do Direito em vários Estados. O crescente grau de 

cosmopolitização de muitas nações faz com que elas tornem-se grandes consumidoras de 

ideias e doutrinas estrangeiras que possam reverter em benefício de seus povos. Em muito, 

essa integração dá-se pela expansão do comércio e relações diplomáticas sempre em 

movimento. 

O que verifica-se nos estudos especializados sobre essa temática é a constatação 

científica da circulação das ideias constitucionais, através dos estudos dos comparativistas. 

Não é difícil imaginar essa circulação nos últimos trinta anos com os meios de comunicação e 

acesso a informação típicos da modernidade, pois o mundo digital torna cada vez mais rápido 

o tráfego de informações. De outro lado, voltando mais no tempo e revisitando o passado com 

esta sensibilidade ajustada à época, identifica-se, com sutileza, nos canais da História o 

mesmo cenário há duzentos anos, na América luso-hispânica, embora a circulação de 

informação e comunicação fossem mais limitados, restritos e controlados pelas metrópoles. A 

informação, dessa forma, circulava pelos relatos dos viajantes, dos que compareceram aos 

eventos em Cádiz, e nos salões literários, debatiam as ideias que vicejavam. 

Segundo Pegoraro (2015, p. 58), a circulação das ideias – liberais, conservadoras, 

republicanas ou monárquicas – ocorria por imposição ou prestígio11. A circulação do 

pensamento e das ideias desenvolveu-se nos últimos duzentos anos, logrando romper com o 

controle e a censura de outras metrópoles imperiais, chegando à América do Norte e do Sul. 

Na América do Norte, as treze colônias inglesas aderiram aos valores do Liberalismo e 

consolidaram seu projeto político no continente. 

A Revolução Francesa de 1789 – marco fundador do constitucionalismo moderno – 

espalhou pela Europa os valores liberais por imposição de Napoleão em suas guerras de 

conquista, permanecendo vivos, mesmo após a sua derrota. Os modelos jurídicos nos 
 
 

França (destacando-se nome conhecido de Marc Ancel) e Inglaterra. Para depois de mais de duas décadas ter o 
seu devido reconhecimento. Curioso notar que a ideia parte do desenvolvimento de técnica médica nos anos 
1970 e 1980 dos transplantes de órgãos. Segundo Cairns (2016, p. 640): "Alan argumentou que a tarefa 
apropriada para o direito comparado como disciplina acadêmica era explorar as relações entre sistemas legais. 
Ele ponderava não haver uma necessária e próxima conexão entre direitos e sociedade nas quais operavam. De 
fato, as leis eram normalmente emprestadas de outros lugares, de modo que os direitos operavam em sociedades 
e em lugares muito diferentes daqueles para os quais foram inicialmente desenvolvidos". 
11 Também Pegoraro (2015, p. 34): "Com frequência assinala-se, em relação sobretudo à produção normativa, 
que os modelos circulam por imposição ou por prestígio". Também p. 56 (modelo de prestígio), e à p. 58: "[...], a 
história do constitucionalismo [...] demonstra a influência cultural que caracterizou o princípio das constituições, 
em todas as épocas e lugares. Poderíamos dizer que sua história mesmo é a história da circulação das ideias, pelo 
prestígio dos modelos dotados de mais autoridade". Segundo Pegoraro (2015, p. 53): "Agora, bem, o fenômeno 
de imitação-recepção constitui em geral a via ordinária para a circulação dos modelos constitucionais, de forma 
similar ao que normalmente ocorre com os modelos jurídicos de direito privado". 
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Territórios da Nova Espanha e outras colônias das Américas até o início do século XIX foram 

implantados por imposição ou por adesão em razão da referência cultural reconhecida e 

aceita. Com o processo de independência daqueles territórios e colônias, ocorreu a adesão ao 

ideário constitucional-liberal entre as jovens nações e contemporaneamente por ocasião da 

renovação democrática no período 1976-1978, em Portugal e Espanha, novamente 

reafirmando o reconhecimento dessas Constituições como modelos de prestígio12 - no objeto 

dessa pesquisa, a Constituição portuguesa (1976). 

Diante disso, ao seguir um modelo de prestígio, como referência para uma inovação 

legal ou constitucional, observa-se a adaptação destas inovações ao perfil da sociedade, a fim 

de evitar rejeições ou repulsas ao modelo. Neste sentido, um alerta é feito por Jackson (2016b, 

p. 921), ao tratar da importação de ideias e parâmetros como referenciais para julgamentos em 

uma ordem jurídica nacional, pois, em muitos casos: "[…], a xenofobia revelada em alguns 

debates de direito estrangeiro, e a emergência do esforço legislativo em controlar as fontes 

interpretativas que os Tribunais usam, sugerem que há algo mais do que um desacordo 

constitucional em jogo"13. 

Dessa forma, a resistência ao que é estrangeiro é natural em qualquer sociedade, mas, 

em mundo globalizado com nações integradas pelo comércio, tal hostilidade e rejeição 

manifestam-se em países com tradição isolacionista. O caso dos Estados Unidos da América é 
 

12 É o caso da pioneira Constituição portuguesa de 1976, e da posterior, espanhola, de 1978. Notando-se, apenas, 
com Ginsburg (2014), que a portuguesa de 1976 constitui exemplo de Constituição que nasceu de um processo 
revolucionário, com elaboração democrática de sua Constituição, mas inicialmente voltada à construção de um 
Estado socialista, sem classes, na sua primeira redação, que evolui, operando transição entre o regime salazarista 
autoritário, para um regime democrático em sede constitucional, depurando os referenciais socialistas após as 
primeiras revisões. Também, Pegoraro, L.; Rinella, A. (2013, p. 88 e 92): "Em linha geral, fala-se de 'modelos 
constitucionais' para indicar, a propósito da teoria dos 'ciclos' constitucionais 'líderes', qual é aquele mais 
difusamente utilizado como modelo a imitar (Morbidelli), ou então em grau de condicionar o desenvolvimento 
das diversas experiências constitucionais. [...]. A existência de 'modelos' que se configuram da mesma maneira 
de forma exemplar postulam de per si a circulação de modelos iguais: as constituições 'modelo' são consideradas 
tais propriamente porque largamente imitadas. [...]. Além disso, quando se analisam modelos constitucionais 
estrangeiros, dificilmente se faz com o intento de mero transplante, vale dizer reprodução – tal qual e 
simplesmente – daquele modelo no ordenamento constitucional imitante. Na maioria das vezes, ao contrário, a 
comparação consiste em colher a intuição e a ideia que estão dentro da fórmula normativa assumida como 
modelo". Dos transplantes constitucionais, consultar também Perju (2016) e Resnik (2016). 
13 Contudo, deve-se perceber o contexto de sua observação. Os E.U.A. percebem-se cada vez mais envoltos num 
mundo que lhes parece hostil e desordenado, muito parecido ao Estado de natureza descrito por Thomas Hobbes. 
A introdução de ideias estrangeiras lhes parece uma ameaça ao ethos americano. A teoria da autora remete a  
uma metáfora empregada no Canadá, da Constituição como uma árvore viva, (JACKSON, 2016b, p. 926). 
Rompe com o argumento dos originalistas, pois uma árvore (Constituição) evolui e se adapta ao meio 
circundante (Constituição material, sempre mutável). (JACKSON, 2016b, p. 954: "[…], a metáfora da árvore é 
uma que atrai atenção às origens, raízes, bem como à possibilidade de crescimento". Depois, (JACKSON,  
2016b, p. 958): "A metáfora da 'árvore viva' conecta as decisões constitucionais atuais com um específico 
passado constitucional, transmitindo uma noção mais orgânica de interpretação constitucional". Consultar 
também Jackson (2016a), para uma abordagem sobre os modelos de convergência, resistência e engajamento ao 
direito estrangeiro. 
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emblemático, pois denota ambiguidade na sua atuação no mundo, influente em outras culturas 

e rejeitando modelos estrangeiros. 

O transmigracionismo constitucional é o resultado do diálogo jurídico entre Estados, 

que sempre existiu no âmbito do diálogo entre as civilizações. Segundo Pegoraro (2015, p. 

37), o diálogo é o formante dinâmico do Direito por excelência. Para Silva (2010, p. 515), o 

diálogo constitucional desenvolve-se por empréstimos ou migração de ideias 

constitucionais14, o que: 

[...], refere-se a todos os movimentos entre os sistemas, evidentes ou velados, 
episódicos ou incrementais, planejados ou evolvidos, iniciados pelo doador ou pelo 
receptor, aceitos ou rejeitados, adotados ou adaptados, relativos a doutrinas 
substantivas ou a desenho institucional ou a algum outro ethos ou sensibilidade 
constitucional mais abstrato ou intangíveis (Silva, 2010, p. 519). 

No âmbito desses movimentos, integrações e trocas de ideias, Neves (2010, p. 204) 

pontua que a Constituição é um sistema de acoplamento estrutural e de uma esfera pública 

forte universalmente includente. O conceito não serve apenas para o plano interno da 

realidade constitucional de um Estado, mas também pode ser aplicado por ocasião de uma 

Assembleia ou Congresso constituinte, quando manifesta-se o transplante legal de ideias – ou 

transmigracionismo. É a Constituição, portanto, que representa e amálgama essa conexão 

entre sistemas constitucionais distintos, na forma de um movimento de input-output. Esse 

movimento teria ocorrido com intensidade na América luso-hispânica, a partir da década de 

1970, quando da democratização, tomando como fontes a renovação do constitucionalismo 

democrático ibérico (Portugal – 1976 e Espanha – 1978). 

Observando Neves (2010, p. 206), o acoplamento entre os sistemas constitucionais 

distintos teria ocorrido entre os universos do jurídico e do político, seja reformando a ordem 

política com soluções autóctones, ou externamente pelo transplante de modelos e fórmulas 

constitucionais, postergando a solução de dilemas e contradições do país15 

A constituição assume a forma de acoplamento estrutural, na medida em que 
possibilita influências recíprocas permanentes entre direito e política, filtrando-as. 
Como 'fôrma de dois lados' (Zwei-Seiten-Form), inclui e exclui, limita e facilita 

 
 

14 Silva (2010, p. 518). Encontra-se os vocábulos: empréstimo, transplante, cópia ou transplante legal. Todos eles 
designam a importação de ideias constitucionais entre países. O transplante é uma mera cópia, segundo o autor. 
Em Pegoraro (2013, p. 36), encontra-se a metáfora do jardim: "Uma característica na qual, em um jardim, o que 
é relevante para uma certa apreciação, em outro jardim, pode ser irrelevante, ou relevante numa outra 
apreciação". Observa-se apenas a necessidade de levar-se em conta os contextos, não apenas jurídicos – mas 
históricos, para que o transplante seja bem-sucedido, tal qual se observa as características de solo na metáfora do 
jardim. 
15 Na temática dos transplantes, Gargarella (2013, p. 140) ponencia que "[...] a possibilidade de um transplante 
bem-sucedido é aumentada quando as instituições sendo transplantadas são parte do modelo constitucional em 
vigor [...]". 
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simultaneamente a influência entre ambos os sistemas. Ao excluir certos 'ruídos' 
intersistêmicos, inclui e fortifica outros (NEVES, 2010, p. 206). 

As acomodações entre esses dois mundos são resolvidas na fôrma da Constituição, 

espaço ideal para harmonizar aparentes contradições. Tal acoplamento decorre de uma 

sintonia entre ordens jurídicas, permitindo o desenvolver do transmigracionismo. Para 

Gargarella (2013, p. vii), o importante seria reformar a casa de máquinas em sincronia com a 

modernidade e os anseios da sociedade democrática, abrindo-a sempre à participação 

democrática nas decisões fundamentais do Estado16. 

Para tanto, seria necessário revisitar a organização dos poderes do Estado às demandas 

atuais, e à realidade latino-americana, pois a fórmula adotada há duzentos anos não mais se 

ajusta aos tempos modernos. Para Neves (2010, p. 208), o continente sul-americano criou uma 

fusão entre os conceitos de autocracias no conteúdo – em suas mais distintas variantes – com 

democracia na forma17. Nesse sentido, o autor tem razão, pois a construção das novas nações 

latino-americanas foi empreendida por líderes militares que, diante da tarefa de erguer um 

Estado, em momento inicial, empregaram da violência e do autoritarismo para controlar o 

Estado e evitar a Anarquia. 

As Constituições, dessa forma, foram empregadas como peças político-teatrais, a 

instrumentalizar o domínio das elites políticas, sem ter o mesmo significado no continente 

daquele que teve e consagrou-se na Europa do século XIX. A vontade da Constituição é 

corrompida em seu significado básico, tornando-se o roteiro de uma dominação caudilha ou 

patrimonialista, prolongando no tempo o alijamento da sociedade civil, no processo político e 

decisório fundamental18. A face constitucional formal que colocada no presente, em 

dissociação com a Constituição material é a epítome da hora emprestada, ou simulacro de 

civilização. 

De todo modo, portanto, uma consequência muito frequente deste diálogo é a 

assimilação, ou a substituição de institutos jurídicos. A substituição de institutos jurídicos por 

outros modelos importados em um determinado país é movimento designado na língua 

hispânica como vuelco19 e, do mundo anglo-saxão para o vernáculo, como transculturalismo 
 

16 Para uma abordagem conceitual e retrospectiva da democracia latino-americano consultar Carpizo (2017a). No 
mesmo recorte de Gargarella, consultar Witker (2017). 
17 Vide também Holanda (1995, p. 160) sobre a democracia no Brasil permanecer "[...] um mal-entendido". A 
Constituição seria o roteiro dessa peça de teatro orquestrada pelas resilientes oligarquias patrimonialistas? Essa é 
uma questão cuja resposta permanece em aberto. 
18 Consultar nesse tema Siavelis (2000, p. xvii). 
19 Uma compreensão deste vocábulo castelhano é que despeja-se o conteúdo de um continente e foi inserido 
outro completamente novo em seu interior. Traduz uma ideia de substituição. 
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constitucional, transmigração constitucional, transmigracionismo ou só migracionismo de 

ideias. Isso significa dizer que analisa-se a difusão de fórmulas jurídicas e soluções 

constitucionais provenientes de um Estado que denomina-se primário ou originário, 

diretamente ao Estado destinatário ou por um Estado intermediário – ou secundário (que pode 

ser consumidor, tradutor e/ou difusor de parte de uma cultura jurídica por afinidade linguística 

ou histórica). 

No caso do Estado secundário ser o propagador a outros Estados distantes 

geograficamente, ou sem qualquer aparente relação direta com Estado-primário, tem-se a 

assimilação e posterior migração do modelo até o Estado destinatário. Manifestam-se, assim, 

com maior frequência, as Constituições ou peças de legislação políticas como modelos de 

prestígio20. 

É a transmigração constitucional que estabelece as bases do diálogo constitucional 

ibero-americano, pelo que o constitucionalismo transicional mostra-se importante. Na Europa 

do século XIX, o modelo constitucional predominante era o das autocracias e monarquias 

constitucionais, este em menor número. Na segunda metade do século XX, a democracia 

constitucional consagra-se como modelo predominante e de prestígio no mundo, enquanto a 

América Latina mostra-se em atraso histórico, porque tenta consolidar o projeto político da 

democracia constitucional. Na última quadra do século XX, a América Latina começou a 

vivenciar o constitucionalismo de transição à democracia, referenciado nos modelos europeus 

– leia-se, aqui, ibérico. 
 

Em muitos casos, a transição democrática ainda perdura, com Constituições elaboradas, 

inicialmente, apenas para realizar a transição. Em outros casos, as Constituições foram 

elaboradas em definitivo, mas enfrentam questões de outra natureza para serem bem 

sucedidas, como crises econômicas e problemas sociais. Todas essas são variáveis que 

terminam por afetar, sobremaneira, o diálogo constitucional e a consolidação de modelos 

democráticos, completando a transição. O diálogo constitucional – como uma expressão desse 

diálogo mais amplo – é uma especialização e manifesta-se nas mesmas bases. Considerando a 

Magna Charta libertatis inglesa, de 1215, como o nascimento do constitucionalismo ainda no 

20 Pode-se citar o antigo Código Comercial brasileiro de 1850, inspirado na legislação francesa napoleônica, o 
antigo Código Civil brasileiro de 1916, inspirado no Bürgerlischesgezetztbuch alemão de 1900. De um modo 
geral, todas as Constituições brasileiras receberam influências constitucionais estrangeiras das mais diversas. Em 
Choudhry (2017, p. 13), encontra-se: "A migração de ideias constitucionais através de sistemas legais está 
rapidamente emergindo como uma das principais características da prática constitucional contemporânea. A 
migração das idéias constitucionais ocorre em vários estágios no ciclo de vida das constituições modernas. O uso 
do direito estrangeiro na interpretação constitucional nada mais é do que um exemplo. Outro é o uso de 
constituições como modelos no processo de elaboração de constituições". 
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medievo, e as Constituições Liberais do século XVIII, como o marco contemporâneo, torna-se 

fácil identificar a extensão e a intensidade do diálogo constitucional21, pelo número de países 

por ela influenciados. O valor universal atraiu as nações para o diálogo tendo, no Direito 

Constitucional, a língua comum: liberdade. 

A liberdade como valor ínsito ao ser humano já havia sido tutelada naquela Magna 

Charta e, depois, pela Revolução Francesa. O Liberalismo, concebido pela Revolução 

Francesa, encontraria, na Constituição, técnica política e ambiente ideal para sua tutela e 

difusão. Para Miranda (1996b, p. 17), o constitucionalismo em si é liberal, não sendo o 

discurso liberal nele presente a referência de uma quadra histórica, mas de uma busca 

universal de todos os homens conscientes do valor liberdade. Compreender a liberdade em 

seus vários significados aperfeiçoados em diversos Estados, em conformidade com o 

desenvolvimento civilizatório, abriu o caminho para o diálogo. 

O diálogo, por sua vez, pressupõe curiosidade, interesse, comunicação, troca e 

aprendizado, além da construção de novas realidades sociais e a expansão do conceito de 

liberdade. Diante disso, o diálogo reflete tolerância que se revela em dois outros valores 

máximos do liberalismo oitocentista, a igualdade e a fraternidade. As colônias luso-hispânicas 

vivenciaram esse diálogo, sob uma condição senhorial de domínio dos séculos XVI ao XIX, 

quando do processo independentista. O diálogo foi mantido e renovado sob outras bases, 

agora na condição de nações soberanas a dialogar entre si, sobre novos marcos políticos e de 

interesses a serem tutelados. 

À esteira dos movimentos contínuos de transmigração constitucional, uma face da 

vivência constitucional é exposta quando debruça-se no estudo de casos de Estados que 

operaram a transição entre regimes políticos distintos. Aqui, referencia-se a Ciência Política e 

a Teoria do Estado, na definição de democracia e do autoritarismo. Os regimes políticos 

autoritários podem ser compreendidos como os regimes políticos, em que o exercício do 

poder político e soberano do Estado ocorre de modo arbitrário e sem respeito à lei ou 

Constituição. A constituição material revela que a autoridade política não se deixa limitar pela 
 
 
 

21 É o que encontra-se com Miranda (1993, p. 29): "Nos séculos XVIII e XIX dir-se-ia existir somente uma 
concepção de direitos fundamentais, a liberal. Não obstante as críticas – legitimistas, socialistas, católicas _ era o 
liberalismo (então, cumulativamente, filosófico, político e econômico) que prevalecia em todas as Constituições 
e declarações; [...]". O liberalismo como uma nova construção política alternativa ao absolutismo universalizou- 
se e abriu canais de diálogo entre inúmeras nações que desejavam a liberdade. Consultar também Miranda 
(1996b, p. 10-11) para conceito de constituição em distintas acepções. Miranda (1996b, p. 21) a ela refere-se 
assim: "Estatuto jurídico do Estado significa sempre estatuto do poder político e estatuto da sociedade". 
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Constituição formal. A democracia repousa na compreensão do poder político soberano 

exercido de acordo com a vontade da sociedade, instada a manifestar-se periodicamente. 

Recorrendo a Abraham Lincoln, em seu famoso discurso no cemitério de Gettysburg, 

em 1863, pode-se compreendê-la como "[...] o governo do povo, pelo povo e para o povo, que 

jamais perecerá da face da Terra". Portugal (1976) e Chile (1980) são exemplos de Estados 

que, no decênio de 1970-80, lograram operar esta transição de regimes autoritários a 

democráticos. Dogmaticamente, pode-se reconhecer, à luz do Direito Constitucional, como 

Ciência Social aplicada, um capítulo que deve ser dedicado ao constitucionalismo de 

transição, seja de um regime autoritário a um democrático, seja essa transição no sentido 

inverso22. Dessa forma, os dois países traduzem bem o conceito de constitucionalismo 

transicional, com peculiaridades que serão analisadas. Nessa linha de entendimento, o 

pioneirismo da Constituição portuguesa de 1976 torna-se referência como modelo de prestígio 

desse novo período constitucional23. 

Em Miranda (1996b, p. 85-88), encontram-se reflexões sobre esse fenômeno que é o 

constitucionalismo de transição – “menos estudado do que a revolução [...]". Para ele, esse 

constitucionalismo é dual e atípico, pois se opera com um conjunto de normas, enquanto 

elaboram-se outras novas dotadas de legitimação, uma vez alteradas as condições políticas. 

Entretanto, não é apenas a elaboração de uma nova Constituição que assinala a transição, mas 

também a revisão constitucional, como ele registra: 

O processo de transição é, na maior parte das vezes, atípico, dependente das 
circunstâncias históricas. Outras vezes adopta-se o processo de revisão 
constitucional [...]. Em última análise, uma transição constitucional produz-se 
porque a velha legitimidade se encontra em crise e justifica-se porque emerge uma 
nova legitimidade (MIRANDA, 1996b, p. 140). 

Como efeito dessa difusão de outros paradigmas constitucionais, percebe-se um 

direcionamento à adoção de novos quadros constitucionais, enriquecendo em muito a ciência 

 
22 Como exemplo, tem o Brasil com a sua Constituição de 1937, que operou a transição do regime democrático 
estabelecido na Constituição de 1934, para o regime autoritário de Getúlio Vargas, de 1937 a 1945. A transição 
no sentido inverso também pode ocorrer sem mudança na Constituição, por mera decisão parlamentar, como 
uma emenda constitucional ou Lei de Plenos Poderes, como ocorreu na Alemanha após a ascensão do nazismo 
ao poder, em janeiro de 1933. A Constituição de Weimar, de 11 de agosto de 1919, permaneceu em vigor, mas 
suspensa por decisão de um parlamento majoritariamente nazista. A suspensão do regime constitucional e 
democrático de Weimar deu-se, a pretexto de sua defesa, na forma do artigo 48 da Constituição, dispositivo este 
elaborado pelo jurista Hugo Preuss, de recorte e posicionamento social democrata. Para outros, entretanto, ela 
teria sido suprimida e em seu lugar estabelecido o Princípio do Führer. 
23 Oliveira (2010, p. 181): "O texto da constituição portuguesa de 1976 não encontra precedentes. É dono de uma 
singularidade sem paralelo na história do constitucionalismo. Conseqüência de uma Revolução que já foi 
apontada como inaugural de uma nova vaga de revoluções democráticas no mundo, a Constituição promulgada 
em 1976 abre, segundo reconhece o Direito Comparado, uma nova geração de Constituições Pós-Autoritárias 
que surgem a partir do fim da II Grande Guerra". 



36 
 

constitucional para além do já conhecido eixo anglo-saxônico. A revisão constitucional, como 

assinalada acima, será importante no posicionamento da Constituição chilena de 1980, no 

contexto atual, com as reformas nela realizadas após a saída de Pinochet. 

O diálogo constitucional entre Portugal (1976) e Chile (1980), pelas suas Constituições 

e a sua sincronia histórica constitucional no período compreendido entre 1800-1990, permite 

apontar semelhanças nas duas trajetórias constitucionais24. Por contribuição do Direito 

Comparado, pode-se apontar que a Constituição portuguesa de 1976 destaca-se por exsurgir 

no cenário constitucional europeu do segundo pós-guerra mundial, como uma Constituição 

síntese (CARPIZO, 2010, p. 14) das inovações constitucionais introduzidas pela Constituição 

italiana (1948) e pela Lei Fundamental de Bonn (1949)25. Na atualidade, a relação Portugal- 

Chile também reflete-se na provisoriedade de muitas de suas constituições26. Das influências 

germânicas remotas na origem do Direito ibérico, segundo Pinto (1996), quem identifica a 

presença de vestígios germânicos na formação do Direito hispânico e português, desde o 

medievo. 

No contexto político europeu, o diálogo constitucional Portugal-Alemanha é 

significativo27, como comprovariam em suas raízes visigóticas. Embora não tão destacado 

quanto os demais constitucionalismos europeus – francês, inglês, alemão ou italiano – em 

razão da língua pouco difundida, Portugal, com sua Constituição de transição à democracia 

(1976), sinaliza um modelo de prestígio e renovação. Sua posição geográfica voltada para o 

Atlântico projetou esse modelo para o mundo latino-americano, seguindo o mesmo trajeto que 

antes era percorrido pelas navegações, proporcionando à América luso-hispânica, um 

referencial consistente de construção política e engenharia constitucional, que reflete o que os 

autores de matriz hispânica chamam de vuelco constitucional (CARPIZO, 2010, p. 14). 

Tal movimento expressa a substituição pura e simples de alguns conteúdos formais 

constitucionais que, durante séculos, orientaram suas sociedades por outros renovados, que 
 

24 Carpizo (2006, p.s 265-308). 
25 Miranda (1996 a, p. 205): "A Constituição de Bona tem tido alguma difusão no exterior. Acusam a sua 
influência, designadamente, [...], a portuguesa de 1976 (pelo menos, quanto ao regime dos direitos, liberdades e 
garantias) e, como dissemos, a espanhola de 1978 [...]". 
26 Com base em Miranda (1996 a, p. 203). Destaca-se: "Não bastam as fórmulas constitucionais, por melhores 
que sejam, para prevenir ou resolver os problemas políticos – e isto deve ser, para os juristas, suficiente convite à 
humildade. [...]. Como a corrupção da Constituição de Weimar foi, a justo título, considerada uma das causas da 
conquista do poder pelos nacionais-socialistas, no segundo após-guerra haveria de ser mais forte a consciência 
das limitações dos sistemas jurídico-formais, [...]. Tais lições da experiência, [...], projectam-se com vigor na Lei 
Fundamental de 23 de Maio de 1949 ou Constituição de Bona, feita com carácter provisório para a Alemanha 
Ocidental". 
27 Ilustrativo desta influência, destaca-se o Acórdão nº 607/2003, do Tribunal Constitucional Português, a  
pontuar influências do Direito alemão. 
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permitissem o estabelecimento de novas sociedades com paradigmas modernos e atuais, sem 

as amarras coloniais enraizadas em suas constituições formais. O mesmo movimento ocorreu 

com o Chile (1980), ao seguir aquele modelo de prestígio. Esses são alguns indicativos – 

tênues – porém importantes, para indicar Portugal como um dos modelos de base para o texto 

chileno de 1980, com a interseção da dogmática alemã. É possível acreditar, portanto, que o 

modelo constitucional português inovou, ao influenciar não apenas a Espanha e sua 

Constituição (1978), mas alguns de seus antigos Vice-reinos na América – como o Chile 

(1980). 

As revisões constitucionais constituem um mecanismo que consagra o 

constitucionalismo transicional, pois significa a aceitação do texto, anteriormente existente, a 

produzir efeitos após a transição. Nesse ponto, as revisões ou emendas constitucionais fazem, 

às vezes, um verdadeiro instrumento de pós-legitimação democrática, devendo ser vistas 

como uma variável importante a ser considerada. Significa dizer que, dadas as circunstâncias 

políticas, é conveniente preservar a Constituição transicional, mantendo-a e purificando-a por 

emendas constitucionais. 

Assim, isso foi um verdadeiro processo de convalidação de uma Constituição que não é 

originariamente democrática, cobrindo-a com o manto da legitimidade democrática, por 

vontade das gerações posteriores, na pessoa de seus representantes parlamentares. Essa pós- 

legitimação pode ocorrer, por força de emendas, reformas constitucionais ou mesmo 

referendos ao texto original. 

A percepção que se obtém do conceito é a tentativa de preservar o texto constitucional, 

ainda que não democrático em seu processo de elaboração, preservando a estabilidade e a 

segurança jurídicas na sociedade. Tal medida pode ser considerada inovadora, pois rompe 

com o tradicional e o cartesiano pensamento do Direito Constitucional, de que a Constituição 

deve ser sempre e, obrigatoriamente, democrática em sua origem, sem concessões. 

Dessa forma, a proposta da pós-legitimação funciona como um batismo, que apaga o 

pecado original, e a credencia a uma existência plena em meio a outras constituições 

democráticas. O instituto também poderia ser aplicado às constituições que são 

originariamente democráticas, mas suspeitas de apresentarem um déficit democrático por 

qualquer razão. De todo modo, a vontade soberana das nações envolvidas deve prevalecer na 

opção da pós-legitimação ou determinação de novo processo constituinte originário, 

considerando-se as variáveis da conveniência e oportunidade políticas. 
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3 O CONSTITUCIONALISMO PORTUGUÊS 
 

O ponto de partida para a indicação de um diálogo constitucional ibero-americano, com 

ênfase entre Portugal e Chile, reclama uma análise histórica das grandes linhas do Direito 

português e do Direito Constitucional, desde o seu surgimento, no início do século XIX. Para 

essa análise do Direito português, o marco temporal último que permitirá a comparação é a 

atual Constituição portuguesa de 02 de abril de 1976, que traz Portugal à moderna 

democracia. Já comparação com o Chile, o marco temporal da pesquisa foi 1980. 

Quase oito séculos após o seu nascedouro como nação europeia, e mais de dois séculos 

após o triunfo das Revoluções Liberais no centro da Europa, Portugal tem a oportunidade de 

encontrar a democracia com a Constituição de 1976. O absolutismo secular já havia sido 

derrotado pelas constituições liberais e sistemas parlamentares do século XIX, encerrando-se, 

em sua face autoritária no século XX, com o ocaso do Império Ultramarino e colonial 

português, sob o governo de Salazar nos idos de 1970. A República promulgada em 1911 

havia apenas revestido os conflitos partidários do período monárquico, anterior com o verniz 

republicano, pois as divisões políticas internas e vicissitudes do país permaneciam. 

A Alemanha, Itália e Chile, assim como Estados Unidos da América e França passaram 

por guerras mundiais ou conflitos intestinos com milhões de mortes, para alcançar o 

desiderato da vivência democrática, não totalmente materializado em alguns casos por falta de 

aderência ou convencimento de alguns segmentos sociais resistentes aos valores republicanos 

e democráticos. Na Alemanha, a inédita experiência democrática tem vida breve, no período 

de 1919-1933, retornando apenas em 1949 com a redemocratização conduzida pelas potências 

aliadas. Na Itália, apenas em 1948 a democracia encontra condições objetivas de florescer, 

com a nova Constituição, a deixar a monarquia e o fascismo no passado. No Chile, a 

democracia estava em consolidação e a qualidade de sua prática suscitou polêmicas. 

O Brasil, por exemplo, teria acolhido o regime democrático com as distorções 

provocadas pelo secular patrimonialismo com suas vicissitudes (HOLANDA, 1995)28. A 

transição portuguesa para a democracia inspirou processo político semelhante de 

redemocratização realizado na América luso-hispânica, nos anos 1970 e 1980. O Chile 

(1980), como objeto dessa pesquisa, serviu-se do paradigma constitucional português, 
 
 

28 Para o autor, o caráter brasileiro é formado por uma suposta cordialidade. De fato, herda-se e preserva-se essa 
face lusitana no cotidiano jurídico-constitucional, que é tudo: acomodar, pactuar e descumprir – para depois 
repactuar, jamais enfrentando com realismo e denodo as questões impedientes do progresso e do 
desenvolvimento econômico-social. 
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elaborado em 1976, com seus axiomas e contradições, assimilando renovados influxos 

políticos teuto-italianos, naquele texto, já formalizados29. 

O caso português permite apontar sua experiência histórica em realizar acomodações ou 

pactos políticos entre facções e partidos em conflito, aceitar compromissos tidos como 

irrealizáveis, postergar soluções pela via de novas Constituições e inúmeros outros 

expedientes de tecnicalidade jurídica. Assim, a Constituição portuguesa atual marca o 

esgotamento desses históricos adiamentos e inaugura uma nova era para o país. Esse 

esgotamento de ciclo constitucional marca, por exemplo, o caso brasileiro30. 

A Constituição portuguesa de 1976 conduziu Portugal à democracia e permitiu seu 

ingresso no concerto das nações europeias modernas e civilizadas. A exigência de instituições 

democráticas e estáveis para a inserção no projeto europeu redefiniu o cenário político 

português, levando-o a adaptar-se ao liberalismo com temperos sociais e à ordem republicana. 

O esforço em consolidar o projeto democrático em Portugal prossegue com vigor, e, até o 

presente momento, a Constituição portuguesa tem sido exitosa, embora ainda seja um projeto 

em construção31, adaptando-se aos mecanismos comunitários trazidos com a adesão à 

Comunidade Europeia. 

Dessa forma, a adesão ao projeto europeu não afeta a soberania do país, mas a 

concessão de supremacias em setores da vida política, econômica, fiscal e orçamentária 

constituiriam, para alguns, um comprometimento do projeto democrático português, 

discutindo-se sobre em suposto déficit democrático. As idiossincrasias da sociedade 

portuguesa ainda estariam sendo assimiladas e reformatadas pela Constituição, pouco mais de 

trinta anos depois de sua promulgação. Este processo intensificou-se com o ingresso ao 

projeto europeu em 1992. Mudanças político-sociais de origem exógena são abruptas e 

exigem, muitas vezes, longo processo de assimilação e adaptação. O projeto de unidade 

europeia envolve vinte e sete nações diferentes e tem se mostrado bastante complexo, no 
 
 

29 Nesse ponto comum Portugal-Chile, que é a secular relação dialógica com o direito germânico, em nada cria 
obstáculos à sua entronização na ordem jurídica desses Estados sul-americanos. Ao contrário, o direito de matriz 
germânica é bem aceito e buscado como direito de vanguarda. 
30 Parece haver uma quase simetria temporal entre as Constituições portuguesas e brasileiras. Não seria exemplo 
desse esgotamento a Constituição brasileira de 1988, que, em setembro de 2018, por ocasião da elaboração dessa 
tese já tenha sido objeto de mais de noventa e nove emendas constitucionais? Com Holanda (1995, p. 182): 
"Uma reação dessa ordem encontraria apoio firme em certa mentalidade criada pelas condições especiais de 
nosso desenvolvimento histórico, [...]. As constituições feitas para não serem cumpridas, as leis existentes para 
serem violadas, tudo em proveito de indivíduos e oligarquias, são fenômeno corrente em toda a história da 
América do Sul". A teor do ditado ibérico "As leis acatam-se, mas não se cumprem", como potenciou a Prof. 
Dra. Pilar Cagiao, no seu seminário de História da América. Consultar ainda Breña (2017). 
31 Afinal, esse é o pano de fundo das revisões constitucionais já realizadas ao texto original de 1976. 
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âmbito da unificação da legislação e aplicação da lei, demandando uma maior capilaridade em 

todo o território da designada Zona Schengen. A história constitucional portuguesa, ao longo 

dos séculos XIX e XX – em suas grandes linhas – retrata o nascimento de seu Direito 

Constitucional e a sua evolução, desde as revoluções liberais do século XVIII – notadamente 

em França (1789) e Espanha (com a Constituição de Cádiz de 1812). 

3.1 ORIGENS REMOTAS DO MODERNO DIREITO PORTUGUÊS 

Embora separados geograficamente, a península ibérica e Alemanha, Portugal e 

Espanha são considerados como Estados tributários de um Direito com origem germânica.  

Há, dessa forma, elementos indicativos da influência germânica na formação do Direito 

português32. Não pode-se, assim, furtar-se de estabelecer essa fonte de influência germânica 

no Direito português, uma verdadeira ponte entre o passado e o presente. 

Inicialmente, demonstrar tal relação dialógica secular entre os Direitos português e 

germânico mostrou-se desafiadora, por haver poucos e tênues elementos referenciais a 

demonstrar esse vínculo. A História favoreceu explicando a migração de povos bárbaros, 

através da Europa até sua fixação na Galícia espanhola, como ocorreu na formação do Reino 

Suevo. 

Pelo Direito em Portugal, Pinto (1996) desenvolveu uma tese para essa questão que, foi 

denominada ancestralidade dialógica Alemanha-Portugal. A tese é pertinente e plausível, mas 

ainda suscita vívida discordância nos meios acadêmicos lusitanos. No tema, a Escola de 

Coimbra (Germanista) e a Escola de Lisboa (Romanista) polemizam, na determinação de uma 

origem do moderno Direito português. Essas escolas divergem em suas explicações desde os 

idos de 1860. 

Ainda de acordo com Pinto (1996), não é possível determinar apenas uma origem do 

Direito português, pois, para ele, há que se considerar inúmeros Direitos sobrepostos por 

diversos povos que habitaram aquele território ao longo de séculos, havendo, nessa toada, 

alguns Direitos preponderantes: dos povos autóctones, suevos, godos, visigodos e romanos, 

passando pelos mouros e moçárabes.33 Até o período da reconquista, percebe-se a aplicação  

de institutos jurídicos, de diversas origens, na edificação do que apenas modernamente poder- 

se-ia designar de um autêntico Direito português (PINTO, 1996, p. 9). 
 
 

32 A propósito da origem germânica do Direito português, vide Pinto (1996, p. 75). Para uma análise mais ampla, 
da formação do Direito ocidental, consultar David (1996). 
33 Grupo étnico decorrente da miscigenação dos visigodos com sarracenos, como informa Pinto (1996).  
Consultar também Albuquerque, R. de; Albuquerque, M. de. (1993, p. 117). 
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Segundo Pinto (1996), o período alto-medievo é um momento complexo34, ao 

evidenciar os princípios de realezas diversas e o predomínio das cartas de forais35, e, portanto, 

a existência de múltiplos Direitos em vigor no reino português. A independência de Portugal 

do Reino de Leão seccionou, contudo, raízes comuns não apenas das casas reais ibéricas, mas 

de um Direito medieval hispânico de recorte visigótico. Esse, então, seria um elemento 

indicativo de fundo jurídico a constituir fator de similitude e vínculo inegável entre 

Portugal/Espanha e seus territórios e colônias na América do Sul, frutificando, nos séculos 

vindouros, em razão de um diálogo jurídico, facilitado pela sua origem comum. 

Com a dominação romana do território denominado Lusitânia, as práticas jurídicas 

encontravam-se já enraizadas e permaneceram em vigor, adaptando-se e evoluindo. É de se 

notar que, historicamente, o Direito romano mostrou-se marcante pelas suas instituições no 

âmbito do Direito privado e que, de outra feita, o Direito germânico sempre se notabilizou 

pelo que, modernamente, designa-se Direito penal. 

A manutenção da ordem e da disciplina nas remotas comunidades germânicas levou a 

um precoce, porém apurado, desenvolvimento de técnicas e mecanismos sancionatórios e de 

aplicação de penas. É característico desse período, na história do Direito, as conhecidas 

ordálias e o Wehrgeld, entre outros institutos indicados pelo autor em sua tese (PINTO, 1996, 

p. 15), a caracterizar as origens visigóticas do Direito português. Assim, a corrente germanista 

de Coimbra teria surgido em meados do século XIX. 

Ainda segundo Pinto (1996), teria sido o jurista francês, Michelet, professor em 

Coimbra no período, indicado quem mediou o encontro do Direito português com suas 

origens germânicas36, ao abordar o estudo do antigo Direito germânico, na formação do 

Direito hispânico medieval. A defesa dessa tese levantou a chamada Questão Coimbrã, que 

exsurge no ambiente acadêmico português no século XIX, opondo Coimbra a Lisboa. A 

 
34 Consultar também Marques (1997, p. 13). 
35 Encontra-se em Albuquerque, R. de; Albuquerque, M. de (1993, p. 157), a distinção entre cartas de 
povoamento e cartas de forais: "Em regra, os forais são mais extensos que as cartas de povoação e abarcam 
também maior número de matérias. Aqui reside, certamente (embora com possível grau de subjectivismo), o 
elemento diferenciador básico, não procedendo a definição de foral apresentada por Herculano, que via neste a 
carta constitutiva de um município. [...]. Enquanto o cerne das cartas de povoação se restringe às condições de 
assentamento na terra – regime agrícola local e relações entre o senhor e o habitante -, os forais contêm, para 
além disso, preceitos ou disposições de direito processual, militar, fiscal, penal e administrativo [...]. Não faltam, 
também, embora quantitativamente e qualitativamente menos importantes, regras de direito privado, com 
prevalência para as instituições sucessórias e familiares". 
36 Pinto (1996, p. 63, nota de rodapé 117): "[...], 'geração de 70', 'geração coimbrã', 'Escola de Coimbra', devem 
aqui ser entendidas, não como expressão de um grupo homogêneo nas suas ideias e concepções, mas como um 
conceito operativo e maleável que se reporta à geração de estudantes que formaram o meio acadêmico e literário 
de Coimbra, entre 1858/1859 e 1865/1866". 
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divergência foi corolário de trabalho desenvolvido por Antero de Quental e Teófilo Braga37 

em liderar uma nova perspectiva na análise das origens do Direito português, agora com um 

recorte germanista. 

Outra variável a considerar-se nessas reflexões iniciais é trazida pela Geografia, uma 

vez que Portugal é a finisterra da Europa, vislumbrando o continente europeu do leste para o 

oeste, o país é o último território, sendo considerado, finisterra, ou o último pedaço de terra; o 

fim da terra, o país mais afastado e, por isso mesmo, o que, tardiamente, sofreu os efeitos das 

mudanças políticas ocorridas no centro geopolítico europeu – compreendendo Alemanha, 

Itália e França. 

Essa formação especial do reino português, por origens étnicas diversas, com a expulsão 

dos mouros e posicionados diante do Oceano Atlântico, os colocaria no desafio de navegar e 

comerciar com o mundo, tornando-os uma nação aberta ao diálogo com todos os povos.  

Como ocorrido no Portugal de Dom Manuel – O Venturoso – e da ínclita geração que partiu 

desse pedaço de terra ao mundo, dali projetou-se o novo modelo constitucional de 1976 para a 

América Latina, que seria consagrado como modelo de prestígio. Em rápida menção, no 

extremo sul do continente sul-americano, está o Chile, a finisterra sul-americana, por sua 

posição geograficamente confinada no continente – ao norte, pelo deserto do Atacama e, ao 

leste, pelos Andes, mas também com a sua face e vocação voltados ao Oceano Pacífico. 

Não seria esse posicionamento geopolítico o fator a favorecer o diálogo jurídico com 

Portugal e outras nações ligados pelo mar? E não seria esse relativo confinamento geográfico 

o fator que os afastou de guerras e insurreições, e, no caso chileno, trouxe a estabilidade de 

sua democracia, entre 1833-1972? O mesmo não poderia ser observado em relação a 

Portugal? Diante de tais premissas, por situarem-se diante dos oceanos como grandes vias de 

comércio e contato com outros povos, a posição geográfica dos dois países teria favorecido o 

contato com os maiores mercados mundiais – cada qual a seu turno e em sua posição 

geopolítica, estimulando uma visão mais dialógica da sociedade com o mundo, não apenas no 

universo do direito. Com isso, periféricos em seus continentes, confinados geograficamente, 

mas voltados ao oceano desde seu promontório continental, ao comércio, ao diálogo e ao 

convívio com outras civilizações, estas são as vocações naturais desde seus primórdios. 

 
37 Pinto (1996, p. 59): "Todo o contributo desta Escola e da cultura alemã, em geral, lhe chegam através dos 
autores franceses. É natural que assim seja, numa época em que a 'assimilação' da cultura alemã se faz através da 
cultura francesa, em Portugal". Segundo Pinto (1996, p. 80), Teófilo Braga foi o primeiro a filiar-se ao elemento 
germânico como explicativo da origem do direito português. Para um quadro mais amplo da formação 
constitucional europeia, no qual insere-se Portugal, consultar Caenegem (2009). 
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Portanto, acredita-se, com base nos estudos colhidos na pesquisa, terem sido esses os 

elementos que cristalizaram a vocação dialógica de Portugal e Chile no mundo do Direito, à 

sua abertura a novas experiências e a uma visão de mundo globalizada. Confinados em terra, 

porém libertos nos oceanos. Essa é a realidade que os tornou cosmopolitas curiosos e 

absorvedores de ideias novas sem preconceitos. A constituição de Cádiz (1812) seria a 

materialização dessa vocação, já no século XIX. 

3.2 A CONSTITUIÇÃO DE CÁDIZ (1812) E PORTUGAL 

Embora geograficamente periférico na Europa, Portugal não ficou imune às guerras 

napoleônicas, cujos efeitos demoraram a chegar. O não alinhamento à França e o seu bloqueio 

continental à Inglaterra já havia colocado Portugal como bastião de uma resistência às 

pretensões francesas. Outrossim, é de considerar-se que Portugal é secular aliado de 

Inglaterra, no que é reconhecida como a aliança diplomática mais antiga do mundo em vigor 

desde 1373 – a Aliança Inglesa. Percebe-se, então, por esse momento histórico, como ocorrem 

transformações na vida política de um país, motivadas por transformações exógenas. 

Após os desdobramentos políticos internos da Revolução Francesa, do Triunvirato e o 

ingresso no período do Consulado, Napoleão Bonaparte firma-se como liderança militar e 

política, coroa-se imperador e cria sua própria dinastia. Após celebrar alianças com algumas 

monarquias tradicionais na Europa e fortalecer suas pretensões no poder continental, 

Napoleão invade a Espanha e nomeia rei o seu irmão, José Bonaparte38. Em seguida, invade 

Portugal, provocando a decisão da família real portuguesa de exilar-se no Brasil, a fim de 

preservar o Império português. Com apoio de sua aliada, Inglaterra, a família real é 

transportada em segurança ao Brasil, no ano de 1808, onde alguns anos após sua chegada, a 

então colônia é elevada à condição de Reino unido a Portugal e Algarve – a 06 de dezembro 

de 1815. 

Na Espanha, os espanhóis impõem resistência à ocupação francesa, conseguindo 

mesmo, em certa altura, constituir, na cidade de Cádiz, um movimento libertador que elabora 
 
 
 
 
 
 
 

38 Com José Bonaparte no trono de Espanha, por força das armas de Napoleão Bonaparte, há que se mencionar a 
Constituição de Bayonne de 06 de julho de 1808. Ela foi o precedente em torno do qual recaiu um muro de 
silêncio a irromper depois com a guerra peninsular e os eventos culminantes de Cádiz em 1812. Neste ponto do 
tema, recomenda-se a leitura de Sagüés (2016, p. 728-731). O autor indica as fontes da Constituição de Bayonne: 
Francesa do ano VIII, Imperial francesa de 1804, Holanda de 1805, Westfalia de 1807 e Nápoles de 1808. 
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a Constituição de matriz liberal em 181239, o que muito influenciaria territórios e colônias 

ibéricas na América do Sul. 

Apesar da oposição entre Espanha e Portugal, o momento histórico de resistência ao 

invasor francês não constituiu obstáculo ao trânsito das ideias pela península ibérica e dali 

para as Américas40. Essa é a razão pela qual a Constituição em Cádiz (1812) e suas ideias, 

embora pertinentes ao contexto espanhol, chegam a Portugal. Curiosamente, as ideias que 

permeiam essa constituição provinham do liberalismo político francês consagrado em 1789. 

Diante do cenário político no alvorecer do século XIX, a República como forma de governo 

era uma ideia bastante ousada aos dois países, muito atrasados em termos sociais e 

econômicos, e com práticas absolutistas enraizadas na sociedade. 

A Constituição em Cádiz (1812), ou apenas Cádiz – a Pepa, exerce sua influência em 

Portugal, por ocasião da Revolução Liberal do Porto, e, posteriormente, quando da elaboração 

da Constituição portuguesa de 1822, tendo ali vida efêmera tal qual na Espanha41. Segundo 

Cunha (1995, p. 298-299), Cádiz, na Espanha, significava: 

Renovar uma utopia francesa sob uma bandeira mítica espanhola. [...]. Então, pode 
pensar-se que se forjou uma ideologia de substituição. Falou-se duma Espanha 
mítica para se não falar da França demasiado real. Embora a Espanha fosse um 
inimigo tradicional, viu-se que as leis fundamentais eram quase as nossas. Ou que 
tinham um fundo comum. A Espanha estava muito próxima, era mais fácil de aceitar 

Embora Constituição de conteúdo monárquico, seu avanço consistiu, na 

constitucionalização da monarquia espanhola, o mesmo almejado em Portugal. Cádiz e sua 

influência introduzem, inegavelmente, os valores do liberalismo político francês na agenda 

política republicana portuguesa e espanhola, ao que as elites políticas ibéricas não conseguem 

resistir, dadas as circunstâncias que se seguem à libertação dos franceses. SUANZES- 

CARPEGNA (2018, p. 239) assinala que, nesse período de florescimento de experiências 

constitucionais, "[...] tratava-se de adaptar, na Península Ibérica, o constitucionalismo 

britânico, que havia se desenvolvido a partir de 1688". 
 
 

39 Embora de um lado houvesse a resistência militar aos franceses, de outro lado, provinham as influências do 
liberalismo político francês - e de sua revolução de 1789 - na elaboração da Constituição de Cádiz de 1812. 
Consultar SUANZES-CARPEGNA (2018, p. 240) sobre o episódio do motim de Aranjuez e de Bayonne, para 
quem ali "Na realidade, foi o começo da longa e dura Guerra de Independência, que permitiu o surgimento de 
uma autêntica revolução liberal, com a que se iniciou o constitucionalismo na Espanha". 
40 Como assinala SUANZES-CARPEGNA (2018, p. 239) "[...] somente depois da invasão francesa começou a 
se construir na Espanha um Estado constitucional". 
41 Das semelhanças e diferenças entre o constitucionalismo espanhol e português na primeira metade do século 
XIX, consultar SUANZES-CARPEGNA (2018). O autor os insere no contexto da história constitucional 
comparado, especialmente inglês e francês. Assinala a importância de Cádiz (1812) no constitucionalismo 
ibérico. 
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Cádiz – em desdobramento de suas consequências – impacta a história constitucional 

ibérica e latino-americana. Assim, os territórios sob domínio espanhol são levados ao 

processo de independência e formação de novas nações. Até no Brasil, então colônia de 

Portugal, ocorre sua influência e observam-se os efeitos dessa Constituição em três ocasiões, 

inclusive no Rio de Janeiro, por exemplo, por um dia apenas42. 

Em seu trabalho, Rodrigues Junior (2016) indica a inciativa pioneira de Bonavides na 

difusão dessa informação. Pouco comentado e ensinado pelos manuais e nos cursos de 

graduação em Direito, não pode-se deixar passar despercebido que essa Constituição 

ingressou na evolução política do Brasil, mostrando sintonia dos brasileiros com os 

movimentos liberais da Europa. Com isso, Cádiz (1812) é o evento que o país une ao restante 

da América espanhola, na tentativa de constitucionalizar o poder, o ponto de partida comum e 

de convergência dialógica ao constitucionalismo ibero-americano, o elemento que aproxima e 

une. A partir daquele momento, cada país estabeleceria rumo próprio, mas caudatário, 

originalmente de seus valores e interesses políticos. As bases do diálogo constitucional ibero- 

americano já estavam assentadas, bastando alimentá-lo e permitir sua fluidez. 

3.3 BREVE PANORAMA CONSTITUCIONAL PORTUGUÊS DE 1801 A 1980 

Os que se dedicam ao estudo do Direito Constitucional comparado sabem que não se 

pode estudar uma Constituição isolada do processo histórico e político do país no qual se 

insere. Uma Constituição é produto de seu tempo, de um contexto político regional, podendo 

sofrer até mesmo influências de uma onda de influência mundial – como ocorreu no Ocidente, 

após as Revoluções Liberais. Uma Constituição é um pacto fundante do Estado, uma 

promessa de futuro e resultado de um passado político. É um projeto de Nação, que ali mostra 

sua face ao mundo. Para compreender a Constituição portuguesa em vigor, acredita-se ser 

necessário percorrer, ainda que concisamente, os  caminhos históricos  do  constitucionalismo 
 

42 Rodrigues Júnior (2016, p. XX): "A primeira vez em Portugal, ao ensejo da rebelião popular de 11 de  
setembro de 1821, apoiada por forças do exército; houve porém um recuo, de tal sorte que, segundo Aurelino 
Leal, passaram a vigorar, tão somente, ‘disposições da Constituição espanhola que se referiam ao sistema e 
processo eleitoral, e com a condição de que as Cortes Constituintes e Extraordinárias convocadas não alterassem 
na constituição futura de Portugal as suas boas essências e nem admitissem princípios menos liberais’; Leal, 
Aureliano, ‘História Constitucional do Brasil’, op. cit. pp. 17 e 18. A segunda vez, na Bahia, em 10 de fevereiro 
de 1821, de maneira provisória e nos mesmos termos de sua adoção em Portugal, conforme assinala o sobredito 
historiador (Leal, Aurelino, op. cit., p. 18). A seguir, pela terceira vez, no Rio de Janeiro, por apenas 24 horas. 
Decretada no dia 21 de abril foi revogada no dia seguinte, por dois decretos de D. João VI, que escreveu assim, 
como rei, a p. que melhor lhe biografa o caráter, a irresolução e principalmente a covardia da personalidade”. 
Merece leitura o artigo de Feloniuk (2016). Um  recorte interessante é apresentado por Rodríguez (2016, p.s 83 e 
86) destacando o perfil ou formação castrense da maioria dos representantes americanos em Cádiz. Para 
Rodríguez (2016, p. 87) isto ocorreu porque a carreira militar era um reconhecido meio de ascensão social, 
indicativo de nobreza ou tradição de sangue. Os benefícios da carreira provinham da "[...] proximidade com o 
monarca por cargos e prebendas". 
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português desde o século XIX até o XX, no marco temporal definido para a pesquisa (1801- 

1980), que assinala o surgimento e o desenvolvimento de seu Direito constitucional. 

O ano de 1801 é o marco inicial, pois tem-se, então, já definidas as premissas de 

Constituições formais, ensejando comparações e aproximações conceituais. A Europa já 

estava vivenciando os impactos políticos e sociais trazidos pela Revolução Francesa, cujos 

projetos alternativos à ordem absolutista seduziam e mobilizavam muitos segmentos da 

sociedade. No período indicado, foram encontradas, nas Constituições portuguesas, ensaios 

políticos de um caminho percorrido rumo ao Estado de Direito Constitucional, com passos 

moderados. 

Nessa aproximação com o Direito Constitucional português, afirma-se, com base na 

leitura de Caetano (1994), que a Constituição de 1976 representa historicamente o ponto de 

convergência política e contratual mais recente e robusto, em termos de um pacto político, nos 

últimos duzentos anos. O século XIX, para Portugal, representou um ponto de virada, pois, 

ainda permanecendo como potência regional e comercial, os sinais de decadência de seu 

modelo expansionista são visíveis. Sua tradicional aliada, Inglaterra, manobrou 

diplomaticamente, com maestria, para estabelecer a preponderância de seus interesses sobre o 

dos portugueses. O Tratado de Methuen, de 1703, ou Tratado de Panos e Vinhos impôs 

restrições ao desenvolvimento de manufaturas e plantas industriais em Portugal, tornando a si 

e aos mercados coloniais portugueses, dependentes dos produtos ingleses. A expansão da 

marinha inglesa – comercial e militar, projetou seu poder e interesses econômicos no 

momento em que começava a Revolução Industrial. 

A América luso-espanhola seria, então, a região onde esse esforço diplomático- 

comercial mais encontraria espaço. A invasão de produtos ingleses nos poucos portos das 

Américas Central e do Sul – no Atlântico ou Pacífico – dar-se-ia por seu controle financiado 

pelos bancos e corporações comerciais ali instaladas, ou ainda por ações de contrabando, 

solapando a exclusividade de comércio com a Coroa espanhola. Além disso, os ingleses 

sabiam elaborar o discurso do medo e fizeram crer, aos portugueses, que a defesa de seu 

Império dependia da ajuda militar inglesa, em troca do acesso a seus mercados (CAGIAO, 

2017). As riquezas do império português afluíam a Lisboa, mas o custo elevado dessa 

proteção já era prenúncio do esgotamento do modelo de potência português. 

Para a América luso-espanhola, entretanto, mudanças mais significativas ocorreriam 

com a elaboração da Doutrina Monroe de 1823, pela qual os Estados Unidos da América, já 

despontando como potência regional de pretensões globais, indicavam ser necessário afastar 
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as potências europeias das Américas, tornando-a um espaço de influência quase que 

exclusivamente seu. No Caso do Chile, mais adiante será possível ver a que ponto esse nível 

de influência afetou o seu desenvolvimento constitucional. 

Assim, a decadência econômica causada pela perda das colônias ultramarinas 

portuguesas, após 1974 com a Revolução dos Cravos, revelou as contradições subjacentes da 

sociedade portuguesa e o anacronismo desse Império Colonial sob vestes Republicanas. A 

perda de seus territórios de ultramar obrigou Portugal a reinventar-se, política, social e 

economicamente. As opções econômicas eram poucas, e, com a adesão de Portugal ao bloco 

comunitário europeu nos idos de 1980, fortaleceu as pretensões democráticas, possibilitando a 

modernização do país. 

O constitucionalismo português no período 1801-1933 assistiu à sociedade portuguesa, 

fragmentada nos chamados partidos ou facções. Esses segmentos eram denominados de 

franceses ou ingleses pela adesão aos valores do liberalismo político francês ou inglês, 

indicando, então, os afrancesados ou pró-ingleses. Em outro recorte, havia também os  

partidos republicanos, os monarquistas, os católicos e os anticlericais. 

De fato, o período que medeia o marco temporal assinalado é prenhe de tentativas de 

constitucionalizar o país, conferindo-lhe os matizes de uma monarquia constitucional em 

progressão para uma república parlamentar, com avanços e recuos. Assim comenta Miranda 

(1996 a, p. 241-242) sobre as: 

Características do constitucionalismo português. Algumas notas básicas devem 
ser frisadas ao abordar-se o constitucionalismo português. A primeira diz respeito ao 
corte que representa no confronto do momento anterior, do absolutismo monárquico. 
A segunda, a interdependência de vicissitudes constitucionais e circunstancialismos 
políticos e sociais do país, sem embargo de as ideologias dos séculos XIX e XX 
portugueses serem quase todas de proveniência estrangeira. A terceira nota concerne 
a origem e a sucessão das Constituições por rupturas. [...]. [...], as nossas seis 
Constituições – decretadas em 1822, 1826, 1838, 1911, 1933 e 1976 – são o produto 
do circunstancialismo histórico do país e o reflexo de determinados elementos 
políticos, económicos, sociais e culturais. 

O histórico de formação de Portugal como nação, desde os idos do século XII, indica 

uma concentração de poder nas mãos do Rei, circunstância essa que permanece quase 

inalterada até 1911 com a República. Esse absolutismo monárquico perdura, segundo Caetano 

(1994), pois os portugueses eram simpáticos à figura do monarca e dos termos de seu reinado. 

Entretanto, a limitação do poder de Portugal, para muitos, não passava do desejo de 

pequenos círculos de pessoas ilustradas, afinadas com os valores e visões de mundo 

tipicamente liberais, então exsurgindo com força na França e mesmo na Espanha, com a 
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Constituição de Cádiz, de 1812. Esses círculos eram compostos por profissionais liberais, 

acadêmicos e pequenos proprietários de terras e comércio. O desejo de republicanizar o 

Estado e suprimir a influência católica – destacadamente jesuítica – nos assuntos de Estado, 

espelhava essa tendência entre os círculos ilustrados. 

Nestes contornos e em meio às revoltas liberais que ocorreram na Europa, nos idos de 

1820, 1830 e 1840, tem-se uma sucessão de ciclos constitucionais em Portugal, com 

frequentes concessões de poder pela coroa. A Coroa fazia concessões, mas planejava os 

movimentos seguintes para recuperar seu prestígio. O jogo parlamentar não vicejava por 

carência de cultura instrumental na lida das questões de Estado e do próprio cotidiano 

parlamentar – algo que só irá apresentar evolução em fins do século XIX, quando muitos se 

exilam na Inglaterra e na França e educam-se nessas práticas. 

Assim, as Constituições até então se mostram como simples arranjos políticos e pactos 

não cumpridos integralmente, não retratando a verdadeira correlação de forças subjacentes na 

sociedade – como leciona Hesse (1991). O descompasso entre o texto formal e a realidade 

material era bastante evidente e constituía a sua precariedade. As acomodações daí resultantes 

alcançavam seus objetivos, ao longo de ciclos médios de vida de trinta ou quarenta anos, 

sempre carecendo de manutenção periódica e renovação dos pactos, ou de Constituições. 

Cada ciclo coincide com o ingresso de novas gerações nos ambientes políticos43. 

Como lembra Miranda (2015 a, p. 8), "[...], a história constitucional portuguesa, tal 

como a da generalidade dos países latinos, é feita de rupturas"44. Entretanto, compreende-se 

ruptura em termos e pequenas, pois há uma linearidade constitucional a revelar o predomínio 

de uma elite ou aristocracia à frente do Estado português. Assim, a verdadeira mudança 

ocorreria em 1976. 

A monarquia portuguesa, às vésperas da proclamação da República, em 1911, resiste  

em meio à republicanização do Continente, desde 1789 com a Revolução francesa. Além da 

forma de governo monárquica resistindo à sombra de um passado glorioso de conquistas, 

outro ponto a salientar é a posição dos militares na sociedade. Depois do Rei e da Igreja, as 

forças armadas são a instituição que mantém o Estado. Os militares, pela sua formação, pelo 

seu juramento de lealdade ao monarca e sob mil anos de tradição militar exercem, ao lado da 
 
 

43 Os ciclos trintenários de vigência das Constituições também podem ser claramente identificados no 
constitucionalismo latino-americano, até praticamente os dias atuais. O esgotamento das fórmulas e pactos 
constitucionais em tão curto espaço de tempo é indicativo da precariedade e superficialidade dos pactos. 
44 Também Miranda (1996 a, p. 243). 
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Igreja Católica, o papel de moderadores e estabilizadores do jogo político e das pressões 

sociais. 

Porém, um evento fora da Europa, mas não muito longe, redefiniria o papel dos 

militares não apenas ali, mas também em muitos países da América luso-espanhola: é o 

movimento dos Jovens Turcos, liderado por Mustafá Kemal Atatürk, na Turquia. Após a 

Primeira Guerra Mundial, a Turquia, como ex-aliada da Alemanha no conflito, assiste ao 

desmembramento de seu território em razão do Tratado Sykes-Picot (1916), celebrado 

secretamente entre França e Inglaterra. Atatürk lidera um movimento pela modernização do 

país, visando o seu fortalecimento como Estado e, possivelmente no futuro, recuperando os 

territórios perdidos. 

Desde então, os jovens militares que se envolvem no processo de modernização 

inspiram outros jovens militares mundo afora, a romper com amarras do passado e laços de 

lealdade com elites dirigentes que conduzem o país ao fracasso e à derrota. Esse movimento 

influencia a geração de militares portugueses na década de 1920, redefinindo seu pensamento 

político, fazendo-os atuar como tutores do processo político e guardiões da sociedade, como 

evidenciado nos idos de 1933 e depois em 197445. 

Portanto, após a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), os militares desempenharam 

uma nova função no sistema político. Papel esse que seria observado e copiado na América 

luso-hispânica. De todo modo, na América luso-hispânica, a atuação dos militares reproduzia 

o que ocorria na Espanha e em Portugal, uma vez que, pela escassez de lideranças civis, os 

militares desempenhavam funções políticas de modo complementar, mantendo-se esse perfil 

após a independência – como será visto no Chile, com O´Higgins, e na Argentina de Rosas. 

No início do século XIX, as lideranças políticas luso-hispânicas, inicialmente, eram 

compostas por muitos militares que lideravam exércitos em batalhas e tinham formação 

técnico-militar, importante para lidar com as questões de Estado naquela altura. Por isso, 

percebe-se que, institucionalmente, o Estado na América Latina surgiu com recorte 

autoritário, pois estava em construção e era preciso o uso da força para controlar as facções 

em disputa e manter a unidade do território – apesar das Constituições de conteúdo liberal. 
 
 
 

45 O marco temporal aqui é claro e a influência para o movimento Kemalista é a mesma que provocará efeitos no 
Chile: a doutrina militar prussiana projetada no mundo após a unificação alemã em 1870. Os efeitos do 
movimento dos Jovens Turcos atingem, não apenas Turquia e Portugal, mas também o Brasil. Serão os Jovens 
Turcos os inspiradores do Movimento Tenentista no Brasil na década de 1920, e posteriormente, da Revolução 
de 1930. 
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Cumpre fazer agora considerações tópicas da evolução constitucional portuguesa no 

período compreendido entre 1801 e 1933, a fim de caracterizar os eixos axiológicos sobre os 

quais as Constituições portuguesas assentaram-se. Com base nessas observações, será  

possível pontuar e identificar, com clareza, os pontos de convergência no diálogo ibero- 

americano (Portugal-Chile), cujo período de 1976-1980 foi o mais significativo. A diferença 

de quatro anos entre as duas Constituições é irrelevante, pois pode-se observar, ao longo da 

pesquisa, uma sincronia histórico-constitucional entre ambos os países. Tal abordagem 

permitirá reconhecer um Direito Constitucional influenciado pela Constituição de Cádiz 

(1812), e pelo desenvolvimento do constitucionalismo ítalo-alemão pós-unificação, em 

187046, até as Constituições italiana, de 1948, e a alemã, de 1949. 

Inicialmente, observa-se que o Direito Constitucional surge em Portugal com a 

Constituição de 1822. Daí, na sequência, são encontradas as Constituições de 1826, 1838, 

1911, 1933 e, finalmente, a atual Constituição de 1976 (MIRANDA, 2015 a, p. 8). Assim, foi 

feita uma análise, brevemente, de cada uma delas e identificados os pontos a serem 

destacados. Segundo Botelho (2018, p. 231)47: 

O movimento constitucional português, que despontou nos inícios do século XIX, 
representou, desde logo, uma ruptura com o período histórico que lhe antecedeu e 
que foi precisamente o do absolutismo monárquico. [...], a via revolucionária 
perpassará a História constitucional portuguesa. 

A Constituição portuguesa de 23 de setembro de 1822 tem marcados antecedentes 

históricos. Uma vez terminadas as guerras napoleônicas, o Congresso de Viena, realizado em 

1815, simbolizou o início da restauração monárquica em toda a Europa. Restauradas as 

soberanias monárquicas em Portugal e Espanha, aos portugueses, restaram indagações da 

permanência da família real no Brasil. 

Assim, a Revolução Liberal do Porto, em 1820, é símbolo dessa insatisfação e do 

crescente incômodo com a presença das tropas inglesas de ocupação sob o governo de 

Beresford (CAETANO, 1994, p. 14)48. A Revolução do Porto, então, seguiu um roteiro 

semelhante ao da Constituição de Cádiz (1812), clamando pela eleição de uma Junta 

Provisional do Governo Supremo do Reino. Segundo Caetano (1994, p. 15), pensou-se 

46 Momento histórico das unificações alemã e italiana. 
47 Em nota, Botelho (2018, p. 234) afirma que "[...] a única exceção à veia revolucionária" [sic] na evolução 
constitucional portuguesa foi a carta constitucional de 1826, "Com efeito, a Carta constitucional de 1826 foi um 
procedimento constituinte autoritário, tendo sido outorgada pelo monarca num exercício de autolimitação do 
poder real" [sic]. Eis o panorama histórico-constitucional: a Constituição de 1822 face a revolução de 1820, a 
Constituição de 1833 face a revolução de setembro de 1836, a Constituição de 1911 face a revolução de 05 de 
outubro de 1910, a Constituição de 1933 face a revolução de 28 de maio de 1926 e a de 1976 face a revolução de 
25 de abril de 1974. 
48 Nesse sentido, consultar também Suanzes-Carpegna (2018, p. 249). 
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mesmo em fazer vigorar em Portugal a Constituição de Cádiz (1812), uma vez que atendia  

aos anseios de constitucionalização da monarquia. 

Preocupado com a situação no Porto, D. João não vê alternativa senão deixar o Brasil e 

retornar a Portugal, evitando, assim, projetos conducentes à República. Pouco depois, após 

debates entre os revolucionários e com a chegada de D. João, conclui-se a Constituição de 23 

de setembro de 1822, composta de duzentos e quarenta artigos (CAETANO, 1994, p. 16). 

Para Caetano (1994, p. 16), há inegável semelhança axiológica com a Constituição de Cádiz 

de 181249. Além disso, no campo dos Direitos individuais e soberania nacional, a influência 

francesa mostrou-se clara, com a defesa da liberdade, da propriedade e da igualdade da lei 

para todos – esses eram os valores da época. 

Dessa forma, a Constituição reconhecia a nação como origem da soberania – artigo 20º; 

Reafirmava-se a religião católica romana como a religião oficial do reino – artigo 17º; A 

organização do poder do Estado seguia o modelo tripartite, com os poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário – artigo 23º; Mantinha-se a monarquia hereditária, mas sob o quadro 

Constitucional a limitar seu exercício – artigo 19º; e, por fim, a Constituição instaurava um 

regime liberal-democrata (CAETANO, 1994, p. 22). 

Apesar disso, em maio de 1823, ocorreu a Revolta de Vila-Francada, sob o comando de 

Dom Miguel que, uma vez vitoriosa, conduziu à revogação da Constituição de 1822. 

Conforme assinala Botelho (2018, p. 233), "a 3 de Junho de 1823, o rei D. João IV dissolveu 

as Cortes e declarou revogada a Constituição de 1822, [...]", nomeando, posteriormente, uma 

Junta encarregada de elaborar uma Constituição que foi, por ele, recusada. Tem-se, então, a 

restauração do regime absoluto, reafirmada pela Lei de 04 de junho de 1824. 

Com a morte de Dom Miguel, seu filho D. Pedro IV (no Brasil, D. Pedro I) outorgou 

uma Carta Constitucional, em 29 de abril de 1826, "[...] antes de abdicar da coroa portuguesa" 

(BOTELHO, 2018, p. 234). A Carta Constitucional retomou a organização absolutista de 

Estado, golpeando o Liberalismo até então considerado subversivo. Ela ainda inovou na 

organização do poder, incluindo o poder moderador como influência do constitucionalismo 

francês de Benjamin Constant (CAETANO, 1994, p. 32). 

Assim, com cento e quarenta e cinco artigos, a carta seguiu o modelo político inglês, de 

monarquia limitada – embora restauracionista (CAETANO, 1994, p. 35) – trazendo 
 

49 Nesse sentido, Miranda (1996 a, p. 261): "A Constituição de 1822 tem por fonte directa e principal a 
Constituição espanhola de 1812, a Constituição de Cádiz, e, através dela ou subsidiariamente, as Constituições 
francesas de 1791 e 1795. Na sua origem acha-se, portanto, a difusão das idéias liberais vindas de França, [...]". 



52 
 

influências do constitucionalismo francês de 1814 e o brasileiro de 182450. Além disso, o 

período de vigência dessa carta é de 1826 a 1828. Segundo Botelho (2018, p. 235), "A Carta 

pretendeu ser um 'meio-termo', uma 'via compromissória' entre a idéia de soberania nacional, 

defendida pela esquerda liberal, e a intenção de reforçar as prerrogativas régias, pugnada pela 

direita absolutista e pela direita liberal conservadora". 

Em 1828, Dom Miguel foi aclamado Rei. Pouco depois, os liberais se revoltaram contra 

a monarquia, em muito, influenciados pelas ideias vividas em seu breve exílio após a 

restauração. Em 1830, o país irrompe em um conflito civil generalizado que perdura até maio 

de 1834, tendo, como último ato, o exílio de lideranças liberais como o Duque de Palmela e 

Almeida Garrett, na Grã-Bretanha; Alexandre Herculano, na França e outros tantos, no Brasil 

e na Ilha Terceira51. 

A segunda vigência da Carta Constitucional teve início no período de 1834 a 1836. 

Segundo Caetano (1994, p. 40), "A Revolução de setembro de 1836 [...] aboliu a Carta 

constitucional e declarou em vigor a Constituição de 1822 (Decreto de 10 de setembro de 

1836)". Porém, aduz o autor, que o momento daquele texto já havia passado e, portanto, a 

Constituição resultou ineficaz e imprópria à realidade fática que pretendia normatizar, 

abrindo-se o caminho para uma nova Constituição. Não é demais lembrar que, no centro da 

Europa, o período de 1820 a 1848 foi palco de inúmeras Revoluções Liberais, e portanto, 

Portugal não ficou à margem do processo em curso, mesmo estando na periferia geográfica. 

A Constituição portuguesa de 20 de março de 1838 foi fruto dos trabalhos  

parlamentares que iniciaram-se em 1837, estando pronto o texto em 20 de março de 1838, 

com cento e trinta e nove artigos, mais um transitório. Segundo Caetano (1994, p.46), o novo 

texto assemelhava-se ao de 1822, porém mais técnico e conciso. Entende o autor que ela foi 

um "[...] meio termo entre a de 1822 e a Carta". A organização do poder retomou o modelo 

tripartite de organização dos poderes do Estado. Nessa quadra histórica, já percebia-se o 

dialogo Constitucional ibérico – na sequência de Cádiz, pela interessante nota de Caetano 

(1994, p. 47), ao comentar que "a Constituição espanhola de 1837 foi muito seguida por ela. 

A Revolução Francesa de Julho de 1830 servira de modelo a ambas, [...]". 

Segundo Miranda (1996 a, p. 281): 
 

50 Também Oliveira (2010, p. 161-162): "Vale empreender uma breve digressão histórica a fim de realçar os 
contatos entre o constitucionalismo nacional e o lusitano. É o arcabouço historicista que converge nas íntimas 
relações entre as experiências normativo-constitucionais de cada um deles. [...]. É a Carta Imperial de 1824 a 
fonte da Constituição portuguesa de 1826. [...], a Carta constitucional ostenta várias passagens em cópia literal 
da Constituição brasileira de 1824". 
51 Consultar Suanzes-Carpegna (2018, p. 257). 
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[...], a Constituição de 1838 resulta do acordo entre as Cortes e o Monarca. [...]. O 
texto de 1838 é dos mais aperfeiçoados técnica e literariamente dos textos 
constitucionais portugueses. [...]. A Constituição tem como fontes as duas 
Constituições anteriores, as Constituições francesas de 1830 e belga de 1831 e, 
certamente, a Constituição brasileira e a espanhola de 1837 

Assim, provinham da França os valores liberais, a influenciar as adaptações das 

monarquias absolutas de Espanha e de Portugal. Essa Constituição vigorou de 04 de abril de 

1838, até 10 de fevereiro de 1842, quando Costa Cabral restaurou a Carta Constitucional da 

Monarquia Portuguesa pelo seu terceiro período, vigorando até 05 de outubro de 1910 – 

sessenta e oito anos, portanto (CAETANO, 1994, p. 51-68). O funcionamento do parlamento 

no período foi permeado de crises e controvérsias, pelo repúdio que se consolidava contra a 

Carta e os modos da realeza atuar naquela altura. Com isso, a Carta foi submetida a algumas 

revisões, como fruto da disputa entre cartistas e progressistas, resultando nos chamados Actos 

adicionais, de 1852, 1885 e 1896. 

Ainda assim, o parlamentarismo funcionava como uma falsa representação da realidade 

política, pois não havia genuína opinião pública e os partidos não representavam os autênticos 

interesses da sociedade, mas sim de grupos particulares. O funcionamento político das Cortes 

não se mostrava adequado, em compasso com a realidade política europeia, marcada pela 

constitucionalização crescente e pela predominância da autoridade do parlamento sobre o 

poder dos reis nas monarquias remanescentes. 

Em fins do século XIX, a republicanização da Europa era um dado concreto e as 

sociedades marchavam inexoravelmente nessa direção, consequência das ideias liberais 

francesas difundidas durante as campanhas napoleônicas. Portugal e Espanha, pelo seu 

protagonismo periférico no cenário político europeu, conseguiram prolongar o passado 

monárquico até o primeiro quartel do século XX, tornando-se a reminiscência do passado 

monárquico, um anacronismo incompatível, com a moderna Europa industrial que nascia. 

Já na passagem para o século XX, duas outras nações recentemente unificadas – 

Alemanha e Itália nos idos de 1870 – exsurgiriam como novas e importantes protagonistas no 

centro geográfico europeu, e seriam também importantes agentes de transformação e criação 

de pensamento constitucional a reverberar, mais adiante, nos países ibéricos. 

A República e a Constituição portuguesa de 21 de agosto de 1911 foram influenciadas 

pelas manobras empreendidas pela monarquia portuguesa, a fim de prolongar sua 

permanência no poder. Tais manobras, no entanto, não foram suficientes para resistir à 

mudança do contexto político e ao movimento pela república. A ocupação francesa, ocorrida 
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um século antes, não afetou a consolidação do ideário liberal francês de 1789, enraizado no 

país com Cádiz e com a Constituição de 1822. Em Portugal, o comportamento dos 

republicanos liberais lembrava a ação dos jacobinos franceses, de romper em definitivo com 

qualquer ideia semelhante à monarquia. 

Dessa forma, a República, como um conceito e um projeto político, é apenas o ponto 

final de uma jornada iniciada em 1822 e intensificada em 1890, com o ultimato inglês à 

monarquia portuguesa. Os republicanos organizaram-se e conseguiram sobrepujar as 

resistências monárquicas, logrando proclamar a República em 05 de outubro de 1910. Apesar 

da simpatia da população ao rei, eram poucos os seus defensores naquele momento. Com a 

vitória assegurada, teve início a agenda republicana, colocando a termo todas as formas 

senhoriais de propriedade e instaurando a laicização do Estado, semelhante ao que ocorreu na 

França, em 1789 (CAETANO, 1994, p. 83). Uma comissão foi designada para elaborar uma 

Constituição52 que foi promulgada em 19 de junho de 1911, contando com meros oitenta e 

sete artigos (CAETANO, 1994, p. 86). A Constituição evidenciava os clássicos valores do 

liberalismo, como a liberdade, a segurança individual, a propriedade, a igualdade e o laicismo. 

Enquanto durou a monarquia, a Igreja Católica provia o suporte à autoridade do rei, em 

evidente aliança entre o poder temporal e espiritual. Dali, originava-se sua influência nos 

assuntos de Estado, na educação das pessoas e na ordenação da vida espiritual. A nova 

Constituição, por sua vez, inovou a ordem jurídica formalizando constitucionalmente o "[...] 

direito de resistência a qualquer ordem que infringisse as garantias individuais" (CAETANO, 

1994, p. 87), bem como previu a revisão decenal do texto constitucional (CAETANO, 1994, 

p. 90), renovando uma prática constitucional portuguesa que encontraria maior repercussão 

com a Constituição de 1976. Caetano (1994, p. 93), entretanto, nota que 

a proclamação do regime republicano não encetou a 'vida nova' que tantos 
esperavam em relação aos defeitos do parlamentarismo monárquico. A mudança de 
instituições não trouxe, por si só, nem a correção do sufrágio nem a transformação 
dos costumes políticos e da mentalidade dos homens públicos[sic]. 

 
A nova Constituição entra em vigor no dia 21 de agosto de 1911, tornando-se mais uma 

Constituição que não atendia aos sinceros desejos de mudança da sociedade portuguesa, 
 
 
 

52 O mesmo autor nota, na p. 85, que "O projecto desta comissão procurou cingir-se, quanto possível, ao 
programa do partido, e inspirava-se confessadamente na Constituição brasileira de 1891 e na democracia suíça, 
embora também seja patente a influência exercida pela fórmula usada em 1871, em França, [...]". Mais uma vez, 
portanto, evidencia um diálogo constitucional Brasil-Portugal, com o projeto republicano brasileiro de 1891, de 
cepa norte-americana, influenciando o projeto político português, em contraste com o projeto  republicano 
francês tão em voga. 
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representando apenas a inauguração do período Constitucional republicano. Miranda (2015 a, 

p. 18) observa, acerca desse descompasso que: 
 

Dados históricos bem conhecidos, a relativa inaptidão dos projetos políticos nelas 
contidos em face dos problemas concretos do país, os atrasos económicos, sociais e 
culturais, o relativo pouco enraizamento de práticas de participação política, as 
dificuldades de institucionalização, o excessivo peso dos militares em consequência 
de tudo isso, a cisão entre <<estrangeirados>> e <<nacionais>> e entre progressistas 
e tradicionalistas, a prevalência das razões de dissenso sobre as razões de consenso 
nacional têm travado ou mitigado tal possibilidade 53. 

Complementando, Miranda (2015 a, p. 19), ao dizer que "[...], em Portugal a 

instabilidade de Constituições não só resulta da instabilidade política e social como até não a 

representa tão claramente como poderia supor-se". Diante disso, com a Constituição de 21 de 

agosto de 1911 inicia-se em mais um período indefinido de acomodação política, seguido pela 

Constituição de 1933, que será apenas rompido em 1974, pouco depois da saída de Salazar da 

presidência do Conselho de Estado54. De 1822 até este momento, observa-se que Portugal 

vivencia um constitucionalismo possível mediado entre as forças em choque, sem grande 

participação da sociedade, com arremetidas malsucedidas, em busca de uma ordem política 

mais avançada e moderna. 

A Constituição de 1976, com suas revisões periódicas, não constitui uma novidade na 

história portuguesa, pois tal expediente já era empregado no século XIX, como uma técnica  

de refrear insatisfações que pudessem ocorrer com os textos constitucionais, contendo 

mudanças abruptas, preservando os interesses de grupos. As mudanças eram feitas não apenas 

por emendas constitucionais de modo pontual, pois, com a técnica da revisão constitucional, 

era possível revisar o texto todo. Com Miranda (2015 a, p. 13), tem-se que: 

Algumas das Constituições contemplam à parte a primeira revisão a efetuar após a 
sua entrada em vigor (particularmente sensível, por ser tempo de institucionalização 
e tempo de pôr à prova o sistema constitucional). A Constituição de 1822 e a Carta 
somente autorizam a primeira revisão ao fim de quatro anos (arts. 28º e 140º, 
respetivamente) e a Constituição de 1976 a partir da segunda legislatura, [...]55 

 
53 Também Miranda (1996 a, p. 258). 
54 Segundo Lastra (2001, p. 150), foi uma presença marcante na vida portuguesa, pois se estendeu de 1928 a 
1968. 
55 Creio ser oportuno transcrever parte do artigo 28º, da Constituição portuguesa de 1822: "A Constituição, [...], 
somente poderá ser reformada ou alterada, depois de haverem passado quatro anos, contados desde a sua 
publicação; [...]. Passados que sejam os ditos quatro anos, se poderá propor em Cortes a reforma ou alteração que 
se pretender". No mesmo sentido Miranda (1996 a, p. 252):" Algumas das Constituições contemplam à parte a 
primeira revisão a efectuar após a sua entrada em vigor (particularmente sensível, por ser tempo de 
institucionalização e tempo de pôr à prova o sistema constitucional). [...]. A Constituição de 1822 e a Carta 
somente autorizam a primeira revisão ao fim de quatro anos (arts. 28º e 140º, respectivamente) e a Constituição 
de 1976 a partir da segunda legislatura, mais de quatro anos e meio sobre a sua aprovação (arts. 164º, alínea a, 
286º e 299º, nº1). Ao invés, a Constituição de 1933, não votada em assembleia constituinte, concede poderes de 
revisão durante a primeira legislatura (art. 137º). Mas a única Constituição que contém regras especiais de 
processo para a primeira revisão é a de 1976". 
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A Constituição de 11 de abril de 1933 foi fruto do regime Salazarista, precedida por 

determinados acontecimentos históricos. A crise do sistema parlamentar não encontrou 

solução com a Constituição de 1911, apenas postergando um autêntico pacto fundante para 

um momento posterior. A Constituição de 1911 não demoraria a revelar-se obsoleta, pois, em 

1919, na Alemanha, foi promulgada a Constituição de Weimar, a segunda Constituição social 

do mundo e a mais proeminente. 

Ademais, o primeiro pós-guerra abriu, ao mundo, o cenário da sociedade de massas, de 

uma rápida industrialização. Entretanto, um decênio depois, ocorreu a crise econômica de 

1929. Os modelos constitucionais elaborados e repetidos com pequenas variações, desde 

meados do século anterior, não estavam à altura de oferecer soluções e mecanismos para lidar 

com as novas realidades da sociedade de massas. 

O ano de 1922 já trazia, na Itália, o cenário político que se desdobraria no horizonte 

europeu nas três décadas seguintes: a crise da democracia liberal e o fascismo. O ano de 1918 

e o fim da guerra trouxeram a transição abrupta de regimes monárquicos e autoritários em 

muitos países do centro europeu. Porém a Itália e a Alemanha eram os mais industrializados. 

A inexperiência para a vida democrática parlamentar evidenciou o avanço dos movimentos 

operários e do socialismo, o que já se acentuava desde fins do século XIX, provocando, na 

classe média, uma reação em defesa dos seus interesses, movendo-a em direção a partidos de 

extrema direita. Diante disso, o espectro político de direita e extrema-direita ascendem, em 

vários países, com distintas designações: fascismo na Itália, nacional-socialismo na 

Alemanha, Salazarismo em Portugal, franquismo em Espanha, moldando o  

constitucionalismo nas décadas de 1930 e 1940. 

Assim, foram vinte anos de experiências totalitárias e autoritárias, fortalecidas 

economicamente pelo avanço da técnica industrial. A modernidade industrial que se 

inaugurou após 1919, por sua vez, inseriu, no imaginário popular, a busca pelo novo,  

tornando tudo possível pelo uso da técnica e com horizontes jamais imaginados. 

Com os referenciais educacionais daquele momento histórico, lidar com essa realidade 

foi algo confuso e inconclusivo, já que a sociedade se dividia em religiões, ideologias, classes 

e grupos de interesses diversos. Formar o consenso tornou-se difícil e, nesse ponto, o  

fascismo (em 1922) e depois o nazismo (em 1933) ofereceram um retorno seguro à ordem 

anterior, com disciplina militar, prometendo segurança e estabilidade, num momento da 

história em que isso não era mais possível assegurar. Esses movimentos buscavam a unidade 

social pela força. 
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Na Polônia, em 1926, o Marechal Pilsudski instaurou uma ditadura, que traria 

repercussões na Alemanha e até no Brasil56. A democracia parlamentar na Alemanha 

fracassou e Adolf Hitler foi eleito chefe de governo, em janeiro de 1933. O momento político 

europeu foi dominado por regimes de extrema direita e apenas França e Inglaterra resistiram 

com suas democracias liberais. Em Portugal, a crise do sistema parlamentar refletiu 

politicamente as entranhas políticas de um país segmentado e em confronto constante entre 

liberais e conservadores57, monarquistas, republicanos, operários e senhores de terras, 

reproduzindo, em boa parte, o contexto europeu. Percebe-se, diante disso, que o projeto 

republicano de nação sedimentou e evoluiu bem em Portugal, no início do século XX, pois 

não havia movimentos pelo retorno da monarquia. O país, dessa forma, viveu a chegada da 

modernidade, mas de forma singular, moderada e incompleta. A narrativa política parlamentar 

que se impôs contrasta com uma sociedade tradicional e de costumes conservadores bastante 

arraigados. As dissensões políticas do período monárquico persistem, mas renovadas com 

roupagens republicanas. A essência continua a prevalecer sobre a imagem58. As sessões 

parlamentares não elaboram soluções aos problemas e desafios trazidos pelo cotidiano. 

Em meio a esse contexto, Caetano (1994, p. 103) aponta que "em 1926, o sistema 

parlamentar tornara-se praticamente impossível", culminando com a intervenção das forças 

armadas em 28 de maio de 1926. Observa-se, então, ao longo da pesquisa, que nos países 

ibéricos, em razão do atraso na transição à democracia liberal, os militares sempre se 

posicionaram ao largo do universo político tutelando os interesses nacionais, protegendo-os  

de ameaças, por considerarem a sociedade civil infantil e imatura para governar e lidar com 

questões de Estado59. 

Assim, no contexto ibérico, isso perduraria até 1978, com a redemocratização na 

Espanha. Na América luso-hispânico, pode-se observar que é uma realidade a ser superada, 

em razão das questões socioeconômicas, e também pelas jovens democracias de feitio liberal- 

social apresentarem falhas estruturais semelhantes às vivenciadas na Europa no século 
 
 

56 A lembrar da Constituição brasileira de 1937, conhecida como a polaca, outorgada por Getúlio Vargas e que 
permaneceu em vigor até sua queda em 1945 e a elaboração da constituição de 1946. 
57 Ou, como salientam Salazar e Pinto (2014b, p. 29) "[...] as guerras civis de 1851 e 1859, e a mesma de 1891, 
são exemplos da capacidade das elites para atacarem-se com extrema dureza e chegar até o conflito armado, mas, 
vitorioso um grupo, não exterminarem-se". 
58 Ou ainda, com Hesse (1991) - a constituição material prevalece sobre a formal. 
59 A reprodução de seus modelos arcaicos de autoridade nos territórios da Nova Espanha e nas colônias de 
ultramar posicionam os militares no desempenho do papel de líderes políticos quando não moderadores do jogo 
de poder. Esta vocação desenvolve-se e impõe-se posteriormente com a difusão da doutrina militar prussiana na 
região. 
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passado60. Após a intervenção, as eleições promovidas em 25 de março de 1928 foram 

indicativas do apoio da sociedade ao governo revolucionário, momento em que na formação 

do governo de gabinete ingressou como Ministro das Finanças, o Professor Oliveira Salazar 

(CAETANO, 1994, p. 104)61. Portanto, a instabilidade política fez com que o governo 

revolucionário governasse mediante decretos-lei, até abril de 1933, inaugurando o período 

conhecido como Ditadura Militar. 

Mais uma vez, diante dos sucessivos eventos e da cambiante realidade política, urgia 

elaborar uma Constituição que apresentasse uma nova proposta política para o Estado. Na 

verdade, a novidade era pouca, pois o Conselho Político Nacional, criado por força do 

Decreto nº 20.643/31 e encarregado de elaborar o novo texto, terminou por agrupar diversas 

peças de legislação a Constituição de 1911 em uma nova Constituição. 

O Professor Oliveira Salazar apresentou seu projeto ao Conselho, que posteriormente 

foi publicado na imprensa oficial para conhecimento e debate da sociedade portuguesa. 

Assim, um plebiscito seria realizado para aprovar o Projeto de Constituição, e a novidade foi a 

introdução na realidade constitucional portuguesa de parte do discurso constitucional social da 

República de Weimar e de sua Constituição de 11 de agosto de 1919. Era, então, o tempo de 

atender às demandas por novos direitos para a sociedade, surgidos em decorrência da rápida 

industrialização e das mobilizações operárias representadas nos partidos progressistas. 
 
 
 
 

60 Apenas como exemplo, pela atualidade da situação, vemos, no Brasil, o recurso constante às Forças Armadas 
na solução de diversos entraves, como ocorreu no governo do Presidente Luís Inácio Lula da Silva  que 
empregou os militares na construção de estradas, portos e aeroportos; ou no governo da Presidente Dilma 
Roussef para a segurança pública na Copa do Mundo de 2014 e nas Olimpíadas do Rio de Janeiro de 2016. O 
chamado mais frequente é para desempenhar operações de GLO – Garantia da Lei e da Ordem na órbita da 
segurança pública, o que já foi feito em diversos Estados brasileiros. A doutrina militar da GLO foi desenvolvida 
nos idos de 1990, quando se verificou que os governos civis não estavam efetivando as medidas necessárias para 
a segurança pública. Os militares anteciparam que seriam chamados. Recentemente, ao final do governo do 
Presidente Michel Temer, em março de 2018 foi decretada, pela primeira vez sob o regime constitucional da 
constituição de 1988, a intervenção federal na segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Em junho de  
2018, os militares foram chamados para operação de GLO durante a greve dos caminhoneiros, em maio-junho de 
2018. Assim, muitos outros passaram a desempenhar funções em cargos chave no governo, obtendo um 
protagonismo destacado no governo. Para as eleições de 2018, vários outros militares da reserva registraram 
candidaturas a fim de formar uma bancada em diversas Assembleias e no Congresso Nacional. Todos esses fatos 
evidenciam, em muitos casos, o despreparo das lideranças políticas civis na gestão dos interesses do Estado, pelo 
que muitos governos socorrem-se dos militares pela sua formação técnica. Também sobre o reposicionamento 
dos militares na renovada ordem democrática latino-americana, consultar Sixirei (2018, p. 239): "Hoje as FFAA 
converteram-se em grupos burocratizados que encontraram uma nova doutrina para justificar e legalizar sua 
ação. São forças dependentes da Chefia do Estado (ainda que não necessariamente do Chefe de estado) que tem 
uma obediência formal à constituição ao mesmo tempo que tratam de conservar seu status corporativo de 
entidade diferenciada". 
61 O autor registra o apoio de Fernando Pessoa à Ditadura, com a publicação de opúsculo em 1928, motivado que 
foi pelo temor de uma guerra civil e de suposta inadequação do projeto liberal no país. 
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A Constituição de Weimar de 1919 inseriu, na pauta republicana alemã, o 

constitucionalismo social pela formalização de Direitos sociais em seu texto, ampliando o 

ingresso na segunda geração de direitos fundamentais – ou direitos de igualdade – no 

receituário constitucional francês pós 1789 (Liberdade, Igualdade e Fraternidade). 

Diante disso, a fundamentalização desses Direitos na Alemanha seguiu a fase iniciada 

pela Constituição mexicana de Querétaro (de 1917) e russa (de 1918)62. Com Portugal, não 

haveria de ser diferente63. O Chile faria o mesmo em sua Constituição de 1925, atualizando o 

pacto fundante em vigor desde 1833. 

Em 09 de abril, o resultado do plebiscito foi pela aprovação da Constituição, que entrou 

em vigor em Portugal no dia 11 de abril de 1933. O constitucionalismo social teve início em 

Portugal, quando, na Alemanha, desde 23 de março o Chanceler Adolf Hitler – Chefe de 

governo desde janeiro de 1933 – já havia obtido aprovação para a Lei de Plenos Poderes, 

praticamente suspendendo a Constituição de Weimar. Então, a Constituição de 1933 manteve 

a técnica da Revisão do texto constitucional, desta feita decenal (CAETANO, 1994, p. 104- 

110). 

A presença de Salazar no governo sob a constituição de 1933 inaugurou a versão lusa  

do fascismo64– designado Salazarismo, uma ditadura moderada com uma aparência 

constitucional65. No período histórico compreendido entre 1933 e 1974, Portugal assistiu ao 
 

62 No Brasil, a bibliografia de referência registra que o país não passou incólume à influência de Weimar, pois 
sua constituição de 1934 recebeu sua forte influência na seara dos direitos sociais, notadamente inaugurando em 
na historiografia constitucional brasileira o Título da Ordem Econômica e Social. É preciso relembrar que por 
ocasião da realização de plebiscito em 19 de março de 1933 para chancelar o trabalho constituinte do Conselho, 
a constituição de Weimar já enfrentava seu maior desafio, pois o partido nazista de Hitler ascendera ao governo 
em janeiro deste ano e em breve suspenderia a constituição por força de permissivo constitucional para defesa da 
democracia previsto no artigo 48. Esta observação deve ser feita, pois não houve tempo hábil para mostrar a 
fragilidade da constituição alemã de 1919 aos olhos dos constituintes portugueses e também o descompasso de 
percepção dos constituintes brasileiros de 1934. Para uma análise do ensino jurídico em Portugal neste período, 
consultar Hespanha (2017c). 
63 Apenas convém lembrar que o tempo constitucional de Portugal aos direitos sociais era bastante prematuro a 
um país recentemente egresso da monarquia. A modernidade e o tempo do epicentro político europeu estava m 
em descompasso com os países ibéricos, histórica e politicamente, em atraso em sua periferia geográfica. Esse 
descompasso somente diminuiria com o ingresso de Portugal na CEE nos idos de 1982. 
64 O fascismo criado na Itália por Benito Mussolini e no poder desde 1922 foi uma reação das forças 
conservadoras e da classe média em resposta à ascensão do comunismo. Desde meados do século XIX,  o 
mesmo, representando na Alemanha, o nacional-socialismo alemão que ascendeu ao poder em 1933. Outras 
variantes surgiriam, como o Salazarismo em Portugal, o Franquismo em Espanha e o Varguismo no Brasil. 
65 Os governos constitucionais da época, assim formados, assemelhavam-se em muitas regiões do mundo: com 
discurso constitucional - liberal ou liberal-social – a representar uma fachada semântica, e práticas autoritárias ou 
totalitárias. Detectou-se isso já em 1872 na primeira Constituição da Alemanha unificada, de Guilherme II e Otto 
von Bismarck: uma monarquia autoritária com uma Constituição aproximando-se do modelo liberal, pois era 
conveniente apresentar uma Constituição ao mundo. A Constituição ao Império Alemão significava uma garantia 
de estabilidade para o acesso ao mercado financeiro britânico em Londres. Como veremos adiante, com o Chile 
o processo seria semelhante. 
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apogeu e decadência do Salazarismo, às guerras coloniais na África, à Revolução dos Cravos 

em 25 de abril de 1974, ao fim do Império colonial Ultramarino e também à nova 

Constituição de 1976. São inúmeras transformações em pouco mais de quarenta anos, 

exteriorizando uma realidade que chega com atraso à sociedade portuguesa. A modernidade 

que chega com descompasso histórico constituiu a hora emprestada, fenômeno que parece ser 

da tradição ibérica e que se reproduz na América luso-hispânica pela importação de modelos 

jurídicos. 

Como assinalado, pela primeira vez em uma Constituição portuguesa, apresenta-se um 

Título específico designado Ordem Econômica e Social, formalizando o modelo 

socialdemocrata, instituído em Weimar (1919) de intervenção estatal, nas ordens econômica e 

social. Assim, o modelo surgiu como proposta alternativa à dominante concepção liberal de 

Estado gendarme, que se mostrava presente apenas na segurança pública e na defesa nacional, 

deixando a economia para regramento das forças de mercado. A presença do Estado na 

educação, na proteção da família, da mulher e do jovem, na possibilidade de regulação e 

intervenção estatal na economia, entre outros, seria a nota característica daquele tempo. A 

diferença aqui fica por conta do estágio de desenvolvimento industrial, à época, entre 

Alemanha e Portugal, em justificar um Estado interventor com a intensidade ali proposta. 

Portugal, naquela quadra, se mostrava ainda um país eminentemente agrícola. 

Como ponencia Oliveira (2010, p. 164), "a Constituição revela a ideia de um Estado 

(Executivo) forte, de índole antidemocrática, ditatorial. Configura-se o Estado Novo 

português", indicando, dessa forma, um modelo que seria replicado pouco depois, em 1937, 

no Brasil de Getúlio Vargas, também denominado de, no país, Estado Novo. 

O caráter do Estado Novo português atesta a índole e a divergência das lideranças 

políticas portuguesas ao projeto republicano e liberal que tentava se impor desde 1822. Em 

Miranda (1996c, p. 84), encontra-se outra nota que reflete o tempo da Constituição, como um 

prenúncio do que viria pouco depois na Europa, que era: 

[...] a referência, pela primeira vez entre nós (e uma das primeiras vezes em 
Constituições não marxistas) a <<classes>> no artigo 5º [...], e a referência a 
<<raça>> no artigo 11º (a família <<como fonte de conservação e desenvolvimento 
da raça). (MIRANDA, 1996c, p. 84). 

 
O autor (1996a, p. 311-312) também assinala que: 

 
Na sua relativamente longa duração, a Constituição de 1933 viria a ser objeto de 
nove leis de revisão em cinco momentos ou épocas: em 1935-1938, em 1945, em 
1951, em 1953 e em 1971. Essas leis, revelando uma instabilidade mais formal ou 



61 
 

textual do que substancial, não vão além de preocupações de política concreta, 
segundo as circunstâncias de cada época 

O jogo político se reflete na qualidade das Constituições, fonte de crises políticas e 

também abre espaço à guerra de facções. Na esteira desses acontecimentos, as Constituições – 

como acentuou Miranda – são fruto  desses circunstancialismos históricos, sempre afastadas 

da serenidade necessária ao atendimento dos interesses nacionais. É esse ambiente de 

belicosidade e ânimos exaltados que permite a ascensão de projetos autoritários no país, a 

impor a unidade política e social pela via autoritária. 

Dessa forma, parecia haver um pacto de resistência ao encontro com a Democracia e a 

República, pelo que elas representavam aos valores monárquicos e católicos da sociedade 

portuguesa. A frequência com que novas Constituições irrompiam era a indicativa de que os 

arranjos constitucionais provisórios circunstanciais e de momento esgotavam suas fórmulas  

de ordenação do político, e não atendiam mais a sociedade. Assim, as emendas e reformas 

atribuídas às Constituições, muitas vezes, são tratamentos paliativos de Constituições doentes, 

a maioria já natimortas à realidade concreta. Essas observações são válidas para os casos 

português e chileno, em suas grandes linhas evolutivas, a mostrar um constitucionalismo um 

tanto quanto comprometido pela tradição absolutista ibérica, pelos criollismo e caudilhismo 

hispânicos. 

Carece-lhes, a vontade da Constituição, no caso da América luso-hispânica, como 

assentara Hesse (1991) – Wille zur Verfassung, pela disparidade entre as Constituições formal 

e material. Carece-lhes também a vontade de construir uma Nação, um Estado. 

A Constituição portuguesa de 1933 passaria por revisões constitucionais, nos anos de 

1945, 1951, 1953 e 1971, mas sem atender aos anseios democráticos do povo. O atraso 

histórico do país posterga o tempo das mudanças políticas, até chegar a um ponto sem retorno, 

pelo seu completo anacronismo, numa Europa pacificada e evoluída a construir um projeto de 

unidade. O desconforto político doméstico e internacional, ao remanescente autoritário luso- 

espanhol, promoveu mudanças determinadas, com seu momento derradeiro em 1974. A 

posterior adesão ao projeto político europeu modernizou Portugal, colocando o país no 

caminho viável da democracia liberal. 

3.4 FASCISMO, NAZISMO E RENOVAÇÃO CONSTITUCIONAL 

Como anotado anteriormente, os avanços dos movimentos operários e seus conexos 

partidos socialistas, na vida política dos Estados centrais europeus (Alemanha, Itália e 

França), após 1870, como decorrência do Manifesto Comunista de Karl Marx (1848), 
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provocara a reação das classes médias e o surgimento de movimentos de extrema Direita por 

toda a Europa, tendo no fascismo e no nazismo os seus maiores expoentes. 

Compreender o período de 1922 (ascensão do fascismo na Itália, com Benito 

Mussolini), até a derrota militar do nazi-fascismo em 1945, é indispensável para acompanhar 

as transformações políticas e constitucionais que seguem no pós-guerra, resultando, em 

Portugal, no Salazarismo e na Revolução dos Cravos de 1974. O projeto político consagrado 

no Direito Constitucional, pelas constituições liberais elaboradas desde 1789 (em França), 

encerrava um modelo de Estado liberal para o século XIX, que não resistia às mudanças 

sociais trazidas pela industrialização e sociedades de massas do século XX. 

Inobstante, o modelo constitucional formal seguiu inalterado, até o início da década de 

1920, quando a Constituição alemã de Weimar (1919) inovou o constitucionalismo europeu, 

autorizando o intervencionismo estatal na ordem econômica e social. O avanço dos 

movimentos e partidos operários com a pauta socialista havia feito surgir na Alemanha um 

Sozialstaat, nos idos de 1880 – Estado social, como primeira tentativa de conter o avanço do 

socialismo66. 

Diante do desafio posto pelo mundo, dos fatos da sociedade de massa do século XX, o 

constitucionalismo liberal novecentista, inerte e dogmaticamente travado a mudanças 

aceleradas e demandas sociais mais intensas, colapsa e abre espaço para ascensão de regimes 

políticos totalitários. Assim, o socialismo paira como uma ameaça aos valores tradicionais e, 

para contê-lo, as classes médias buscavam soluções políticas no extremo oposto. Dessa forma, 

o remédio para o socialismo provinha de duas nações que emergiam unificadas tardiamente 

no cenário europeu e que se industrializaram rapidamente: Itália e Alemanha. 

Em breve retrospecto na Itália, a unificação política em 1861 não foi acompanhada do 

surgimento de Constituições. Assim, a unificação de um país secularmente fragmentado não 

poderia ser feita em tão pouco tempo, superando as diversidades regionais. A organização 

política do Estado, então, seguiu as diretrizes do Estatuto Albertino de 184867, até que o 

fascismo de Benito Mussolini ascendeu ao poder em 1922, prometendo resgatar a glória do 

Império Romano e reconstruir a grandeza da Itália. Em detrimento disso, a sociedade italiana 

aderiu ao fascismo, para conter o comunismo e o anarquismo. O Estatuto Albertino tornou-se 

inócuo diante do governo personalista de Mussolini. 
 

66 Essa primeira versão de Estado Social foi idealizada pelo Chanceler Otto von Bismarck, sob o Segundo 
Império alemão de Guilherme II. Neste tema, consultar Caenegem (2009, p. 275). 
67 A Itália teria a sua primeira constituição somente em 22 de dezembro de 1947. 
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Na Alemanha, a derrota na Primeira Guerra atingira seu clímax com o Tratado de 

Versalhes (1918), e as perdas de guerra oneravam a nação. O país perdeu cerca de vinte e 

cinco por cento de seu território (continental, de colônias africanas e possessões asiáticas). 

Com isso, o pagamento de reparações de guerra aos aliados dificultou a retomada do 

desenvolvimento, aumentando a inflação pela emissão de moeda, bem como a perda de 

material ferroviário, plantas de fábricas foram desmontadas e transferidas aos aliados. 

Consequentemente, inúmeras crises políticas foram vivenciadas no recém-inaugurado 

parlamentarismo trazido pela Constituição de Weimar, de 11 de agosto de 1919. 

Tais fatores fizeram com que a república alemã já nascesse com ressentimentos e 

profundas insatisfações ao modo como o armistício foi conduzido e as condições impostas. A 

democracia liberal-social constituída em Weimar (1919) abriu espaço para a exsurgência de 

inúmeras demandas de grupos sociais antes ignorados pela monarquia alemã. A sociedade se 

dividiu e os discursos políticos multiplicaram-se, advogando através de vários partidos, 

caminhos diversos para uma nova sociedade em gestação. 

As condições política e econômica da Alemanha no pós-guerra e, posteriormente, a 

crise de 1929, impediram a formação de governos politicamente estáveis, que se dissolviam 

regularmente e traziam incerteza ao país. A formação do proletariado europeu, nos grandes 

centros urbanos, desde o século dezenove, acompanhou o advento de uma nova Revolução 

Industrial no mundo, ditada pela técnica da produção em massa. A sociedade de massa impôs 

novos padrões de vida e produção industrial no mundo. Os centros urbanos sofreram grandes 

expansões e trouxeram novas demandas. 

Dessa forma, a inclusão da pauta do debate político dos novos direitos sociais 

legitimaria o agigantamento do Estado com a ascensão do nazi-fascismo. Apesar dos avanços 

obtidos nos primeiros anos da República, a crise de 1929 derrubou as esperanças de 

consolidação econômica, trazendo empobrecimento, sectarização da vida política e rejeição à 

democracia. O resultado disso foi a ascensão ao poder por via democrática do Nacional- 

socialismo alemão, em 30 de janeiro de 1933, após inúmeros avanços obtidos em eleições 

anteriores. 

Com a responsabilidade pelo incêndio do Parlamento alemão – Reichstag – reputada  

aos comunistas, a insegurança no ar e o atentado à democracia, a Constituição de Weimar foi 

suspensa pelo parlamento de maioria nazista, tendo por base mecanismo previsto no artigo 48, 

de inspiração socialdemocrata por concepção do jurista Hugo Preuss. A democracia, então, 

morreu pela via constitucional, em observância ao legalismo positivista. 
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Com a crise econômica deflagrada em 1929, a debilidade dos regimes liberais em 

prover soluções abriu caminho ao totalitarismo que se espalhou pela Europa. Os 

ressentimentos nacionais e a solução de contendas históricas pela via das armas 

desencadearam corridas armamentistas e, em pouco mais de um decênio, a Europa estava 

novamente em guerra. 

A guerra tomou uma dimensão jamais vista, com emprego de armas de destruição em 

massa, bombardeio de cidades e o extermínio de minorias reputadas como indesejáveis. A 

mentalidade da época, motivada pelo avanço da tecnologia, fez com que as lideranças 

políticas acreditassem que estavam controlando todas as variáveis em suas linhas de ação e 

que poderiam parar a guerra quando desejassem. 

As leis raciais de Nuremberg, criadas pelo Nazismo na Conferência de Wannsee (1942), 

para perseguir e eliminar as minorias, foram o apogeu da crise do Jus-positivismo, pois ali se 

criou o edifício legal para justificar a exclusão e o extermínio. Com o fim da guerra, o cenário 

de destruição permitiu enxergar a perda de cinquenta milhões de vidas, fazendo com que os 

europeus repensassem seus valores e redesenhassem suas arquiteturas políticas, enfatizando a 

vida e a dignidade da pessoa humana,68 como os principais axiomas na realização do Direito 

no pós-guerra. 

Com isso, a redemocratização e o constitucionalismo foram os primeiros itens da pauta 

política. Os antigos inimigos tornaram-se aliados, e os aliados tornaram-se inimigos. Afinal, 

com a derrota alemã, a expansão do comunismo soviético chegou até a Europa central e 

territórios ocupados, na forma como havia sido traçado pelos aliados nas Conferências de 

Yalta e Teerã. 

A Itália (1948) e a Alemanha Ocidental (1949) ocupadas militarmente, democratizadas 

e em reconstrução econômica, com os empréstimos americanos do Plano Marshall, tornaram- 

se a linha de frente da democracia na resistência ao totalitarismo soviético. As suas novas 

Constituições trouxeram em si o projeto de uma sociedade de bem-estar social, desenhadas 

para reduzir os efeitos da pobreza naqueles países. A nova engenharia constitucional buscou a 

consolidação da democracia e de seus sistemas políticos, como forma de reduzir novas ondas 

de extremismo político e afastar a guerra como solução de conflitos. 
 
 
 

68 Note-se que a Constituição de Weimar de 1919 antecipou em trinta anos o valor da dignidade da pessoa 
humana formalizando-a em seu texto constitucional. A Lei Fundamental de Bonn de 1949 reitera esse 
compromisso com um discurso institucional mais sólida, uma democracia mais bem fundamentada. 
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Nesse período de 1945-1949, a esteira desses eventos, Portugal vivenciava o regime 

autoritário com o Professor Oliveira Salazar. A reconstrução da democracia por toda Europa 

produziria efeitos dois decênios mais adiante em Portugal e Espanha, quando a Península 

Ibérica assistia à queda do Salazarismo português, em 1974, e do Franquismo espanhol, com a 

morte de Franco, em 1975. 

O emprego de armas nucleares pelos Estados Unidos no Japão, em 1945, e o domínio 

dessa tecnologia pela União Soviética, em 1948, deram início à Guerra Fria, uma guerra não 

declarada entre regimes políticos e ideologias diversas. A polarização ideológica entre EUA e 

União Soviética estender-se-ia seus efeitos por toda América Latina, retardando a 

democratização no continente até a década de 1980. A transformação dos regimes políticos 

ibéricos no período 1974-1978 e a Guerra Fria foram os eixos históricos e circunstanciais, 

através dos quais travar-se-ia o diálogo constitucional em dois movimentos distintos: primeiro 

do centro europeu, à sua periferia geográfica – a Península Ibérica, e dessa península, à 

América luso-hispânica. 

Durante a Guerra Fria, as nações sul-americanas viveriam a crise de suas democracias, e 

regimes autoritários de diversas matizes ideológicos surgiriam, alinhando-se, ora com os 

EUA, ora com a URSS. Nos países do A.B.C. sul-americano – Argentina, Brasil e Chile – 

haveria regimes militares pró-EUA, com a suspensão do debate público e o retrocesso na 

vivência democrática. A América luso-hispânica, no período apontado, também sofreria 

diversas crises econômicas, crises da dívida externa e da crise do Petróleo de 1979, levando os 

regimes militares a iniciar a transição para a democracia. A diplomacia norte-americana 

muda, com sinais indicativos de falência da União Soviética e os regimes autoritários – então 

alinhados com Washington – perderam apoio político. 

A redemocratização tem início com as transições negociadas entre a classe política civil 

e a classe política militar, marcando o reinício do diálogo constitucional, com olhares atentos 

ao que se passa na Europa. Observam-se os marcos constitucionais europeus do pós-guerra, a 

fim de reproduzir modelos adaptados às suas realidades sociais. A nova fase do diálogo 

constitucional ibero-americano caracterizou-se com intenso transmigracionismo de valores 

constitucionais teuto-italianos, para a América luso-hispânica, via Portugal e Espanha, que já 

os tinham assimilados em suas Constituições. Historicamente, foi o período mais frutífero 

para o diálogo constitucional ibérico com a América luso-hispânica, sob bases democráticas 

em condições jamais experimentadas. Assim encontra-se em Carpizo (2017, p. 13): 
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VI. A influência das constituições espanhola de 1978 e portuguesa de 1976. [...]. 
Portugal e Espanha regressaram a sistemas democráticos com suas constituições de 
1976 e 1978, respectivamente. Na América Latina, em fins dos anos setenta e 
durante a década de oitenta do século XX, os países foram regressando à eleição 
livre de seus governantes. O retorno ao sistema democrático caracterizou-se pela 
promulgação de novas constituições ou revisões gerais das antigas. A quase 
coincidência cronológica deste retorno com a elaboração das constituições europeias 
mencionadas dos países mais próximos à América Latina constituiu um fator 
decisivo para que esta região voltasse seus olhos ao desenvolvimento constitucional 
ibérico.69 

No curso desse diálogo constitucional, a história ensina que os avanços de uma 

sociedade terminam por influenciar os desejos de mudanças em outras, tal qual ocorreu com 

as Revoluções Liberais do EUA (1787) e da França (1789) no mundo ocidental. A crise dos 

regimes ditatoriais europeus no pós-guerra permitiu a modernização política na Europa. Em 

Portugal, a efeméride de 25 de abril de 1974, na moderna historiografia portuguesa, assinalou 

o fim de seiscentos anos do Império colonial, o encerramento do regime Salazarista, o 

ingresso num moderno regime constitucional parlamentar – por renovação do marco 

constitucional – e o posterior ingresso na Comunidade Europeia. Foram muitas e intensas 

mudanças a serem assimiladas em tão pouco tempo por essas sociedades, em um processo que 

ainda está em curso, passados mais de trinta anos da Constituição de 1976. 

O predomínio de ideias socialistas na Constituição de 1976 conduziu a uma maior 

atuação do Estado na ordem social e econômica, muito semelhante à Constituição de 1933. O 

novo perfil de atuação do Estado em Portugal levou à criação do conceito de dirigismo 

constitucional (CANOTILHO, 1993), pelo qual o Estado, por determinação da sociedade, 

recebeu, via mandamento constitucional, o encargo da realização dos objetivos que deveriam 

ser alcançados no desenvolvimento social. A constituição ganhou contornos de um quase 

programa de governo, que deveria ser cumprido por todo e qualquer partido que exercia o 

comando do país, sobrepairando sobre debates ideológicos e controvérsias infindáveis, e sobre 

quais deveriam ser as políticas de Estado. Assim, as liberdades públicas deveriam ser 

protegidas, e o desenvolvimento social deveria ser realizado e ponto final. 

3.5 CRISE DO SALAZARISMO E A REVOLUÇÃO DOS CRAVOS DE 25 DE ABRIL DE 

1974 

Passados mais de trinta anos do fim da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), o 

contexto político europeu não comportava mais regimes autoritários ou ditatoriais. A crise do 

Salazarismo em Portugal atingiu seu ápice com as guerras de independência das colônias, na 

 
69 Para análise do constitucionalismo latino-americano contemporâneo, à luz destas influências e no caminho da 
renovação democrática, consultar Wolkmer (2017). 
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África, no início dos anos 1970, assinalando o encerramento do Império Colonial português. 

Também na Espanha, o regime franquista perdeu adesão e permaneceu até os idos de 1975, 

quando morreu Francisco Franco. 

O caminho para a democracia em toda Europa teve por objetivo afastar os regimes de 

exceção e o flagelo da guerra. A construção da unidade europeia teve início, e o compromisso 

democrático impôs-se como exigência aos países aderentes. Os benefícios da adesão ao 

projeto europeu foram imensos, principalmente pela injeção de recursos para promoção do 

desenvolvimento econômico-social, o fortalecimento dos direitos fundamentais e a regulação 

do mercado produtor e consumidor na Europa, acomodando diversos interesses divergentes e 

competitivos, outrora geradores de conflitos. 

Ao invés de repetir os erros do Tratado de Versalhes (1918), após 1945, os países 

aliados vencedores da guerra decidiram colocar, como colaboradores fundamentais do projeto 

de unidade europeia, a Alemanha Ocidental e a Itália. Os dois Estados estavam na zona de 

influência americana e constituíram a primeira linha na guerra contra a expansão soviética no 

centro europeu. Para tanto, a reconstrução constitucional na Itália (1948) e a Lei Fundamental 

de Bonn (1949) estabeleceram uma nova arquitetura constitucional de matriz liberal-social. 

A nova face do constitucionalismo ítalo-tedesco expôs um poder político guarnecido  

por instituições, capazes de desenvolver o jogo democrático. O Plano Marshall de iniciativa 

norte-americana para reconstrução da Europa – somado ao novo desenho constitucional – 

abriu, para os países vencidos, um novo horizonte de prosperidade econômica, resgatando a 

grandeza de seu passado histórico. 

Dessa forma, o progresso e a retomada do desenvolvimento industrial nas duas décadas 

que seguem projetaram o constitucionalismo ítalo-tedesco mundo afora, consolidando o seu 

prestígio no âmbito da dogmática jurídica. Desde então, Itália e Alemanha se estabeleceram 

como referências a muitos dos Estados europeus, em seu processo de democratização, 

encontrando Portugal e Espanha como tributários de seus modelos, em fins da década de 

1970. Seriam eles os consumidores, intérpretes e difusores do modelo ítalo-tedesco para todo 

o mundo luso-hispânico na América. 

A difusão se deu pelo transmigracionismo do desenho constitucional70 ali adotado, em 

que Portugal protagonizou papel pioneiro, inicialmente para Espanha e depois em grande 
 

70 O transmigracionsimo manifesta-se não apenas no novo modelo de Estado social que se apresenta, mas pelo 
fortalecimento dos direitos fundamentais e da jurisdição constitucional na defesa destes direitos e dos valores do 
Estado democrático. Neste sentido Choudry (2017, p. 13): "A migração das ideias constitucionais através dos 
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parte da América luso-hispânica, observando o que passava na Península Ibérica. A vivência 

do modelo constitucional gaditano de 1812 havia criado raízes e formado reputação, 

exsurgindo novamente em fins do século XIX. Com Carpizo (2017, p. 17) tem-se que 

a partir do segundo pós-guerra mundial, as Constituições da Itália e Alemanha 
ficaram conhecidas e comentadas na região e, como já disse, a onda  
democratizadora dos anos oitenta teve como paradigma primordialmente as 
Constituições democráticas de Espanha e Portugal. 

 
Assim, o novo paradigma ibérico renovou a mensagem gaditana e terminou reconhecido 

como modelo de prestígio. 

Em Portugal, as limitações econômicas do país e as transformações políticas mundiais 

haviam tornado o regime Salazarista um anacronismo. A unidade europeia requeria 

compromisso com a democracia, valor que deveria predominar no continente. O processo de 

independência na África nos anos 1950-1970 atingiu diversos países europeus71 como 

Portugal, Espanha, França e Inglaterra. Esses últimos, contudo, souberam coordenar o 

processo de molde e reconhecer a soberania dos novos Estados, mantendo-os em sua órbita de 

influência. No caso de Portugal, houve resistência aos projetos de independência, e as guerras 

coloniais intensificaram-se, drenando os escassos recursos da metrópole, em tropas e insumos 

diversos. As antigas colônias desafiaram o Estado português e de insurreições, cristalizaram- 

se os movimentos que declararam suas independências, em alguns casos, com guerras 

prolongadas e desgastantes ao Estado português. 

O Império Colonial Ultramarino português existente há quase seis séculos – abrigado na 

República – encontrou seu fim, mostrando Portugal sendo incapaz de lidar com uma nova 

realidade econômica para a qual se encontrava despreparada. Pouco integrado aos mercados 

globais e com economia não competitiva, indústria obsoleta, com poucas condições de inserir- 

se competitivamente no mercado europeu, perda dos territórios ricos em recursos naturais, 

Portugal assistiu à mobilização de sua sociedade pelo afastamento de Salazar, a instauração da 

democracia e o ingresso no projeto europeu. Sela-se, contudo, o fim do regime autoritário e a 

Revolução dos Cravos, em 25 de abril de 1974, abrindo o país à democracia. Tal qual ocorrera 
 
 
 

sistemas legais está emergindo como uma das características centrais da prática constitucional contemporânea. A 
migração das ideias constitucionais ocorre em vários estágios do ciclo de vida de modernas constituições. O uso 
do direito estrangeiro na interpretação constitucional nada mais é do que um exemplo. Outro é o uso de 
constituições estrangeiras como modelos no processo de elaboração constitucional". 
71 A descolonização da África no momento posterior a 1945 é determinada pelo esgotamento econômico e  
militar das principais potências europeias na Segunda Guerra Mundial. Sem condições de opor resistência e 
enfrentando movimentos independentistas financiados e ajudados pela União Soviética, as ex-colônias africanas 
encontram, finalmente, sua liberdade formal. 
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em 1924, os militares voltaram à cena e se insurgiram contra o governo, protagonizando a 

mudança política. 

A Revolução dos Cravos foi resultante do Movimento das Forças Armadas – doravante 

simplesmente M.F.A.72 – em depor o governo de Salazar, após mais de trinta anos de regime 

sob a Constituição de 1933. Em um primeiro momento, o M.F.A., politicamente, se mostrou 

influenciado pelas ideias socialistas entre oficiais de média patente. Entretanto, obteve adesão 

de outros segmentos ideológicos da sociedade portuguesa sequiosa, em pôr um fim aos anos 

de governo autoritário. 

Após o bem sucedido movimento, as lideranças mais à esquerda criam ser possível 

instaurar uma ditadura do proletariado em Portugal, bem em meio à polarização entre EUA e 

URSS. Foi nesse caudal de eventos que o momento posterior ao 25 de abril mostraria, no 

curso do processo político, um abrandamento das tensões sociais e conduziria a uma reversão 

nessas expectativas. Isso foi o que seria denominado como 25 de novembro, um movimento 

político dentro do movimento revolucionário – de contenção dos mais extremistas. A 

efeméride delimitou uma nova fase do movimento de reconstrução democrática em Portugal, 

em que a ala mais moderada do MFA – de jaez social-democrata – tomou a frente do processo 

político e impediu a radicalização. Daí em diante ter-se-ia o encaminhamento de um processo 

constituinte socialdemocrata, a ensejar pouco mais de um ano depois a elaboração da 

Constituição de 1976. 

De todo modo, a Constituição, numa primeira redação, traria em si elementos para a 

criação de uma sociedade baseada em valores socialistas, buscando o estabelecimento de uma 

sociedade socialista. Não à toa, Canotilho (1994, p. 8) registra que o Direito Constitucional e 

a Teoria da Constituição são disciplinas que não conseguem se manter longes ou imunes ao 

debate ideológico, e, portanto, a Constituição portuguesa reflete os embates da polarização 

ideológica da Guerra Fria. Em meio a Títulos, Seções, dispositivos e vírgulas travam-se não 

apenas esses conflitos por espaços de poder, como se travam distintos e multidirecionais 

diálogos entre os Direitos em renovação no pós-guerra, a refletir em profusão o 

transmigracionismo. Além das Constituições italiana e alemã, também a Carta da ONU e a 

Constituição da Iugoslávia influenciarão a Constituição Portuguesa. A tônica desses embates 
 
 
 

72 O M.F.A. apresenta-se como um movimento organizado em grande maioria por oficiais de média patente, de 
tenentes a majores, com algumas lideranças em patentes mais elevadas a encaminhar suas reivindicações 
democráticas. 
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e diálogos foi a busca de um consenso e legitimação para a desejada transformação e mudança 

rumo à democracia. 

3.6 A CONSTITUIÇÃO PORTUGUESA DE 02 DE ABRIL DE 1976: DA REVOLUÇÃO À 

DEMOCRACIA 

Os modelos de constitucionalismo democrático e social italiano (1948) e alemão (1949) 

constituiriam fontes importantes ao constitucionalismo português de pós-guerra. A escolha 

dos paradigmas italiano e alemão não foi por acaso, pois as duas sociedades passaram por 

graves e profundas crises econômicas e sociais, resultantes, em muito, de seu tardio processo 

de unificação nacional nos idos de 1870. 

A tentativa de construção de um Estado forte, autoritário e centralizador, bem como sua 

inserção como potências no cenário diplomático europeu, utilizando-se da via militar, levou a 

Alemanha a duas derrotas em guerras de escala mundial, em menos de quarenta anos. A Itália, 

por seu lado, perdeu o império colonial na África e sofreu consideráveis danos na guerra de 

1939-1945. A expressiva perda de vidas humanas, de territórios no continente e no além-mar, 

a ocupação militar e o pagamento de reparações financeiras tornaram a retomada política 

atribulada. 

O pós-guerra de 1945, mostrou um cenário de desnazificação e desfascistização política, 

coordenados pelos aliados anglo-americanos. Em paralelo, no âmbito do Plano Marshall, 

ocorreu a reconstrução econômica, a recomposição social, o controle da inflação, a retomada 

do emprego, a redução da pobreza e o sentimento de culpa, que precisaram ser acomodados 

em novos projetos nacionais de teor liberal-social. 

Com a derrota na guerra, a história desses países fechou, então, um século de 

resistências ao projeto liberal, iniciado com a Revolução Francesa em 1789. Na Itália, a 

Constituição de 1948 marcou coincidentemente o centenário do Estatuto Albertino de 1848, 

uma tentativa monárquica moderada de um Estado mais liberal e que perdera sua força com a 

ascensão do fascismo em 1922. Na Alemanha, a Lei Fundamental de Bonn de 1949 marcou o 

centenário da Constituição da Igreja de São Paulo de 1849 – Paulskircherverfassung, também 

iniciativa liberal fracassada à época. 

Em descompasso com esses acontecimentos no coração da Europa, Portugal e Espanha, 

naquele momento, mostravam-se atrasadas em termos de realidade político-social. A visão de 

mundo que espelhava uma metrópole colonial de imensas glórias passadas ainda permanecia 

como uma sombra do século XVI, sobre a Península Ibérica. A indiferença e o isolamento ao 
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que ocorria à sua volta impediu, em Portugal, a criação de um modelo econômico alternativo 

e substitutivo da exploração dos recursos das colônias. Quando do processo de descolonização 

na África, nos idos de 1950-1970, o preço pago por Portugal mostrou-se bastante elevado pela 

perda de suas fontes de matérias-primas, com o deslocamento de massas populacionais das 

colônias ao continente, com a desordem econômica e a convulsão social. 

Dessa forma, todos esses elementos contribuíram para a ruptura do regime de Salazar, 

cujo Estado organizado, com premissas dos anos 1930, não oferecia soluções às questões dos 

anos 1970. É o que registra Canotilho (2007, p. 17), ao afirmar que a Revolução operara "[...] 

diretamente uma ruptura com a ordem constitucional extinta e inaugurando imediatamente um 

novo sistema constitucional". A estrada para a remodelação política do país estava aberta e os 

setores mais progressistas da sociedade portuguesa conduziram o país à democracia social. Os 

segmentos sociais e partidos à direita do espectro político ficaram associados ao governo 

Salazarista de contorno corporativista. 

Assim, tais elementos compunham o enredo social para que a Revolução dos Cravos de 

25 de abril de 1974 deflagrasse o processo de reorganização política do país. Anota Canotilho 

(2007, p. 18 e 19) que: 

Ao lado do MFA emergiram as forças sociais e políticas e irromperam os 
movimentos populares. As agudas contradições de classe, anteriormente reprimidas, 
estalaram. Desencadeou-se um autêntico processo revolucionário, ou seja, um 
processo de alteração de estruturas económicas, sociais e políticas por acção directa 
de movimentos e massas. [...]. Todo este processo – aliás não linear e não isento de 
contradições e conflitos, e até de confrontos armados – reflectiu-se de algum modo 
na elaboração e formação da constituição [sic]. 

A Constituição como resultado desse processo seria influenciada inicialmente pelos 

militares portugueses, traduzindo os ideários políticos então predominantes, com nítidos 

recortes da socialdemocracia ao socialismo. As tropas lideradas e motivadas pelos capitães 

vão às ruas e contam com o apoio de muitos oficiais mais graduados, destacando-se o General 

Spínola (MIRANDA, 2015b, p. 14)73. O M.F.A. foi às ruas e venceu a pouca resistência 

salazarista. Diante do avanço do discurso socialista no processo político, o General Spínola 

manobrou para afirmar sua autoridade dentro do movimento, mas fracassou, renunciando à 

Presidência da República, em 30 de setembro de 1974. Com isso, foi constituída uma Junta de 

Salvação nacional, com legitimidade soberana para editar leis constitucionais (CAETANO, 

1994, p. 126)74. Segundo Caetano, um Governo Provisório governaria editando decretos-leis, 

 
73 Vide seu relato sobre a Junta de Salvação nacional. Não há relatos de oposição tenaz e apenas contam-se 
quatro civis mortos e um agente da polícia secreta PIDE. 
74 A mais importante seria a de nº 3, de 31 de março de 1975, para elaborar e aprovar uma nova constituição. 
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a par de um Conselho de Estado e do Presidente da República indicado pela Junta 

(CAETANO, 1994, p. 126) até a aprovação de uma Constituição. 

A 11 de março de 1975, mais uma dissonância dentro do movimento demonstrou falta 

de coesão nos desígnios revolucionários. Atribuída ao General Spínola, o movimento 

divergente fracassou e houve represálias. Partidos tidos como conservadores ou extremistas 

sofreram interdições75 e prisões foram determinadas por todo o país. A lei constitucional nº 5, 

de 14 de março de 1975 institucionalizava o M.F.A., que, naquele momento, contava com a 

presença de suboficiais, a fim de ampliar o debate público e democratizá-lo nas Forças 

Armadas (CAETANO, 1994, p. 130). Dentre eles, Vasco Gonçalves representou o ápice do 

extremismo de esquerda no Governo Provisório. Expurgos e perseguições ocorreram a toda 

parte. Com isso, formaram-se Conselhos ao modelo dos sovietes. Tudo foi muito confuso, e o 

período foi denominado de o terror gonçalvista. Foi um momento politicamente delicado de 

mudanças ocorrendo a todo instante. Todo o processo que levou à institucionalização do 

M.F.A. fez exsurgir a ideia do Direito da Revolução, como pontua Miranda (1996 a, p. 326): 
 

O processo que havia de conduzir à Constituição de 1976 partiu da idéia de Direito 
invocada pela revolução de 25 de abril de 1974. Essa ideia de Direito revelou-se 
claramente nas proclamações e nos primeiros actos concretos do Movimento das 
Forças Armadas (a libertação dos presos políticos, o regresso dos exilados, o 
desaparecimento da censura, o feriado de 1º de Maio, etc) e veio a ter formal 
consagração num documento sem precedentes no Direito público português: no 
Programa divulgado na madrugada seguinte, explicitamente referido na lei pela qual 
foram declarados destituídos os titulares dos órgãos políticos do regime deposto ( a 
Lei nº 1/74, de 25 de abril), [...]. 

Conhecer o contexto e a maneira como a Constituição portuguesa de 1976 foi elaborada 

é reveladora de fatos curiosos ao estudioso do Direito Comparado. Daí ser representativa a 

contribuição de Miranda (2015b), ao partilhar suas memórias como jurista e membro da 

Assembleia Constituinte, em torno dos acontecimentos prévios e concomitantes do conclave. 

A sua narrativa dos momentos finais do regime de Salazar é importante ao conhecimento do 

processo constitucional, assinalando a aurora democrática em Portugal. Os seus relatos 

denotam as tramas internas ao movimento revolucionário do M.F.A., os movimentos dos 

grupos partidários pela dominação do processo político e retrata as vicissitudes político- 

sociais que jaziam latentes na sociedade portuguesa desde os movimentos liberais 

oitocentistas. 

Para Miranda (2015b, p. 8), na verdade, ocorreram os chamados três 25 de abril: 
 
 
 

75 São postos na clandestinidade: o Partido Democrata Cristão, o movimento Reorganizativo do proletariado 
Português e a Aliança Operária e Camponesa. 
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[...]: o primeiro, de 1974, com a revolução, de liberdade; o segundo, com as eleições 
para a Assembleia Constituinte de 1975, de combate pela democracia; e o terceiro, 
de 1976, com as eleições para a primeira Assembleia da República, de vitória e 
institucionalização da democracia. 

 
Como toda revolução, a dos Cravos resultou de um acúmulo de fatores não resolvidos 

pelos mecanismos políticos de então. A grave crise econômica, as guerras coloniais na África 

(MIRANDA, 2015b, p. 27)76, o regime autoritário em curso há mais de trinta anos, o desejo 

de mudança e renovação em muito desejado pelo passado político português e pelo pós-guerra 

europeu, tudo conduziu a um cenário propício a mudanças inevitáveis. A revolução buscou 

sua legitimidade pelo paradigma adotado da Declaração Universal dos Direitos do Homem 

(MIRANDA, 2015b, p. 49), cujo reconhecimento posterior foi feito pela Assembleia 

Constituinte no artigo 16º da Constituição, cristalizando-o, segundo MIRANDA (2015b, p. 

50) "[...], dentro da ordem jurídica portuguesa"77. 
 

A decisão pela organização da Assembleia Constituinte deu-se pela Lei nº 03/74 

(MIRANDA, 2015b, p. 54). Para Miranda (2015b, p. 54), "a Assembleia Constituinte era 

instituída como órgão de soberania, e órgão de soberania por excelência, por lhe competir 

fazer a Constituição" e apenas a Constituição. O que se percebe na narrativa de Miranda 

(2015b) é uma sucessão de eventos complexos e que, por muito pouco, não permitiu o trilhar 

de um Estado totalitário. Foram eventos "[...], aqueles que assinalaram a trajetória do País, de 

uma revolução democrática para a iminência de um regime totalitário, evitado quase in 

extremis, [...]." (MIRANDA, 2015b, p. 71). Para ele, são efemérides marcantes o 28 de 

setembro e o 11 de março, verdadeiras revoluções dentro da revolução. O autor revela que, 

nos eventos de 11 de março de 1975, a proximidade com a experiência totalitária fora tal que 

um sentimento de abatimento o acometeu, quase o levando a emigrar ao Brasil: "O que não 

queria era, em caso algum, viver sob um regime comunista" (MIRANDA, 2015b, p. 95). 

Miranda (2015b, p. 100) ainda acrescenta: "também a forte convicção de meu pai [...] de 

que o comunismo era impossível em Portugal, tanto por causa da idiossincrasia do povo como 

pela localização geográfica do País. [...], mas a Europa não nos abandonaria". Afinal, continua 

o autor, "[...], era preciso fazer frente quer aos nostálgicos do antigo regime, quer aos que 

pretendiam instaurar um regime comunista". 

76 O chamado Ultramar. Segundo Miranda (2015, p. 27) "O 'Ultramar' era constituído, por outro lado, por 
territórios muito diferentes: dois arquipélagos atlânticos – Cabo Verde e São Tomé e Príncipe; três territórios 
continentais – Guiné, Angola e Moçambique; os enclaves de Goa, Damão e Diu, formando o <<Estado da 
Índia>>; Macau; e metade da ilha de Timor". 
77 O artigo 16º - Âmbito e sentido dos direitos fundamentais da Constituição portuguesa assim dispõe: "Os 
preceitos constitucionais e legais relativos aos direitos fundamentais devem ser interpretados e integrados de 
harmonia com a Declaração Universal dos Direitos do Homem". O dispositivo sofreu revisão na RC/82. 
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Para Miranda (2015b, p. 101), o nascimento da democracia em Portugal dá-se em 25 de 

abril de 1975, data das eleições. Com as eleições para a Assembleia Constituinte: 

O número de votantes ultrapassou os 91%, quase seis milhões, algo que nunca 
acontecera em Portugal e que nunca mais haveria de acontecer", e daí: "[...], foi 
nesse dia, com o sufrágio universal, que verdadeiramente nasceu a democracia em 
Portugal, que a legitimidade eleitoral, muito precária na Monarquia Constitucional e 
na I República, pela primeira vez se afirmou entre nós; e, a partir daí, tudo iria 
mudar (MIRANDA, 2015b, p. 101). 

A participação de Miranda (2015b) nos eventos constituintes não era apenas como 

advogado e acadêmico. A vontade de participar das mudanças políticas que ocorriam diante 

de si colocaria em evidência uma preocupação sua de toda vida como cidadão, eis que, 

quando jovem, frequentemente rascunhava projetos de Constituições que seriam ideais ao país 

em sua visão, pelo seu conhecimento da história constitucional de Portugal. 

Dessa feita, uma proposta feita por ele seria realizada para valer e o encaminhamento 

um projeto que marcaria sua vida acadêmica. Segundo o autor, "sem deixar de ter em conta as 

Constituições portuguesas anteriores, o projeto inspirou-se nas Constituições italiana e alemã, 

na Declaração Universal dos Direitos do Homem e no próprio programa do Partido Popular 

Democrático" (MIRANDA, 2015b, p. 107)78. De todo modo, esse não foi o único projeto de 

Constituição, pois "[...], em 1975, cada um dos seis partidos com deputados eleitos apresentou 

o seu projeto de constituição". Diversamente do que se acredita, Portugal não passou apenas 

por uma transição constitucional, mas, segundo Miranda (2015b, p. 130), o que ocorreu de 

fato foi "[...], em Portugal, uma revolução, que se prolongou através de um 'processo 

revolucionário', com vicissitudes que, como se viu e ainda viria a ver-se, agravaram grandes 

divisões acerca do destino do País". 

No interregno entre a Revolução e a Constituição, a política foi regida provisoriamente 

por leis constitucionais, como aponta Miranda (1996 a, p. 331): 

Ao todo foram publicadas entre 25 de abril de 1974 e 2 de abril de 1976 trinta e 
cinco leis constitucionais (catorze em 1974, dezenove em 1975 e duas em 1976). É a 
maior densidade de legislação constitucional já registada em Portugal e quase sem 
paralelo noutros países e corresponde, simultaneamente à multiplicidade de decisões 
a tomar, à instabilidade política do período e a uma concepção ampliativa do 
domínio do Direito constitucional. Tais leis, na lógica do constitucionalismo 
democrático, apenas deveriam ter em vista a passagem da antiga ordem política para 
uma nova ordem política a definir a Constituição: [...]. 

O segundo 25 de abril, como pontuara Miranda (2015b), a 25 de abril de 1975, 

assinalara o início da Assembleia Constituinte com as eleições de seus representantes. 

Segundo Miranda, (2015b) a Constituição seria sistematizada e aprovada pouco depois em 24 
 

78 Também Miranda (1996 a, p. 352). 
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de julho, após análise e debate dos diversos projetos políticos apresentados79. Segundo 

Miranda (1996 a, p. 344), julho foi o mês em que os trabalhos estiveram a perigo: 

Em Julho, porém, a Assembleia dir-se-ia condenada a apagar-se ou prestes a ser 
encerrada. Aparentemente, era um corpo estranho num contexto revolucionário 
hostil à <<democracia burguesa>>, de que era tida como expressão. Daí os ataques 
que contra ela se multiplicavam 

Em 07 de agosto, deu-se o episódio do Documento dos Nove, manifesto realizado pelos 

oficiais mais influentes entre os militares, repudiando a narrativa socialista, tida como 

incompatível com o caráter e a índole do povo português. Miranda (2015b) acentua que, 

passado o chamado verão quente, chegaria o momento do outono de 1975, com a crise de 

novembro (MIRANDA, 1996 a, p. 344): 

A formação do VI Governo provisório equivaleu a uma derrota das tentativas 
vanguardistas, mas subsistiram o anarcopopulismo e o seu sucedâneo, o 
anarcomilitarismo. No mais agudo da crise político-militar, em 12 e 13 de 
novembro, os Deputados ficaram sequestrados no Palácio de São Bento por uma 
manifestação cerca de 24 horas, sem que o Exército interviesse; e, levantado o 
sequestro, a maioria seguiu para o Porto, disposta a encabeçar a resistência, se a 
situação se tornasse insustentável em Lisboa. 

Em 25 de novembro, ocorreu o golpe dentro do golpe, que já fora referido, ensejado por 

militares que apoiavam o extremismo que, resultando em fracasso, demonstrou prevalecer a 

posição dos socialistas moderados. No dia 26 de novembro, com a contenção dos comunistas, 

ocorreu o fim definitivo do Gonçalvismo (MIRANDA, 2015b, p. 223), pois "[...], derrubado o 

Gonçalvismo e, portanto, a tentativa de conquista, por dentro do poder, pelos comunistas, só 

em último caso estes conseguiriam inverter a situação"80. Todos os atos que compuseram a 

cena revolucionária alimentaram uma tensão crescente, até o momento derradeiro da 

revolução que foi o texto constitucional: transitório, contudo, como haveria de ser o seu 

objetivo formalizado de propiciar a transição de Portugal a uma sociedade socialista, como 

registra Canotilho (2007, p. 19): 

Inicialmente projectada como estatuto constitucional de transformação do País, 
pensada posteriormente como Constituição transitória de uma etapa da Revolução, a 
Constituição acabou por ser o estatuto de garantia e racionalização de uma revolução 
consumada e de um país em boa medida transformado 

A Constituição de 02 de abril de 1976 traria um mecanismo de vedação à modificação 

de seu texto em um período de cinco anos, pós sua promulgação, denominado período de 

transição (CAETANO, 1994, p. 134). A ideia era permitir a consolidação da democracia e 
 

79 Sobre as fontes – imediatas e mediatas - da constituição portuguesa, consultar também Canotilho (2007, p. 20- 
22). 
80 Miranda (2015, p. 329) traz-nos dado valioso sobre os fatores reais de poder em Portugal: "As associações 
políticas, a Igreja e as universidades sempre foram os verdadeiros produtores ideológicos do País e não as Forças 
Armadas". 
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proteger o texto de câmbios constitucionais à margem do jogo político. Em sua primeira 

redação, fica claro o objetivo em vários de seus dispositivos, de criar uma sociedade socialista 

e sem classes, o que seria objeto de revisões posteriores a removê-los ou alterá-los. Seu texto 

compõe-se de trezentos e doze artigos. 

Dentro do marco temporal que já foi estabelecido e explicado, esta pesquisa tem, como 

termo final, o ano de 1980, com a promulgação da Constituição do Chile. Daí refere-se e 

tenta-se sempre à redação primeira da Constituição portuguesa de 1976, revelando o 

compromisso socialista. Esse recorte temporal permite algumas notas importantes no âmbito 

do Direito Comparado, como será assinalado mais adiante. 

As Revisões constitucionais à Constituição deveriam – e devem – respeitar os princípios 

fundantes petrificados no seu texto, e manter o compromisso com a ordem democrática e os 

Direitos Humanos. Até mesmo uma eventual adesão ao projeto europeu em pleno 

desenvolvimento, foi prevista, com adoção de mecanismos de Direito Internacional, que 

afastassem quaisquer dúvidas ou questionamentos posteriores afetos ao tema da legitimidade 

ou déficit democrático das instâncias decisórias comunitárias, eventualmente incidentes na 

formação decisória soberana da sociedade portuguesa (MIRANDA, 1996, p. 190-191). 

Acrescenta Miranda (1996a, p. 339) que: "nem a Lei nº 3/74, nem nenhuma outra lei 

constitucional previram qualquer referendo ou votação popular antecedente ou subsequente da 

Assembléia Constituinte". Ainda com Miranda (1996 a, p. 348-349): 

A Constituição de 1976 é a mais vasta e a mais complexa de todas as Constituições 
portuguesas – por receber os efeitos do denso e heterogêneo processo político do 
tempo da sua formação, por aglutinar contributos de partidos e forças sociais em 
luta, por beber em diversas internacionais ideológicas e por reflectir (como não 
podia deixar de ser) a anterior experiência constitucional do país. [...]. Por outro 
lado, [...] e aponta para um objetivo de transformação social a atingir, a que chama 
<<transição para o socialismo>>. É uma Constituição – garantia e, simultaneamente, 
uma Constituição prospectiva. [...]. Constituição pós-revolucionária, a Constituição 
de 1976 é também uma Constituição compromissória [...]. E, em face da 
sistematização adoptada em 1976, torna-se incontestável a opção pelo pensamento 
constitucionalista, liberal e democrático, em contraste com as opções marxistas: os 
direitos fundamentais vêm antes da organização económica. 

Passados mais de trinta anos de sua vigência, e com o ingresso do país na Comunidade 

Europeia em 1982, os caminhos constitucionais rumo ao socialismo modificaram-se, em razão 

da queda do Muro de Berlim em 1989, e do colapso da União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas – U.R.S.S. em 1991. 

O texto constitucional permaneceu em suas grandes linhas, mas o seu conteúdo objetivo 

sofreu as mudanças sociais, políticas e refletiu o desejo de um socialismo moderado, mais 

próximo à socialdemocracia. Os dispositivos constitucionais que faziam referência ao 
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socialismo foram, portanto, extirpados do texto, reformados ou mesmo ressignificados, à luz 

de valores e compromissos mais moderados e consentâneos, com o espírito do povo 

português, no bojo das Revisões constitucionais após sua promulgação. Como acentua 

Miranda (1996 a, p. 353): 

A Constituição de 1976 restaura a legalidade democrática, reafirma a democracia 
política (liberal, pluralista), reabre o Parlamento, mas não repõe a ordem liberal 
individualista; o seu intervencionismo social e econômico, mesmo se de rumo 
oposto, só pode cotejar-se com o da Constituição de 1933; e não faltam os institutos 
que ou vindos de longe ou vindos de 1933 são recebidos ou consagrados 

E acrescenta (MIRANDA, 1996 a, p. 357): 
 

A democracia não se dissolve no socialismo. É distinta dele e antecede-o, pois não 
há socialismo sem democracia, sem sistema político democrático. É o que se vê 
também do preâmbulo e dos artigos 2º, 73º, nº 2, 185º, nº 2, e 273º, nº 4. A 
Constituição não cria, pois, um <<Estado socialista operário e camponês>>, um 
Estado de <<ditadura do proletariado>> ou um <<Estado revolucionário 
democrático>>, e tão pouco fala em <<poder popular>>. Pelo contrário, cria uma 
<<democracia  política>>  [arts.  3º,  nº  3,  e  9º,  alínea  b)]  que  se  esteia  no 
<<pluralismo de expressão e organização política e democráticas>> (art. 2º) 

A depuração dos extremismos ideológicos contrários ao Estado democrático por 

sucessivas Revisões é também assinalada por Amaral (2012, p. 11), na obra em que comenta a 

Constituição portuguesa promulgada em 02 de abril de 197681. Analisando a forma da 

República, a autora discorre inicialmente sobre os primeiros momentos do constitucionalismo 

nos séculos XVI-XVIII, percorrendo os conceitos e significados da Constituição como 

documento político fundamental do Estado, até chegar à fundação da nova República 

portuguesa. Fica clara a trajetória percorrida pelo Estado português como esboçada 

conceitualmente por Amaral (2012, p. 67), desde o designado Estado de legalidade, ao Estado 

constitucional quando então estatui que 

[...], em Portugal, esta transformação 'típica' da cultura jurídica própria de um 
Estado-de-legalidade na cultura jurídica 'típica' do Estado-constitucional opera-se 
com o processo de aprovação, sedimentação e vigência da Constituição de 76 
(AMARAL, 2012, p. 67). 

 
 
 

81 A autora nos informa que são as Revisões de 1982, 1989, 1992, 1997, 2001 e 2004. Nesse sentido, também 
Guedes e Coutinho (2017, p. 87): "Pelo contrário - [...] – a dinâmica de adaptação constitucional portuguesa 
responde, em larga escala, à actuação de externalidades que são depois internamente consentidas pelos actores 
político-jurídicos que, em Portugal, têm tido poder para o fazer". E mais adiante à p. 91: "Pouco tempo depois, 
contudo, sob pressão de vastos sectores da opinião pública, a segunda revisão constitucional, ocorrida em 1989, 
viria a demonstrar o contrário ao reformular boa parte das matérias relativas à organização econômica, 
afastando-a definitivamente de uma lógica socialista, sobre o pano de fundo de uma integração europeia que 
preconizava uma união económica que se não compadecia, a longo prazo, com princípios constitucionais como o 
da irreversibilidade das nacionalizações". E conclui à pagina 105: "A adesão formal de Portugal em 1986 
acarretou definitivamente a dopção de um modelo de economia de mercado concorrencial, [...], introduzindo 
uma verdadeira mutação constitucional num texto que sufragava ainda a opção por um modelo econòmico de 
matriz socialista". 
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Dessa forma, aponta-se que a Constituição portuguesa de 1976 teria operado a seu 

tempo como a Constituição que se tornou modelo de prestígio, por realizar a restauração 

democrática em Portugal, mas também por sinalizar a muitos países da América Latina – 

pouco antes da espanhola de 1978 – as ondas de renovação constitucional por que passou a 

Europa, entre os anos de 1940 e 1970. Esse período constituiu para os países luso-hispânicos 

o momento de uma renovação do diálogo constitucional ibero-americano. Assim, com Amaral 

(2012, p. 82) observa-se que: 

Aliás, os casos das três 'vagas' de renovação da tradição constitucional europeia que 
acima descrevemos, e que coincidem com movimentos constituintes ocorridos nas 
décadas de 40, de 70 e de 90 do século passado, são disso exemplo bem ilustrativo. 
Todos estes movimentos resultam de dolorosos processos de ruptura histórica. (...). 
É esse o fenômeno que ocorre em Itália e na Alemanha na década de quarenta; em 
Espanha e na Grécia na década de setenta; nas novas democracias do Leste europeu 
na década de noventa. É esse também o fenômeno que ocorre em Portugal no 
período constituinte que vai de 1974 a 1976. 

De certo que, como ressalta Amaral (2012), a Constituição portuguesa de 1976 não 

logrou por completo eliminar os conflitos e mesmo as vicissitudes da sociedade portuguesa, e 

nem poderia fazê-lo, pois o conflito político era latente e inerente a todas as sociedades, desde 

que mantido sob parâmetros legais e em níveis moderados, no âmbito da racionalização da 

política e travados no seu espaço ideal – o Estado82. Mas, ainda assim, abriu caminho para a 

pacificação social, criando novas oportunidades e desdobramentos possíveis à nação 

portuguesa. 

Nesse sentido, como anotou Canotilho (1994, p. 147), a Constituição abrindo-se ao 

pluralismo democrático permitiu 

[...] aceitar a mudança ou mutação constitucional como fenômeno inerente à própria 
historicidade da vida constitucional (abertura ao tempo), a constituição converter-se- 

 
 

82 Também neste sentido, mas com foco voltado para a América luso-hispânica, como assevera Costilla (2018, p. 
25): "A democracia é uma forma do Estado cheia de contradições. [...]: na medida em que as instituições do 
Estado existem como espaço burocrático historicamente estabelecido, separado da população, um imenso  
aparato de mediação e controle político e social, herdado e sancionado pela tradição particular de cada país, a 
democracia é evidentemente uma forma de dominação das classes dominantes. Dominação moderna a que se 
combina com outras formas de dominação institucional "atrasadas", mas existentes nas nossas sociedades latino- 
americanas: elitismo, coronelismo, caciquismo, clientelismo, corporativismo, autoritarismo militar, etc., e mais 
adiante, à página 26: "Foi essa situação a que suscitou, nos anos setenta a crítica de Norbert Lechner ao estado 
latino-americano, Estado ininteligível em muitos aspectos, a partir dos critérios formais de democracia e 
hegemonia. O poder persistente das oligarquias políticas, militares, eclesiásticas, partidárias, financeiras, de 
alcance regional ou nacional mostra que as coisas não têm mudado muito com o retorno à democracia. A 
democracia é também um espaço de regras e de jogo político que permite uma resistência social a esse domínio 
institucional moderno, [...]". E concluo com esta reflexão sua à página 28: "[...], convém ressaltar o problema da 
democracia na América Latina como um problema não resolvido. [...]. A realidade, não obstante, é que as 
instituições tradicionais de tipo autoritário seguem existindo e dominando: chamem-se partidos de Estado, 
coronéis, caciques, oligarquias, líderes clientelistas, a diferença é que agora os governos dissimulam-nas sob o 
nome de democracia". 
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ia em <<instrumento democrático>>, possibilitador de confrontações e decisões 
políticas. 

 
Conveniente, portanto, a observação feita por Amaral, de não caber à Constituição  

como técnica jurídica a eliminação do conflito na sociedade, pois "[...], é sempre preferível – 

diz-se- procurar viver com o conflito do que procurar anulá-lo com recurso à imposição da 

força. É esta a alma profunda do constitucionalismo" (AMARAL, 2012, p. 83). Daí porque a 

tem classificada como constituição compromissória (AMARAL, 2012, p. 86): 

Do texto que veio a ser aprovado a 2 de abril de 1976 se diz,normalmente, que foi o 
resultado de um compromisso dificilmente obtido entre projectos de Estado e de 
sociedade entre si tão contraditórios que terão transformado a CRP numa 
'constituição compromissória' ou num 'contrato social' sobre a organização da 
coletividade 

Também, nesse sentido de carta compromisso, Canotilho (2007, p. 44) comenta que 

"Político-constitucionalmente, a CRP surgiu como um vasto e complexo compromisso entre 

as várias forças políticas que intervieram na sua feitura, uma plataforma de convergência  

entre diferentes projectos políticos e sociais: [...]". O compromisso exsurgiu como um 

caminho do meio entre os distintos projetos políticos, apresentados pelos partidos no 

momento constituinte, com carregado tom ideológico – como asseverou Miranda (2015). 

Porém, consistindo num caminho particular já estabelecido nas Constituições alemãs de 

Weimar (1919) e Bonn (1949), que foi a defesa intransigente da dignidade da pessoa humana, 

materializando o verdadeiro ethos do Estado constitucional português (AMARAL, 2012, p. 

163). 

O caso português de Direito Constitucional transicional à democracia mostrou-se 

peculiar. Realizou-se a transição de um regime autoritário para o democrático, passando por 

um processo político que constituiu, juridicamente, as bases de uma sociedade em busca do 

socialismo. Portanto, inicialmente se configurou um ensaio de transição a outro modelo 

autoritário, depois modificado e seguido de transição à democracia pelas revisões 

constitucionais. Lima e Sá (2017) registram a seu turno que "o caso português, pelo seu 

caráter pioneiro e singular, bem como pela sua hipotética influência nos exemplos posteriores 

da Europa do Sul e da América Latina, assume particular importância"83. Com Sixirei (2018, 

p. 227), tem-se que "estas mudanças formaram parte do que se denominou 'terceira onda 

democrática' que teve início na década dos 70 em Portugal, Espanha e Grécia [...]". Nesses 

autores,  dessa  forma,  encontra-se  mais  um  elemento  de  reflexão  a  reforçar  a  ideia  da 
 

83 Remeto ao artigo, cuja visita vale a pena. Os autores indicam três grupos de teorias explicativas ao direito 
transicional: as funcionalistas, as de transição e a dimensão internacional da teoria da transição. Não vamos 
abordá-las por estarem fora do eixo desta pesquisa. 
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Constituição portuguesa, como um modelo de prestígio no mundo ocidental, na segunda 

metade do século XX, como nota ainda Lima e Sá: 

O primeiro destes exemplos foi o português, residindo aqui, desde logo, a sua 
importância. A natureza pioneira da transição portuguesa remete-nos para a hipótese 
de esta se assumir como um modelo influenciador dos casos posteriores. 
Simultaneamente, o mesmo motivo está na base de um dos seus aspectos mais 
relevantes, a sua especificidade, dado não existir nenhuma experiência anterior que 
pudesse servir de guia para o sucedido em Portugal84. 

O jurista português Otero (2014) faz ponderações sobre o caráter intrínseco da 

Constituição portuguesa de 1976, com foco na ressignificação das normas ali contidas, pelo 

silêncio na sua aplicação ou pela reforma de seus dispositivos, de acordo com as mudanças de 

valores trazidas por novas gerações que ingressaram no debate público posteriormente. O 

silêncio aqui traz uma dimensão de verdadeira inércia em sua aplicação. Os câmbios 

axiomáticos, em muito provocados pelas constantes interpretações da Constituição, afetam a 

pesquisa jurídica e seu olhar sobre o objeto de estudo. Uma pesquisa, por mais que seja 

imparcial ou busque a neutralidade axiológica, dificilmente alcança esse patamar, pois, 

segundo Otero (2014, p. 7): "[...] não há trabalho que, no domínio das ciências sociais, seja 

axiologicamente neutro – todos os estudos de Direito (e os de Direito Constitucional, em 

particular) são comprometidos". 

A partir disso, surge a necessidade de ter sempre em vista – como será apontado ao 

longo da pesquisa – tanto no caso português de 1976, quanto no caso chileno de 1980, que 

toda Constituição possui uma indelével marca, um signo, uma verdadeira identidade 

axiológica, mesmo que apenas inicialmente. Essa identidade guarda relação profunda com as 

Constituições precedentes, com a história da nação, com seus costumes, valores e a vontade 

de atingir um destino histórico. Otero (2014, p. 21) afirma que "[...] não existem Constituições 

axiologicamente neutras". Para o autor (2014, p. 21): "Todas as Constituições pressupõem e 

traduzem uma determinada ordem de valores". 

Assim, esses valores são dispostos ao mundo dos fatos, através dos relatos das normas, 

que são claros em alguns momentos, e, em outros, necessitam de uma atividade interpretativa 
 

84 Lima e Sá (2017, p. 136). Também Pegoraro e Rinella (2013, p. 88 e 92): "Em linha geral, fala-se de 'modelos 
constitucionais' para indicar, a propósito da teoria dos 'ciclos' constitucionais 'líderes', qual é aquele mais 
difusamente utilizado como modelo a imitar (Morbidelli), ou então em grau de condicionar o desenvolvimento 
das diversas experiências constitucionais. [...]. A existência de 'modelos' que se configuram da mesma maneira 
de forma exemplar postulam de per si a circulação de modelos iguais: as constituições 'modelo' são consideradas 
tais propriamente porque largamente imitadas. [...]. Além disso, quando se analisam modelos constitucionais 
estrangeiros, dificilmente se faz com o intento de mero transplante, vale dizer reprodução – tal qual e 
simplesmente – daquele modelo no ordenamento constitucional imitante. Na maioria das vezes, ao contrário, a 
comparação consiste em colher a intuição e a idéia que estão dentro da fórmula normativa assumida como 
modelo". 



81 
 

para chegar a seu sentido em um dado momento. No caso português, a primeira redação do 

texto era composta de valores socialistas. Aduz que certas Constituições – como as liberais – 

transmitem seus valores pelo silêncio85, pois independem de uma ação concreta do estado e 

seus agentes, bastando sua abstenção no mundo dos fatos. Ou ainda, há Constituições que 

renegam certos valores incompatíveis com os anseios e o caráter de uma nação. 

Com essa reflexão, fica claro como o mundo do Direito toca a História e a Política, 

como aponta Hespanha (2017 a, p. 795), ao dizer que "a história do direito é, no século XX 

português, assunto de juristas e, sobretudo, de professores de Direito"86. Ou ainda com 

Botelho (2018, p. 240), quando afirma que: "[...] a História faz a Constituição e a Constituição 

faz a História" [sic] – denotando o valor da História Constitucional à nossa pesquisa87. A 

mesma reflexão pode ser aplicada ao debate político chileno, que foi objeto de estudos de 

juristas e acadêmicos de História, encarregados de construir uma nação do zero, quando tudo 

era possível, segundo a vontade de seus fundadores. 

Assim, pode-se considerar uma Constituição como um verdadeiro retrato de uma ordem 

de valores insculpidos no texto constitucional (OTERO, 2014, p. 21)88. Valores que uma 

nação deseja realizar como um destino histórico, que lhe é chegado por força de 

circunstâncias políticas de um momento. 

O texto constitucional português de 1976 – sob uma diferente ordem de fatos em sua 

primeira redação – em que os dispositivos foram expressos no sentido de indicar uma 

transição ao socialismo de Estado, teve o seu significado gradual e lentamente modificado 

pelo silêncio dos bastidores do jogo político, relegando-os ao ocaso no âmbito de Revisões 
 
 
 

85 Pelo silêncio, ao assentarem diuturnamente os valores da liberdade, e, porque não, da igualdade e da 
propriedade. Somente o tempo confirma o valor da liberdade, porque senhor de tudo – tempus ratio dominus 
est. 
86 E prossegue Hespanha: "O discurso histórico-jurídico contemporâneo tem um estatuto sociológico complexo. 
Os seus produtores são, em geral, juristas – mais precisamente juristas universitários; já os seus destinatários – 
quaisquer que sejam as expectativas dos locutores – são, numa época em que o positivismo prático domina os 
juristas, os cultores da história em geral". 
87 É o que encontramos em Alberdi (2003, p. 33): "Todas as constituições mudam ou sucumbem quando são 
filhas da imitação: a única que não muda, a única que acompanha o país enquanto vive, é a Constituição que esse 
país recebeu dos acontecimentos de sua história, quer dizer, dos fatos que compõem a cadeia de sua existência, a 
partir do dia de seu nascimento. A Constituição histórica, obra dos fatos, é a união viva, a única real e 
permanente de cada país, que sobrevive a todos os ensaios e sobrenada em todos os naufrágios". 
88 Para o autor, a Constituição expressa uma ordem de valores a traduzir a concepção dominante em dado 
momento na sociedade. Ainda, arrematamos com Hespanha (2017 a, p. 796: "<<Não se podem>>, escreve 
Caeiro da Mata (1883-1960), professor de Direito e, ocasionalmente, de História do Direito, na introdução ao seu 
manual História do Direito Português (Coimbra, 1911), <<admitir instituições políticas independentes da 
realidade concreta das condições de cultura de um povo. Por isso, as reformas não podem ser construções lógicas 
do espírito humano, mas adaptações graduais e contínuas do Estado às variáveis condições>>". 
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constitucionais. No caso do Chile, entre 1810 e 1980, o silêncio preordenado se mostrou na 

recusa em aplicar dispositivos contrários aos interesses das elites criollas chilenas89. 

No caso português, operada a Revisão, a Constituição permaneceu dirigente, guiando a 

atuação do Estado, mas observando que o norte apontado pelo texto deveria atender à 

complexidade e limitações fiscais no atendimento do Direito a prestações positivas, ali 

especificadas, surgindo o conceito de "[...] reserva do possível (em termos económicos, 

sociais e, naturalmente, também políticos)" (CANOTILHO, 1994, p. 365). 

A Constituição de 1976 revela um perfil programático, um compromisso entre amplos 

setores da sociedade que participaram do processo constituinte pela realização do Estado 

democrático de direito. Em particular, essa Constituição portuguesa refletiu o embate político 

do pós-guerra e a dialética ideológica entre as grandes potências, pelo que seu texto, na 

primeira versão, dotava-se de carga valorativa voltada a um programa de governo 

socializante. Para Canotilho (1994, p. 175), a visão de mundo socialista então predominante 

inovou com "a inserção, no complexo normativo-constitucional, de tarefas estaduais, de fins 

socio-económicos, de diretivas materiais, isto é, de um bloco programático-dirigente, [...]", 

com "[...] alargamento da função de direção, coordenação e planificação estadual" 

(CANOTILHO, 1994, p. 391). 

Assim, as Constituições compromissórias apresentaram-se ao mundo do Direito por 

trazerem em seu texto fórmulas jurídicas de compromisso abertas à interpretação, cuja 

variação ocorria em razão do momento político em que aqueles se efetivam. Essa abertura dos 

relatos normativos constitucionais demandava compromissos políticos, políticas públicas 

consistentes e operações interpretativas por parte dos aplicadores do Direito, notadamente o 

administrador público. 

Para determinar qual sentido deve ser implementado em certo momento, Otero (2014) 

lembra da necessidade de uma técnica a perscrutar o significado e essência de uma 

Constituição90, para a revelação do sentido oculto das normas. Revelar esse sentido expôs 

uma necessidade constante de construir significados, sentidos e interpretações, partindo de 

valores cambiáveis constantemente no interior de uma sociedade. Isso explica porque Otero 

(2014, p. 22) afirma que "[...] a arquitectónica do sistema de valores identificativos da 

Constituição está sempre aberta a futuros e melhores conhecimentos e à própria mutabilidade 

89 Aqui, nos referimos aos primeiros ensaios constitucionais do período 1810-1833 ou República Velha, quando  
a mão forte e autoritária das lideranças chilenas prevaleceu sobre os valores liberais consignados naqueles 
ensaios. 
90 Relembrar aqui a lição de Lassale (2001). 
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histórica". Portanto, toda Constituição está envolta em mistério que deve ser revelado, 

marcada por temporalidade e dotada de carga histórica imanente à sua identidade política. 

É nessa linha de pensamento que opina-se pela – e reitera-se ser necessária – leitura e 

compreensão prévia da história político-social de uma nação, para compreender, nas suas 

linhas evolutivas, o significado do texto constitucional vigente em certo momento. Não há 

outra maneira de compreender o significado da Constituição portuguesa de 1976, ou da 

chilena de 198091, sem percorrer esse caminho histórico, sem dotar-se dessas ferramentas 

histórico-axiológicas. É exatamente isso que permite afirmar o porquê dos textos, muitas 

vezes, não se implementarem no mundo dos fatos92, ou porque a resolução de certos 

compromissos é sempre postergada a um momento futuro, que pode não materializar-se pelo 

jogo político. 

Otero (2014, p. 25) pontua que o revelador desse significado poderá ser o legislador, o 

administrador ou o julgador, com a colaboração dos doutrinadores ou mesmo da sociedade 

civil. A ideia de revelação dessa ordem axiológica constitucional parece conferir uma 

natureza mística à ordem constitucional. Os reveladores poderiam ser tidos como os 

mensageiros dessa ordem mística que, uma vez iniciados nos conhecimentos jurídico- 

constitucionais, estariam autorizados a desvendar os seus segredos supostamente ocultos em 

filigranas e detalhes. A Constituição nessa ótica, portanto, seria uma divindade a ser adorada 

por todos, cujo integral conhecimento, pelo seu caráter divino, jamais seria apreendido pelo 

homem comum com suas limitações terrenas. 

Portanto, a passagem do Estado, governado pelo poder sobrenatural ao poder temporal 

do Rei, logrou transformar os juristas nos sacerdotes da nova ordem política fundada numa 

razão que é impermanente. Daí, no caso chileno, parecer a Constituição de 1980 portadora de 

conflitos, quando na verdade, ela atualizou conflitos históricos ancestrais e prolongou no 

tempo os interesses de alguns segmentos da sociedade. De maneira inversa, a Constituição de 

1976 pareceu solucionar diversas questões políticas portuguesas, mas abriu caminho às novas 

indagações sobre as opções políticas e socioeconômicas indicadas no texto. 

Ora, como as sociedades contêm conflitos diversos, as Constituições os abarcam e 

buscam administrá-los, permanentemente no âmbito dos instrumentos de mediação 

disponíveis, e nos espaços criados para este fim. Dessa forma, a Constituição não surge 
 

91 Vide Bugeda (2017), para estudo historiográfico jurídico hispano-americano no século XIX, pela contribuição 
dos elementos trazidos pela história do direito na compreensão da realidade político-social da região. 
92 Mais uma vez a atualidade de Lassale (2001) e Hesse (1994). 
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historicamente para extirpá-los, mas para conduzi-los e geri-los, pois toda sociedade é "[...] 

plural, heterogênea e aberta, geradora de uma inerente complexidade da respectiva ordem 

axiológica" (OTERO, 2014, p. 24). 

A gestão desses conflitos deve ser feita preferencialmente por instituições de cunho 

democrático e sob a luz do debate público, buscando-se a construção de consensos ou 

compromissos. A via autoritária ou os regimes de exceção tendem a ignorar e conter os 

conflitos, mantendo-os latente e postergando sua solução. Ainda que muitas Constituições não 

sejam concebidas democraticamente, a mácula inicial pode ser apagada e os textos podem ser 

pós-legitimados, se a sociedade assim o desejar. Essa seria uma alternativa a uma constituinte, 

se este for o caminho escolhido no âmbito de compromissos ou acordos amplos, notadamente 

em momentos de transição. Em Miranda (1996b, p. 59-62) encontra-se que: 

[...], a Constituição é politicamente um resultado. Vontade criadora e soberana, é 
juridicamente um ponto de partida. [...]. A constituição não suprime as pretensões 
das concepções rivais, mas, pelo menos, constrange-as a utilizar as vias e os meios 
que a organização política constitucional oferece aos temas da oposição. [...] Como a 
sociedade moderna só pode ser compreendida como um conjunto de forças políticas 
antagônicas, o compromisso tem uma dimensão plurilateral, aparece como uma 
tentativa de equilíbrio 

Conforme apontado anteriormente, a Constituição portuguesa de 1976 nasceu com o 

condão democrático, mas o M.F.A., representando a sociedade, escolheu, inicialmente, 

caminhar para a ditadura do proletariado sob valores socialistas. A recusa da sociedade 

portuguesa à primeira redação de cunho socializante foi o silêncio na sua efetivação, pois tais 

valores não comungavam com a índole do povo português, pelo que as gerações posteriores a 

1974 pós-legitimaram o texto em sede de Revisões93, aproveitando-o, ao invés de elaborar 

uma nova Constituição. As Revisões podem ser compreendidas como verdadeiros atos de 

resistência das ulteriores gerações portuguesas aos programas ideológicos e valores 

socializantes trazidos pelo texto constitucional na primeira redação (CANOTILHO, 1994, p. 

21 e 25)94. 

Em comparação, a Constituição chilena de 1980 teria surgido supostamente ilegítima 

em sua elaboração – no debate acadêmico que a acomete, sob os auspícios de uma ditadura 

decadente, mas cuja sociedade optou por manter a ordem liberal e democrática ali consignada, 

pós legitimando-a, com referendos e emendas constitucionais no âmbito de uma concertação 
 
 
 

93 Canotilho (1994, p. 18) e o conceito de fonte política em permanente renovação da legitimidade, pelo que os 
destinatários da ordem constitucional decidem pela sua "[...] aprovação ou rejeição". 
94 Para as questões que são trazidas pela Constituição dirigente, consultar Canotilho (1994, p. 24). 
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de partidos. O debate público que abre caminho a uma nova Constituição ainda está em curso 

e, por ora, permanece o texto gravado com esta discórdia. 

De todo modo, nos dois casos mencionados, prevaleceu no momento constituinte a 

lógica da situação (CANOTILHO, 1994, p. 41), norteando os valores, objetivos, contextos e 

os constitucionalismos possíveis, pois "[...] os homens tem determinadas <<expectativas>> 

relativamente a certos problemas e a certas possibilidades de acção". 

É, portanto, em meio a esse turbilhão axiológico inerente e ínsito nas Constituições – 

em particular nas dirigentes e transicionais – que pode-se identificar valores e interpretações 

conflitantes dos relatos normativos constitucionais (OTERO, 2014, p. 24)95. À luz desses 

valores impermanentes e fluidos em significados, aduz Otero (2014, p. 26) que "a identidade 

axiológica de uma constituição é susceptível de evoluir, conhecendo diferentes fases e épocas, 

apesar de o seu texto escrito permanecer o mesmo"96. 

Assim, é natural que o direcionamento inicial trazido por uma Constituição sofra 

alterações de rumo ao longo de sua vivência. Essa visão de permanência do texto como imune 

a mudanças é revelador de uma equívoca, ou falsamente ingênua pretensão de imutabilidade 

do texto formal – dialética essa já tratada por Hesse (1991). Contudo, assim mesmo, insiste- 

se nessa trajetória, porque tal concepção de Constituição dirigente atende às conveniências do 

momento e traz o conforto de "[...] direção social <<calculável>> e uma forma 

<<racionalizada de política" (CANOTILHO, 1994, p. 48). 
 

Conforme aponta Canotilho (1994, p. 96), uma das dificuldades enfrentadas por essa 

Constituição é a necessidade de "[...] permanente confirmação no tempo, mediante um 

processo historicamente condicionado e aberto"97. A Constituição dirigente não tem o condão 

de transformar o programa de governo ali formalizado num dado definitivo, pois a política, 

como revelação prática da Constituição material, rompe com o sentido de definitividade, por 

sujeitar-se à câmbios e novas possibilidades, como Canotilho (1994, p. 102) que "a lei 

constitucional não é um simples instituto de proteção das relações existentes, antes se deve 
 
 
 

95 Notar também neste sentido Canotilho (1994, p. 102). 
96 Deixamos aqui previamente registrada a indagação que mais adiante renovaremos quando da análise do caso 
chileno: não seria possível o caráter supostamente ilegítimo da constituição chilena de 1980, por macular o 
axioma democrático quando de seu processo elaborativo, evoluir e pós-legitimar-se pelo reconhecimento das 
gerações subsequentes, passando a ser reconhecida como democrática por trazer ordem e estabilidade das 
instituições nacionais chilenas? 
97 E ainda com Canotilho (1994, p. 115): "A isto acresce ainda o facto de a constituição ser um conjunto 
normativo que se destina à regulamentação de relações de vida historicamente cambiantes". 
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compreender como constituição de uma sociedade em devir (Werdende Gesellschaft), [...]" 

[sic]. Reflexão essa que pode-se aplicar aos casos português e chileno, acima indicados. 

Da mesma maneira que a Constituição portuguesa de 1976 evoluiu e sofreu 

modificações em seu texto, em sede de Revisões constitucionais para axiologicamente 

repudiar o socialismo, quando analisa-se comparativamente com o caso chileno, vê-se que um 

semelhante processo poderá ser, ali, reconhecido98, com a transição do regime autoritário ao 

democrático. O que ocorre, então, nesse caso, para Otero (2014, p. 27), é uma "[...] 

substituição da identidade axiológica", a revelar uma "[...] designação sinónima de transição 

constitucional". O texto constitucional permanece, mas seu paradigma ideológico e identitário 

muda significativamente. 

Assim, nota-se que ambas as Constituições partiram de extremos ideológicos opostos – 

socialismo e liberalismo, cada uma com características singulares, evoluindo essencialmente e 

renovando seu mandato em vigor por uma nova chancela de legitimação no intercurso de 

distintas gerações, por esse peculiar processo de evolução do seu significado original e pelas 

Revisões e reformas pós-legitimadoras99. 

Nota-se que esse raciocínio, por si só, deita por terra muitos dos argumentos levantados 

a favor da necessária substituição da atual Constituição chilena, como opera o testemunho da 

Constituição portuguesa de 1976 atualmente em vigor. Não mostrou-se necessário elaborar 

nova Constituição e manteve-se a estabilidade e a segurança jurídicas, necessárias ao jogo 

democrático, dessa Constituição que nascera democrática, mas que inicialmente buscava o 

socialismo. Assim, o seu perfil é o de uma Constituição dirigente, como registra Bercovici 

(2014, p. 12): "para a Teoria da Constituição Dirigente, a Constituição não é só garantia do 

existente, mas também um programa para o futuro". O caso do Chile é inverso, nasce 

outorgada, mas depois plebiscitada – seguindo a tradição do país, mas endereçada ao futuro 

para a transição democrática e com valores liberais, revalidando-se por emendas e 

permanecendo em vigor. 
 
 
 
 

98 Otero, (2014, p. 26): "[...] observa-se que o simples decurso do tempo se mostra susceptível de alicerçar 
interpretações evolutivas e actualistas de um mesmo enunciado linguístico das normas constitucionais. [...]. [...]: 
a ordem de valores identificadora de um texto constitucional pode, deste modo, sofrer alteração sem que ocorra 
qualquer modificação das suas normas escritas". 
99 Nesse sentido, Miranda (1996 a, p. 401-402): "Uma constituição que perdura por um tempo relativamente 
longo vai-se realizando através da congregação de interpretação evolutiva, revisão constitucional e costume 
secundum, praeter e contra legem. [...]. O desenvolvimento constitucional não comporta a emergência de uma 
Constituição diversa, apenas traz a reorientação do sentido da Constituição vigente". 



87 
 

Aos conhecedores da designada experiência democrática chilena, bem como de seus 

períodos de exceção, parece realmente inaceitável manter a Constituição tal como se 

apresenta, com seu momento zero maculado por ausência de legitimidade democrática – como 

todos os ensaios, regulamentos constitucionais e constituições que o Chile já teve. 

Entretanto, como bem observa Otero (2014, p. 27), revolver constantemente as razões, 

motivos ou significados geradores – no caso da Constituição chilena de 1980, a fim de 

encontrar argumentos para sua substituição, à luz dos argumentos enunciados há pouco, acaba 

por enquadrar-se em exercício de mera "[...] arqueologia jurídica"100. Esse exercício não traz 

nada de bom, podendo, inclusive, reavivar conflitos. 

Passados trinta e seis anos do início de sua vigência – em Portugal ou Chile – a questão 

que deve ser posta é se a Constituição logrou êxito no seu intento de trazer estabilidade, 

segurança jurídica e democracia ao país. Importa saber se a Constituição obtém a adesão da 

sociedade e se está em compasso com o seu tempo, e, também, se evoluiu e superou sua 

mácula inicial, revestindo-se, agora, de legitimidade. 

Opina-se que, por um mero capricho, recomeçar do zero, elaborando nova Constituição, 

pode trazer mais prejuízos e instabilidades do que benefícios, que possam ser imaginados 

apenas pela mera aposição do rótulo democrático. Ademais, no caso chileno, em havendo 

deixado, os militares, o cenário político, as instituições civis já teriam construído essa nova 

Constituição, reformando os dispositivos existentes, silenciosamente operando a evolução de 

novos significados às normas constitucionais, trazendo ao mundo sensível – não uma nova 

Constituição no sentido formal, mas uma Constituição construída pelos Tribunais, 

doutrinadores e demais intérpretes de seu texto sob paradigmas democráticos. 

Assim, com o autor, adere-se ao entendimento de que a Constituição de uma nação é 

uma obra em construção permanente – e possível de pós-legitimações periódicas – reflexão 

válida para Constituições, ora em estudo, no âmbito do diálogo constitucional ibero- 

americano, informado e pautado pelo conceito do permanente transmigracionismo. Viver 
 
 

100 O autor refere-se à Constituição portuguesa de 1976, em sua primeira redação, mas igual percepção pode ser 
aplicada à Constituição chilena. Para o autor "O núcleo caracterizador da Constituição de 1976 foi sendo objeto 
de uma progressiva e paulatina erosão, [...], em sentido paralelo às normas da 'Constituição oficial' se foi 
desenvolvendo uma prática informal interpretativa e aplicativa em sentido contrário que gerou uma 'Constituição 
não oficial' com uma natureza subversiva do texto escrito". Para Otero (2014), as sucessivas revisões 
constitucionais apenas atestaram o óbito de inúmeros dispositivos contidos no texto original e que nunca 
constituíram a vontade dos cidadãos portugueses – notadamente as normas de conteúdo socialista, situação essa 
já apontada por Miranda (2015b). O silêncio da resistência em não aplicá-la prevaleceu, mais forte do que foi a 
vontade de acatá-la. 
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politicamente é decidir constantemente o que deve ser feito e modificar o que é necessário 

(OTERO, 2014, p. 42). 

A Constituição portuguesa de 1976 – segundo Otero (2014, p. 49) – logrou êxito por 

trazer em seu bojo condições objetivas à criação de um Estado democrático e social de 

Direito, inédito na história constitucional portuguesa. Daquele momento em diante, seguindo 

o paradigma do pós-guerra, a dignidade da pessoa humana seria colocada em primeiro plano 

na interpretação e realização da Constituição portuguesa, valendo o mesmo para os demais 

princípios, valores e técnicas adotados, visando assegurar a democracia, o Estado de Direito, a 

República, o parlamento, os direitos fundamentais, etc. 

Quase dois séculos após a Revolução Francesa de 1789, Portugal tem um encontro com 

os valores do liberalismo temperados de socialdemocracia, rompendo com todas as 

Constituições literais e semânticas que precederam a de 1976, trazendo, à luz da essência 

lusitana, a "[...] maneira portuguesa de estar no mundo" (OTERO, 2014, p. 74). Como 

assevera Jorge Miranda (2015), essa maneira de estar no mundo resta em conformidade com 

os valores adotados na Europa. Portugal sempre trilhou o caminho da paz, da estabilidade 

política, do diálogo, do respeito à propriedade, da liberdade e do cristianismo – todos esses 

elementos caracterizadores da nacionalidade lusitana. 

Assim, não haveria de ser um movimento pontual e pouco representativo no tempo de 

sua história milenar que teria o condão de mudar todo o caráter de um povo, conduzindo-o ao 

socialismo. De outro lado, a Constituição chilena de 1980 pode também ser compreendida à 

luz desse recorte identitário, pois, consideradas todas as Constituições anteriores, essa foi a 

Constituição possível à transição101, coerente com sua história, própria da maneira chilena de 

estar no mundo. Enquanto a sociedade chilena não amadurecer o suficiente à democracia e 

buscar maior presença no jogo político, as Constituições possíveis dominarão o seu cenário 

político. 

Nota-se, nos dois casos, portanto, vicissitudes comuns e questões que restaram mal 

resolvidas, nos últimos três séculos, que as Constituições não deram conta de administrar, 

instrumentalmente, como campo de conflito político. O equilíbrio dos polos opostos nos dois 

países leva a esse constitucionalismo possível, obstaculizando a realização do 

constitucionalismo desejável. Os dois constitucionalismos de transição revelam-se como 

constitucionalismos possíveis. Aceitando o quadro político como a realidade do momento, 

101 Canotilho (1994, p. 9) refere-se a Constituições elaboradas nessas circunstâncias como 'constituições 
temporalmente adequadas'. 
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torna-se preciso desenvolver ferramentas e buscar soluções para trabalhar com essas 

vicissitudes, inerentes a qualquer sociedade, que são determinantes à impulsão por mudanças, 

como assevera Miranda (1996b, p. 130): 

Para se situarem as modificações constitucionais, importa, porém, partir de um 
conceito mais lato (e mesmo um pouco vago, deliberadamente) – o conceito de 
vicissitudes constitucionais, ou sejam, quaisquer eventos que se projectem sobre a 
subsistência da Constituição ou de algumas de suas normas. [sic] 

Como técnica ideal de limitação do poder, a Constituição deve espelhar estabilidade, 

mas não imutabilidade. Diante da inédita democracia e do constitucionalismo possível, a 

sociedade portuguesa mostrou serenidade e reconheceu não ser necessário elaborar nova 

Constituição para impedir a marcha ao socialismo, bastando operar Revisões. O acolhimento 

da Constituição possível pode servir de inspiração ao Chile, uma vez que a Constituição 

chilena de 1980 tem sido revista para remover a mácula autoritária de seu nascimento. 

A Constituição como técnica jurídica de limitação do poder deve manter, como pilares 

de uma ordem jurídica, a estabilidade e a previsibilidade de uma ordem jurídica democrática, 

pautada na confiança e na segurança jurídica da nação (OTERO, 2014, p. 94). A palavra de 

ordem na agenda política é compromisso, como assevera Otero (2014, p. 155), ao comentar 

que "a Constituição de 1976, ao invés de outros textos constitucionais, não tem um único 

autor, [...], antes assenta em vários e sucessivos compromissos ou pactos político- 

jurídicos"102. 

Dessa forma, o compromisso é um traço comum em ambas Constituições103, por 

envolverem no seu processo partidos e grupos divergentes, em torno de ideais maiores, em 

prol da unidade nacional, consolidando a democracia. Segundo Otero (2014, p. 156), os 

compromissos "[...], surgiram muitas vezes como recurso tendente a ultrapassar impasses de 

entendimento político ou de votação final de difícil solução". Esse jaez compromissório 

expõe-se na forma de dispositivos abertos, permitindo várias interpretações, em distintos 

momentos históricos, a fim de harmonizar eventuais conflitos, de acordo com o momento 

político em curso. 
 
 
 
 

102 No caso da portuguesa de 1976, Otero (2014, p. 155) indica o seu nascedouro supostamente ilegítimo, vez  
que "É expressão, em primeiro lugar, de um compromisso inicial resultante da conjugação entre um movimento 
militar, protagonista do golpe de Estado, de 25 de abril de 1974, e de uma Assembleia Constituinte que, tendo 
sido eleita por sufrágio universal, era composta por correntes ideológicas antagónicas". Até as revisões têm 
caráter compromissório: "[...], o texto inicial da Constituição e as suas revisões acabaram por sempre traduzir 
compromissos entre os intervenientes". 
103 Portuguesa (1976) e chilena (1980). 
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Segundo Otero (2014, p. 156), essas interpretações são "[...] delicadas operações de 

harmonização ou concordância aplicativa". No caso chileno, há um duplo compromisso: o 

primeiro é a transição à democracia; e o segundo é relativo ao modo como se conduziram as 

sessões da Comissão constitucional (Comissão Ortúzar), conciliando os valores e paradigmas 

do pós-guerra europeu ali transmigrados, com os valores do constitucionalismo chileno, na 

pessoa de seus membros componentes, que haveriam de ser bem aceitos pela sociedade muito 

depois de encerrado o regime militar. 

Nesse ponto, os recortes de compromisso com a ordem democrática variam pelos 

contextos, mas semelhante perfil constituinte. Na mão ideológica inversa, também se 

manifestou no processo político português. No Chile, a Constituição elaborada por regime 

autoritário, mas de conteúdo liberal; em Portugal, elaborada de forma democrática, mas 

conducente a um projeto de Estado socialista. Nos dois casos, consolidada a transição, os dois 

textos foram revistos ou emendados, para adequá-los aos novos anseios de suas sociedades, 

pós legitimando-os. 

A Constituição portuguesa de 1976 também se assentou em um duplo compromisso: 1º) 

entre militares e partidos políticos; 2º) entre projetos constitucionais apresentados por partidos 

políticos ideologicamente antagônicos (OTERO, 2014, p. 157). Duplo compromisso porque 

existem dois argumentos presentes pela sua legitimidade (OTERO, 2014, p. 158): 

[...], podendo afirmar-se que a Constituição teve a sua génese baseada num claro 
compromisso entre duas diferentes legitimidades: a legitimidade revolucionária, 
protagonizada pelo poder militar titulado pelo MFA, e, por outro lado, a 
legitimidade democrática, expressando o poder civil e protagonizada pelos partidos 
políticos 

Esse fundamento político dos partidos prevaleceu sobre o primeiro, sem, contudo, 

apagar a mácula de a Constituição ter surgido de uma revolução, ou de um golpe militar, tal 

qual a gênese da Constituição de 1933. Por serem compromissórias e acolherem correntes 

ideológicas diversas, a abertura do texto constitucional das Constituições portuguesas de 

1976, e chilena de 1980 atendem às necessidades do constitucionalismo transicional, 

permitindo também se adequar às transformações da Constituição material. 

Ingressando numa nova quadra da história marcada por rápidas transformações, com 

sociedades abertas ao novo e com inéditas diferenças de grupos sociais e interesses, os textos 

constitucionais sintéticos e abertos favorecem a consecução da estabilidade e da vontade da 

Constituição. Segundo Otero (2014, p. 173), "uma sociedade aberta e plural, tal como são  

hoje as modernas sociedades ocidentais fundadas no valor cimeiro da dignidade humana, 
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exige uma constituição aberta". Ainda segundo o autor, o texto português apresenta abertura 

estrutural, normativa, política, interpretativa e implementadora104. Em desenvolvimento do 

tema e por outro ângulo, Otero (2014, p. 174-175) faz alusão pela permanente possibilidade 

de debate e rediscussão do que já está posto – seja na lei ou na Constituição, permitindo a 

renovação constante dos pactos. Esse argumento oferece uma alternativa viável aos que 

defendem uma nova Constituição para o Chile, ao invés de acolher e rever o texto atual. 

Assim, com o autor: 

A afirmação constitucional de um Estado de direito democrático, excluindo a 
existência de verdades imutáveis, rejeita as ideias de infalibilidade e de 
omnipotência do próprio texto constitucional: a democracia nega o dogma e 
determina que todas as decisões sejam revogáveis e reversíveis, pois tudo pode ser 
sempre posto de novo à discussão, encontrando-se disposta a corrigir-se e admitindo 
que pode agir melhor. [...]. Se as decisões irreversíveis são incompatíveis com a 
democracia, então a Constituição de um Estado democrático, nunca se encontrando 
assistida de um dogma de infalibilidade, é sempre uma obra incompleta e aberta: a 
Constituição é uma imagem inacabada, um projecto falível e susceptível de revisão. 
[...]. A Constituição não é, por outro lado, um documento histórico morto, antes se 
afirma como um projecto de sociedade dinâmico, procurando captar, gerir e 
projectar as expectativas de toda uma comunidade política num dado momento: essa 
dinâmica aberta do projecto da Constituição de 1976 sintetiza-se na afirmação do 
empenho da República 'na construção de uma sociedade livre, justa e solidária 
(artigo 1º) [sic] (OTERO, 2014, p. 174-175). 

A pesquisa permite identificar possibilidades para o dilema acerca de nova Constituição 

para o Chile. Há argumentos para os dois lados: acolhimento do texto por emendas, ou nova 

constituinte reabrindo o debate. A pós-legitimação demandaria reconhecimento de igual valor 

à purificação de sua mácula inicial (como diz o autor, "[...] a constituição de um estado 

democrático, [...] é sempre uma obra incompleta e aberta"), admitindo que uma Constituição 

democrática em seu nascedouro poderia, na via inversa, conspurcar-se mediante emendas 

espúrias e contrárias a seu espírito tornando-se autoritária ou mesmo sendo suspensa (caso da 

constituição de Weimar de 1919). 

Não há garantias, dessa forma, de que uma Constituição democrática não se  

conspurque, como não há garantias de que uma Constituição outorgada não se legitime pela 

pós-legitimação e seus mecanismos. A riqueza de casos na história rompe com todos os 

modelos e concepções cartesianas do Direito Constitucional tradicional. Um caminho não é 

necessariamente exclusivo nem excludente de qualquer outra opção, e é necessário deixá-los 

todos abertos. Aqueles que defendem uma nova Constituição para o Chile, entretanto, 

segundo Otero (2014, p. 176), ao asseverar que: 

104 Da abertura esclarece Canotilho (1994, p. 193) que "Quando se fala na necessidade de normas abertas 
pretende-se dizer que as normas constitucionais devem ser planificadamente indeterminadas, de modo a 
deixarem aos órgãos responsáveis pela sua concretização o espaço de liberdade decisória necessária à adequação 
da norma perante uma realidade multiforme e cambiante". 
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Nada se encontra definitivamente alcançado ou definitivamente conquistado: a 
construção do modelo de sociedade gizado pela Constituição traduz um esforço 
permanente, uma meta vinculativa de sucessivas gerações de aplicadores ou 
executores da lei Fundamental. [...]. [...]: a Constituição encontra-se, neste sentido, 
aberta às expectativas da sociedade e dos seus membros em cada momento histórico. 
[...]. A dinâmica da abertura da Constituição assume-se também como sendo um 
projecto de inclusão, abrindo-se a diferentes leituras, a diferentes gerações, 
adaptando-se às mudanças sociais e sempre disposto a ser revisitado, discutido e 
melhorado: a revisão constitucional revela também que a Constituição é um projecto 
nas mãos das gerações futuras e que aceita abrir-se a uma renovação periódica da 
sua legitimação. [...]. Pelo contrário, um modelo constitucional que crie 
mecanismos formais que dificultem a sua futura modificação, fechando-se sobre si 
próprio, num desesperado propósito de eternidade e imobilismo, vinculará as 
gerações futuras ao peso da autoridade dos mortos que foram autores do seu texto 
originário, deixando a essas gerações futuras duas alternativas constitucionais: a 
submissão ou a subversão constitucional. [...]. Num certo sentido, uma Constituição 
que nega às futuras gerações a faculdade de modificar o seu texto, recusando-se a 
reconhecer-lhes aquilo que a geração sua autora teve, encerra uma arbitrária  
violação temporal do princípio da igualdade: num Estado de Direito democrático 
nenhuma geração pode, excluindo todas as demais, ter o monopólio de definição do 
justo constitucional [grifo nosso]. 

Assinala-se, desse modo, que tal qual as Constituições democráticas, a seu ver, 

demandam renovação periódica de legitimação (em sede de pós-legitimação material ou 

procedimental – reformas ou revisões), as Constituições autoritárias e transicionais também se 

submetem a essa. Assim, no caso chileno, o debate político pode desenvolver-se à luz dessas 

considerações, preservando o texto, ora em vigor, mas procedendo-se às revisões que forem 

necessárias pós legitimando-a. Eis o que pode se entender em Otero por "[...] renovação 

periódica de sua legitimação". Entretanto, sempre com a ressalva de que cabe à sociedade 

chilena decidir, a final, soberanamente o que é melhor para si, aceitando as consequências de 

suas decisões. É nesse sentido que Canotilho refere-se ao conceito de fonte política "[...] que 

permanentemente se renova através da aprovação ou rejeição, pelos destinatários, de medidas 

ou actos de domínio". Otero (2014, p. 184) também acrescenta: 

A alternância democrática pressupõe que aos novos titulares do poder seja sempre 
conferida a faculdade de inovar, alterar, mudar, substituir: a democracia assenta na 
reversibilidade e revogabilidade das decisões. [...]. Neste sentido, a abertura política 
de uma Constituição passa por não privar ou fazer precludir a margem de liberdade 
conformadora do legislador: nem a Constituição pode ser tão detalhada, nem uma 
maioria pode proceder a uma petrificação ou rigidificação da sua vontade que exclua 
a relevância futura da vontade de uma diferente maioria 

Tal reflexão poderia ser aplicada à Constituição chilena, pois seus mecanismos de 

rigidificação e diques constitucionais podem ser rompidos pelas novas gerações chilenas, nas 

suas faculdades de "[...] inovar, alterar, mudar, substituir". O que deve ser considerado é a 

qualidade técnica do texto de 1980, que pode permanecer, ou ser reformado, no que se refere 

à maior amplitude democrática do debate público atual. De outro lado, contudo, nota-se o 
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alerta da História com o comentário de Hespanha (2017b, p. 3) sobre o Direito e suas 

incertezas, os jogos de poder e seus bastidores, quando aduz que: 

A incerteza do direito não é igualmente boa ou má para todos. Normalmente, serve 
os mais poderosos, os que têm capacidade de influenciar, de subordinar, de sustentar 
um litígio durante anos em tribunal ou, pura e simplesmente, de se estribarem no 
parecer de um letrado por sua conta para desobedecerem ao direito estabelecido 

Trata-se de um alerta para o universo do Direito que, ao lidar com a política, mostra-se 

infenso aos interesses de classes dominantes. Reitera-se a observação do valor de uma 

Constituição transicional que é legitimada e aceita, podendo se mostrar efetiva, mais 

interessante e conveniente do que uma nova Constituição, trazendo instabilidade e 

insegurança jurídicas105. 

Quando Otero (2014, p. 174) afirma que "[...] a Constituição de um Estado democrático, 

[...] é sempre uma obra incompleta e aberta", está indicando inúmeras possibilidades de uma 

Constituição poder evoluir ao longo de sua vigência, por obra dos doutrinadores, dos tribunais 

e dos legisladores. Esse processo constante de construção de seus novos significados 

acompanha as demandas que são trazidas pelas novas gerações, sendo natural que ocorram 

distanciamentos pontuais entre a Constituição formal e a material. 

Diante desse quadro, uma mutação constitucional – ou transfiguração, segundo Otero 

(2014, p. 208-241) – consiste na mudança do significado dos axiomas desenhados nos relatos 

de norma constitucional sem alteração do texto. A mutação, segundo o autor, pode ser 

provocada por: 1) revisão constitucional, 2) transição constitucional a uma nova constituição 

material; 3) e desenvolvimento constitucional. Para tanto, é preciso estabelecer e conhecer a 

sua identidade, a sua memória, a sua personalidade e o seu projeto de futuro. 

Para determinação da identidade constitucional, é necessário um trabalho comparativo 

de direito positivo, combinado com uma pesquisa dogmática envolvendo História 

Constitucional e outras ciências afins. A busca dessa identidade significa conhecer e 

compreender a alma da Constituição, sua trajetória e seu pertencimento no mundo do Direito 

Constitucional, remetendo-se à importância da História – no caso, constitucional – como 

assinalara Hespanha. A identidade a que se refere Otero (2014, p. 245): 

[...] apela, antes de tudo, a uma dimensão histórico-familiar da realidade a 
identificar: a identidade é também definida em função de uma memória resultante 
dos antepassados ou antecedentes que, tendo condicionado a existência ou a 
configuração de determinada realidade, permitem falar em historicidade familiar. 
[...]. A identidade relacional de uma Constituição é, deste modo, determinada pela 
sua inserção numa determinada família constitucional, resulte ela da influência da 

 
105 Esse é um argumento empregado por Álvarez (2014, p.54). 
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história constitucional do respectivo país ou, em termos complementares ou 
determinantes, de 'contágios' externos provenientes de experiências constitucionais 
estrangeiras 106 

Entretanto, essa identidade relacional não anula a personalidade da Constituição, que 

tem seu modo de existir no mundo do Direito. Acredita-se ser essa uma face comum ao Chile 

e Portugal, países com História constitucional marcada pelo absolutismo ou autoritarismo, 

vivenciando, a seu turno, o constitucionalismo possível. 

Encontra-se, na História constitucional, relatos de norma constitucional iguais, mas a 

sua aplicação em ambientes políticos distintos provoca interpretações e efeitos igualmente 

distintos. Algumas Constituições podem ser tributárias de outros modelos jurídicos, de outros 

valores e princípios, mas cada uma acaba por refletir uma identidade própria, relacionada ao 

passado do país. 

Assim deve-se identificar a Constituição portuguesa de 1976 – que tem sua alma 

historicamente formada pelos textos anteriores, em sua evolução – mas se relaciona, 

dialogando com os modelos teuto-italianos do pós-guerra, e, simultaneamente, redefine as 

bases para nova fase do diálogo constitucional ibero-americano. 

Ainda com Otero tem-se que (2014, p. 249): 
 

Tal como uma Constituição pode encontrar a sua identidade em textos 
constitucionais que lhe são anteriores, gerando um fenómeno relacional de 
'identidade familiar', também essa mesma Constituição pode funcionar, 
relativamente a soluções normativas constitucionais que lhe são posteriores, como 
fonte de influência, contágio ou plágio: haverá aqui, nestas hipóteses, uma 
identidade constitucional exportada ou a projecção externa da Constituição [sic] 

No âmbito da relação História constitucional – Direito Constitucional – tanto Portugal 

(1976), quanto o Chile (1980) apresentam textos elaborados com uma identidade histórica 

pré-definida. Em cada um, não há, em sua História constitucional, descontinuidade entre os 

textos constitucionais, que se entrelaçam nos valores e interesses que buscam preservar ou 

realizar107. Surge, então, porque é importante conhecer, pela macro comparação, as grandes 

linhas e os principais momentos da história política de um país, a fim de encontrar respostas 
 

106 Segundo Otero (2014, p. 245), a identidade relacional de uma Constituição pode apresentar dois tipos de 
parentesco: "[...] (i) Poderá tratar-se de uma identidade familiar muito próxima, geradora de um verdadeiro 
parentesco em linha recta entre normas constitucionais, [...], (ii) Pode, pelo contrário, a identidade familiar entre 
os textos constitucionais não ser de grau tão próximo, falando-se num parentesco colateral, segundo um processo 
de mero 'contágio' da ideia de uma determinada solução, num espírito material de mero 'legado' constitucional, 
susceptível até de operar por contraste gerador de uma influência de sentido inverso do texto anterior face à nova 
solução a consagrar". 
107 Com Belchior (2017, p. 10): "Apesar da evolução mediante rutura, as Constituições portuguesas desde o 
período liberal oferecem conteúdos relativamente estáveis ao longo do tempo entre algumas Constituições: há 
em especial estabilidade de substância entre as Constituições monárquicas de 1822 e até 1911. A haver mudança, 
esta ter-se-á centrado na ampliação do domínio dos direitos, liberdades e garantias individuais". 
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às origens dos dispositivos constantes na Constituição, ou ainda, para determinar a sua 

interpretação e sua inserção no mundo. Com isso, determinados valores e princípios protraem- 

se no tempo, renovando-se, prolongando o passado em tempo presente, projetando no futuro 

novas concepções e inovações técnicas (OTERO, 2014, p. 253-288). A ciência envolta no 

Direito comparado oferece esse conhecimento ao seu discípulo, propiciando visões de mundo 

usualmente desconhecidas pela maioria dos juristas. 

No que se refere à identidade relacional com influências externas, Otero (2014, p. 289- 

297) observa que a Constituição portuguesa de 1976 sofreu influências de quatro grandes 

escolas dogmáticas: 1) alemã ocidental, 2) francesa, 3) italiana, 4) socialista108. Essas 

influências serão destacadas mais adiante na pesquisa, como elementos de análise 

comparativa entre as Constituições portuguesa de 1976 e chilena de 1980, permitindo 

demonstrar objetivamente o transmigracionismo e o diálogo constitucional ibero-americano. 

Sua influência irradia-se para a Espanha, que efetuaria sua transição à democracia em 1978, 

mediante uma convergente política socialista moderada na península ibérica – alinhando-se a 

Portugal, em função dos paradigmas instaurados no pós-guerra. O modelo político da direita 

liberal não se consolidara e este campo de ideias. Ele ficou marcado pelo fascismo. A 

alternativa que se apresentou foi no campo do socialismo moderado, socialdemocrata ou 

centro-esquerda. 

A Constituição espanhola de 1978 teve sua própria linha de desenvolvimento e afetou  

os interesses daquela nação, mas recebeu carga valorativa da Constituição portuguesa com 

suas inovações. Seguindo esse percurso com circunstâncias peculiares, naquela quadra 

histórica, a Constituição portuguesa surgiu para a América luso-hispânica como um modelo 

de novo constitucionalismo a ser observado. As duas, em sinergia, projetaram sua influência 

nos países da América luso-hispânica prestes a iniciar a transição democrática. 

Com Valadés (2017b, p. 329), surgem, para a pesquisa, dois pontos importantes que são 

os marcos temporais necessários à delimitação do diálogo constitucional ibero-americano: 1) 

a constituição de Cádiz de 1812 e, 2) a constituição espanhola de 1978 (esta influenciada pela 

portuguesa)109: 

 
108 O autor destaca em detalhes cada uma dessas influências, mostrando o diálogo do constitucionalismo teuto- 
italiano com as constituições ibéricas e daí para o direito latino-americano, sob influência do que denominamos 
transmigracionismo. No mesmo sentido, Miranda (2017, p. 35), para quem as Constituições recebem e exercem 
influências num movimento incessante. Da influência das Constituições estrangeiras na elaboração da 
constituição portuguesa, consultar também Canotilho (2007, p. 24). 
109 Para Valadés (2017b, p. 330) o Chile recebe também forte influência do constitucionalismo francês e 
americano. Para a contribuição dos deputados hispano-americanos nas Cortes de Cádiz – também demonstrando 
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Quando se examina a relação entre o constitucionalismo espanhol e o ibero- 
americano é necessário distinguir dois momentos: o que corresponde à Constituição 
de Cádiz e o que concerne à de 1978. No primeiro caso produziu-se uma influência 
direta devido à dupla circunstância dos vínculos políticos ainda existentes entre 
Espanha e seus territórios ultramarinos, e à decisão inteligente de associar 
numerosos representantes desses territórios nos debates e decisões constituintes 

O marco inicial de Cádiz (1812) demarcou o início do diálogo ibero-americano, 

transcendendo distâncias, tempo e diferenças culturais, com o propósito maior de oferecer, às 

sociedades ibero-americanas, a vivência democrática dentro de valores que transitam no eixo 

ideológico liberal-conservador, apegados aos recortes republicanos e do Estado de direito. 

Finalizando sua ponencia, Valadés (2017b, p. 330) anota, contudo, que o impacto de Cádiz 

(1812) na América Latina não ocorreu de maneira uniforme110. 

A Constituição espanhola de 1978, por seu turno, indicou a renovação desse canal de 

diálogo constitucional, representando, para o mundo ibero-americano, a consagração do 

modelo teuto-italiano de constitucionalismo democrático e social do pós-Segunda Guerra 

Mundial111, confirmando o modelo português de 1976 – posteriormente reconhecido em seu 

pioneirismo e pelo seu prestígio. 

Valadés (2017b, p. 331) anota que "A constituição espanhola de 1978 se reconhece 

tributária das constituições alemã, italiana, francesa e da própria espanhola de 1931". Para 

então comentar e apontar de modo determinante que a Constituição portuguesa nasce como 

modelo de prestígio – direta e indiretamente – ao mundo ibérico: "Ocorre, por outro lado, que 

os constituintes ibero-americanos também conheceram as mesmas Constituições que tinham 

em mente os constituintes espanhóis, além da portuguesa de 1976, cujas virtudes técnicas são 

amplamente reconhecidas". 

Valadés também (2017b, p. 336) acrescenta: 
 
 
 
 
 

o diálogo ibero-americano no plano político-constitucional - consultar Rodríguez (2016). No mesmo recorte 
histórico, consultar Ordoñez (2016) para uma releitura do processo de independência hispano-americano. 
110 Valadés (2017b, p. 330). Em cada país houve adaptação aos seus interesses e peculiaridades. Também neste 
sentido Carpizo (2017, p. 2): "[...], posso dizer que o fenótipo constitucional obedece à realidade de cada país, a 
seu meio ambiente específico, político, histórico, social e econômico". Também Landavazo e Andrés (2017, p. 
85). 
111 Com Haro (2017, p. 61): "Esta constituição assinala uma marca fundamental no processo constitucional 
europeu, que iniciou-se no segundo pós-guerra com as Constituições de França de 1946, Itália de 1947 e a lei 
Fundamental da República Federal da Alemanha de 1949. Isto implica indubitavelmente que todo esse variado e 
rico constitucionalismo das três décadas seguintes foi ampla e profundamente examinado pelos constituintes 
espanhóis de 1978, a fim de adotar aqueles princípios, direitos, garantias e organização institucional, em tudo 
que considerassem adaptável à realidade espanhola e à constituição que ia regê-la". Em seguida, o autor analisa 
suas inovações e impactos em vários países latino-americanos, nos termos de valores, dignidade da pessoa 
humana, soberania popular, nacionalidade, igualdade, etc. 
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Em termos gerais o processo de articulação de acordos constitucionais na América 
Latina tem um ponto de contato com o espanhol: transitar de sistemas ditatoriais, 
como os militaristas, ou autoritários, como o mexicano, a sistemas democráticos. 

 
A transição à democracia operada pelo movimento do 25 de abril na sociedade 

portuguesa não foi apenas política, mas também social, por deixar no passado um país rural e 

conduzi-lo para uma sociedade mais moderna. Os socialistas moderados que assumem o 

governo no pós-revolução inserem, na pauta política, a construção de um tardio Estado de 

bem-estar social no país – renovando igual projeto formalizado na Constituição de 1933, o 

que o aproximará, sobremaneira, da Europa continental, facilitando o ingresso posterior de 

Portugal na Comunidade Europeia. 

A Constituição que seria modelo de prestígio a influenciar a renovação política chilena 

representa o estado da arte – em técnica jurídica – de um processo político-constitucional em 

Portugal, iniciado no século XIX. A Constituição de 1976 representou um recomeço político 

entre classes sociais secularmente antagônicas, contidas pela dominação monárquica e pelo 

Estado salazarista. 

Essa Constituição acomodou a oposição de forças que se apresentou, no momento da 

sua elaboração, dentro do contexto histórico da Guerra Fria, apenas denotando uma leitura 

atualizada com o pensamento constitucional em curso na Europa – o Estado de bem-estar 

social reconstruído na Itália (1948) e na Alemanha (1949). 

É o que reconhece Bahro (2017, p. 795), ao comentar que: 
 

Portugal é, actualmente, uma democracia estável, o que significa que se completou a 
consolidação, a última fase de transição – o facto de ser esta a opinião geral 
confirma-o. O que prova que não apenas as elites políticas portuguesas, mas também 
o povo português atingiu um alto grau de maturidade. Embora a transformação de 
Portugal seja a primeira na terceira vaga, há que se acrescentar que foi também um 
modelo para as que se seguiram. [...]. O aspecto mais importante, em minha 
opinião, é o de que a revolução (o golpe de Estado) foi iniciada pelos militares 
<<progressistas>>, tendo os pactos surgido mais tarde, quando se previu que a 
Constituição seria aprovada dali a um ano. [grifo nosso]. 

A Constituição portuguesa tem, atualmente, 299 artigos após as Revisões. Sobre o texto, 

Caetano (1994, p. 140) aponta que era "[...] um dos mais longos actualmente vigentes". Os 

artigos, muitas vezes, dividem-se em parágrafos, organizados nas seguintes Partes: I – 

Direitos e deveres fundamentais, II – Organização económica, III – Organização do Poder 

Político, IV – Garantia e revisão da Constituição, Disposições finais e transitórias. 

Desde a sua promulgação, passou pelas Revisões de números 01/1982, 01/1989, 

01/1992 e 01/1997. Cumpre observar, mais uma vez, que, neste trabalho, foi restringida a 

análise ao texto da primeira versão, antes das Revisões, apontando o elemento volitivo de 
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marcha ao socialismo, que remanesce no preâmbulo – mesmo após as Revisões – como um 

ideal a ser implementado "[...] de abrir caminho para uma sociedade socialista", construindo 

"[...] um país mais livre, mais justo e mais fraterno". Neste sentido, como salienta Botelho 

(2018, p. 239): 

[...] o texto constitucional continha uma carga ideológica (de teor marxista-leninista) 
muito acentuada, com pretensões de se perpetuar para as gerações futuras e 
apresentava uma redação excessivamente programática. Estes traços distintivos da 
versão original da Constituição de 1976, inevitavelmente, acabariam por colocar 
problemas de perda de normatividade constitucional, até porque, em 1978, a Aliança 
Democrática ganhou as eleições. A primeira revisão constitucional de 1982, [...], 
eliminou do texto constitucional as expressões 'sociedade sem classes', 'transição 
para o socialismo' e 'processo revolucionário', assim como procedeu à revisão das 
normas relativas à reforma agrária e à expropriação de latifundiários sem 
indemnização 112 

Todas essas fórmulas políticas revelam um "[...] verdadeiro <<alfobre>> de esquemas 

holístico-historicistas: <<sociedade sem classes>> (art. 1º), <<transição para o socialismo>> 

(art. 2º), <<abolição da exploração do homem pelo homem >> (art. 9/1) etc" (CANOTILHO, 

1994, p. 456), a exteriorizar uma "[...] historicização constitucional [...]: consciência de 

acção, através da qual os homens, numa determinada situação concreta, se tentam colocar na 

<<lógica dessa situação>> e conformar o futuro para que ela aponta"[sic]. 
 

Esse projeto político, no entanto, foi fruto de um momento histórico particular e, 

ultrapassado seu tempo, foi revisto e redimensionado, pois 

a crença de que o legislador (a constituição) pode, através de antecipação espiritual, 
conformar a evolução da sociedade e formular os fins que devem pautar esta 
evolução, assenta num optimismo voluntarista, idealisticamente associológico e 
acientífico [sic] - (CANOTILHO, 1994, p. 457). 

 
Como se não bastasse esse limitador ideológico, havia ainda a transitoriedade do texto – 

"[...] a faculdade de inovar, alterar, mudar, substituir: a democracia assenta na reversibilidade 

e revogabilidade das decisões", como disse Otero (2014, p. 184). A primeira Revisão (1982) 

extirpou muitas referências ao socialismo, revolução e sociedade sem classes, mas, apesar de 

sua  extensão,  segundo  Canotilho  (2007,  p.  29),  ela  "[...]  não  se  configurou  como  uma 

<<outra>> Constituição. Produziu um novo texto da CRP, não uma nova Constituição"113, que 

prossegue dizendo que "a primeira e a segunda revisões constitucionais eliminaram 

praticamente todas as marcas explícitas da narratividade revolucionária" (CANOTILHO, 

2007, p. 43) promovendo uma "[...] neutralização ideológica" (CANOTILHO, 2007, p. 40), 

112 Da Revisão de 1982 e da supressão às referências ao socialismo, consultar Miranda (1996 a, p.376-377). A 
segunda Revisão de 1989 operou a depuração final do projeto socialista (MIRANDA, 1996 a, p. 384). A terceira 
Revisão em 1992 adequou a país ao Tratado de Maastricht. Sobre a amplitude da Revisão de 1982, consultar 
Canotilho (2007, p. 28). 
113 CRP=Constituição da República Portuguesa. 
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ampliando "[...] o consenso constitucional" (CANOTILHO, 2007, p. 40) – ou ainda "[...] 

processo de alargamento da consensualidade constitucional" (CANOTILHO, 2007, p. 41). 

A Constituição portuguesa foi concebida como um texto transitório em duplo sentido, 

conforme registra Miranda (1996 a, p. 371-372): 

III – A Constituição, ao contrário da Plataforma de Acordo Constitucional (5.4), não 
fala em <<período de transição>>. No entanto, por a Plataforma ter sido fonte 
imediata da parte III e da parte IV e por a Constituição prever um regime  da 
primeira revisão diferente do das revisões ulteriores (menos difícil), estar-se-ia 
diante de uma Constituição transitória, diante de uma Constituição destinada a 
vigorar por um período curto até essa primeira revisão ou novação constitucional. 
Doutro prisma, a Constituição seria transitória, por incindível da transição para o 
socialismo e, logo que este objetivo estivesse alcançado, haveria de ser substituída 
por outra, determinada pelas relações sociais de produção que então viessem a 
prevalecer 

Considerando-se as linhas desdobradas na pesquisa, do desenvolvimento constitucional 

português de 1801 a 1976, percebe-se as suas fases evolutivas: absolutismo, monarquia 

constitucional, República liberal, Estado novo (fascista) e redemocratização114. Das origens de 

Cádiz (1812) até a Constituição de 1976, um longo caminho de tentativas e erros foi 

percorrido, até que Portugal se tornasse um interlocutor democrático a interagir com o mundo 

ibero-americano, sob as bases de um Estado de feitio liberal-social. À altura, não se 

imaginava que o país pudesse causar influência na América luso-hispânica, quase trinta anos 

depois do segundo pós-guerra, quando a matriz ítalo-tedesca já tinha sido posta à prova. 

Dessa forma, a chegada tardia de Portugal nesse debate assinalou a solidez da nova 

matriz, ainda que de forma derradeira entre as Constituições democráticas da Europa 

ocidental. A difusão da matriz emanou do centro à periferia europeia, e o seu êxito deveu-se, 

não só à sábia maneira como o processo político foi conduzido até a constitucionalização, mas 

também pelo ingresso no projeto de unidade Europeia, permitindo integrar sua economia ao 

restante do continente, dinamizando-a e aperfeiçoando as relações sociais, econômicas e 

políticas. Assim, imagina-se o quanto as instituições políticas evoluíram desde então,  

voltando o Estado para a sociedade, de modo a proteger a cidadania em suas necessidades 

fundamentais, guiando-se pela dignidade da pessoa humana. 

Com Miranda (1996 a, p. 400), tem-se que: 
 

A Constituição continua sendo, após três revisões, após a entrada de Portugal para a 
Comunidade Europeia e após tantas transformações registadas no país e no mundo, a 
mesma constituição que em 1976 foi decretada pela Assembleia Constituinte – 

 
 

114 Absolutismo com as Ordenações Afonsinas, Manuelinas e Filipinas; monarquia constitucional com as 
constituições de 1822, 1826 e 1833; República liberal com a constituição de 1911, Estado novo com a 
constituição de 1933 e redemocratização com a constituição de 1976. 
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porque uma constituição consiste, essencialmente, nunca é demais frisar, num 
conjunto de princípios e menos num conjunto de preceitos 

Conclui-se com Canotilho (2007, p. 47): 
 

As revisões constitucionais de 1982, 1989, 1997, e 2004 procederam a uma 
substancial redução desta componente originária da CRP. Diferentemente do texto 
de 1976 – [...] -, o texto actual recentra-se em torno da dimensão construtiva, isto é, 
procura o aprofundamento das estruturas básicas de justiça – [...]. 
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4 O CONSTITUCIONALISMO CHILENO 
 

Sobre o estudo do constitucionalismo português, assinala-se os efeitos de Cádiz em 

Portugal, como exposto no capítulo anterior. O mesmo será nesse capítulo, referenciando a 

Constituição de Cádiz no ponto inicial de uma leitura constitucional do Chile, como nação 

soberana. 

Os efeitos causados por Cádiz em toda a América luso-hispânica contribuem com o 

aperfeiçoamento das elites coloniais que, posteriormente, culminariam com o processo de 

independência em toda região115. Nesse sentido, geograficamente, situa-se o Chile como 

território agregado ao Vice-Reino do Peru, fronteiriço ao leste com o Vice-Reino da Prata. 

Pelos seus efeitos na Península Ibérica (Espanha e Portugal) e na América luso- 

hispânica, a pesquisa realizada permite marcar esse momento como sendo não apenas o 

nascedouro de seus Direitos Constitucionais, mas também do início do diálogo constitucional 

ibero-americano. A problemática levantada aqui consiste em assinalar esse diálogo e, mais 

especificamente, indicar suas influências no constitucionalismo chileno pós-independência. 

Em continuidade, um quadro evolutivo constitucional será traçado, a fim de pontuar 

sobre as marcas do constitucionalismo liberal que permanecem até 1980, em convívio com 

governos e regimes de perfil autoritário, ou durante períodos de governo tidos como 

democráticos. Tentar-se-á demonstrar como esse diálogo se constituiu, progrediu e se 

renovou, assinalando, a cada momento, as circunstâncias que lhes são inerentes. 

Percorrendo esse caminho, a compreensão do que verdadeiramente representou a 

Constituição de 1980 restará mais clara a quem dela se aproxima como estudioso. A análise 

dos eventos que conduzem à independência faz com que seja necessário rever a compreensão 

a respeito do assunto, ao contrário do que sempre fora dito, até então. Percebe-se que alguns 

idealismos e motivos, supostamente gloriosos, apenas edulcoram a verdade, desconhecida da 

maioria da sociedade. Contudo, ela está à plena vista de todos, apenas necessitando de leitura 

e concatenação. Bastam o interesse, a paciência e a coragem de aceitar o enredo de tramas e 

os erros acometidos em sua leitura. 

Como observa Egaña (2015, p. 31), "[...] não é possível entender nem avaliar a 

Constituição de 1980 sem compreender a de 1925 nem, retrocedendo mais ainda, todavia, 
 

115  Sobre a importância do Direito Comparado na compreensão dessa realidade em transformação, ver Via (2016, 
p. 21). À página 18 o autor aborda como os discursos republicano e liberal compuseram a tônica política do 
momento, empregados pelas elites liberal-conservadoras na manutenção de seus privilégios mais adiante com a 
independência. 
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carecendo de uma idéia clara do período transcorrido desde 1891 a 1924". Eis aí, portanto, o 

desafio do passado: pesquisá-lo e decifrá-lo, ou continuar sendo devorados e alijados de seu 

sentido. 

Desde a chegada dos espanhóis ao Chile – para sua colonização – com Pedro de 

Valdívia, em 1541, até a Constituição de Cádiz (1812), tem-se o período denominado colonial 

e pré-constitucional. A Espanha tratava os seus territórios na América não como colônias, mas 

sim como extensão do próprio Reino, daí serem denominados Vice-Reinos, organizados 

geograficamente em grandes extensões, abrangendo o que hoje seriam vários países. 

O Chile não tinha importância como território para a Espanha, e, até a sua 

independência, foi subordinado política e economicamente ao Vice-Reino do Peru 

(COLLIER; SATER, 2004), sendo porta de entrada e saída de diversos produtos da América 

hispânica pelo Pacífico. O ponto de inflexão na história chilena seria a invasão da Espanha 

pelas tropas francesas de Napoleão Bonaparte em 1811, trazendo, como evento histórico, a 

organização na cidade espanhola de Cádiz de uma resistência política e militar, que 

culminaria na elaboração da Constituição de Cádiz (1812), oportunidade bem aproveitada 

pelas elites criollas para obter a independência de Espanha e se afirmar perante os seus 

vizinhos Peru e Argentina. 

A sociedade colonial chilena no período pré-independência era um desdobramento do 

Estado espanhol no Novo Mundo. Coerentes com essa visão de mundo, os espanhóis 

fundaram, na América, cidades, universidades e ergueram catedrais tal qual em Espanha. 

Como no Reino, ali havia uma sociedade fragmentada116, mas com a particularidade da 

América. O elemento humano era multiétnico – com pequenos contingentes de outros povos 

europeus, poucos escravos negros e a maioria indígena – envoltos em conflitos pelo território 

e por suas fontes de riqueza. 

Desde a sua chegada à região, os espanhóis enfrentavam a hostilidade dos povos 

indígenas, resistentes ao processo de dominação. Nesse ambiente, os primeiros espanhóis e 

seus filhos nascidos na América – os criollos117– buscavam estreitas ligações com a Coroa e 

seus representantes, a fim de manterem-se à frente das decisões vitais ao desenvolvimento do 

território. Os vínculos eram uma condição especial por terem emigrado à América, se 
 

116 Nas palavras de Salazar e Pinto (2014b, p. 18) "O Chile sempre foi uma sociedade diversificada e  
discordante, com profundas rupturas econômicas, culturais e políticas". 
117 Em seminário sobre História da América na UNIVERSO, em Niterói, nos dias 7 e 8 de novembro de 2017, a 
Profª Drª Pilar Cagiao registra que o papel dos criollos na América hispânica merece atenção. As suas posições 
não eram idênticas em todos os territórios, surgindo daí as diversas nuances do chamado criollismo. 
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dispondo a enfrentar seus perigos para colonizar o território. A primeira geração de filhos de 

espanhóis daria origem ao criollismo, um movimento agregador, próprio dos primeiros 

colonos, encarregados de representar os interesses da Coroa espanhola no território, o que, 

supostamente, lhes dava proeminência e importância sobre os demais grupos étnico-sociais. 

Por representarem e se subordinarem à Coroa durante os séculos seguintes, sua posição 

de liderança e influência entranharam nas instituições políticas e sociais, e essa corrente de 

pensamento faria valer seus interesses em todos os processos políticos constituintes chilenos 

do século XIX, sendo, depois, substituído por versão mais renovada pelo caudilhismo e 

finalmente os ditadores118. 

O criollismo, dessa forma, em todas as suas nuances, era um fenômeno comum na 

América hispânica. A maneira de conceber o Estado e empregar seu poder assemelha-se ao 

que, no Brasil, compreende-se como patrimonialismo, em que se confundem os interesses 

públicos e privados, com a captura do Estado e seus mecanismos de poder por esses grupos, 

visando a Constituição e a preservação de seus privilégios. 

No início do século XIX, em Santiago, centro da microrregião denominada Valle 

Central, havia contingentes de comerciantes estrangeiros dignos de registro, em sua maioria 

de outros povos europeus, que contribuiriam para a formação da nação chilena e o 

desenvolvimento econômico do país, futuramente integrando-o à rede de comércio global, 

tanto em Santiago, como no pequeno porto de Valparaíso. 

No que tange ao diálogo jurídico luso-chileno, no âmbito do diálogo jurídico ibero- 

americano, Portugal se fazia presente no país, na pessoa de comerciantes, muitos deles 

seguindo a ação pioneira dos comerciantes ingleses. A presença portuguesa no Chile 

remontou aos tempos da colônia, quando muitos portugueses estavam envolvidos em 

atividades ligadas ao comércio e à exportação, assim como norte-americanos, franceses e 

ingleses. O comércio de seus produtos se tornara a língua comum a todos. A presença 

118 Segundo Salazar e Pinto (2014b, p. 19-20) "Aproximadamente desde meados do século XIX, o ideal político 
oligárquico consistiu em manter a existência de um poder equilibrado dentro de um sistema representativo, 
estrutura que permitia o predomínio corporativo de elites e não, por exemplo, o de caudilhos militares. Recursos 
como o suborno, o clientelismo, a repartição de prebendas, a demagogia eleitoral e a exibição de imponentes 
obras públicas lograram fazer-se parte de um modo de democracia restrita, mas funcional e legitimada 
politicamente, que reforçava a dominação propriamente social". Essa arquitetura do chamado peso da noite, "[...] 
com a qual Diego Portales projetou a imagem de um povo manejado por minorias que eventualmente podia 
votar, mas cujo interesse de fundo era fazer-se obedecer". O populismo foi outra maneira de manejar o povo, 
segundo os autores. A minoria mantinha o povo envolto em carências e desencantos, provocando-lhe apatia 
política. Também neste sentido Salazar e Pinto (2014b, p. 93-96), destacando que os pobres "[...] eram uma 
massa submetida a incapacidades", de modo deliberado e às vezes voluntariamente, por distrações múltiplas 
ofertadas, pelo intencionalmente deficiente processo de formação educacional, pela complexificação de temas 
políticos, econômicos e sociais, inacessíveis ao saber dos operários. 



104 
 

portuguesa no país seria importante diplomaticamente, pois Portugal foi um dos primeiros 

países a reconhecer a independência chilena de Espanha, em 1821 (COLLIER; SATER, 2004, 

p. 39). Tal movimento diplomático de Portugal representou um ponto de inflexão nas relações 

internacionais entre os dois países, construindo e inovando o diálogo entre os componentes do 

mundo luso-hispânico, pelo caminho do comércio seguido de posteriores influências jurídicas. 

Esse diálogo era muito influenciado pelos interesses ingleses, tradicionais aliados dos 

portugueses. 

Porém, dos contingentes estrangeiros a constituir a população chilena, sem seus 

primórdios, chegam os ingleses, contendo registros da presença das mais antigas. Após a 

independência, ocuparam o vazio deixado pelos espanhóis, mediante a criação de bancos e 

companhias de comércio. A presença inglesa mostrou-se mais intensa, na mesma proporção 

que a Inglaterra ficava industrializada, pois era preciso exportar seus produtos. 

O contrabando de produtos ingleses – principalmente tecidos – sabotava as linhas de 

comércio espanholas, que como será visto, passava de Espanha às Antilhas, ao Panamá, 

atravessando as montanhas do istmo em mulas, e dali, novamente de navio, até o Peru. O 

transporte de mercadorias nessa rota levava meses e era bastante oneroso. Desde os 

primórdios, ingleses e norte-americanos mostraram interesses nas riquezas da região e 

buscaram minar os esforços espanhóis para controlá-las. Esses interesses marcariam, sem 

dúvida, para o bem e para o mal a evolução do constitucionalismo chileno de 1801 a 1980. 

4.1 A CONSTITUIÇÃO DE CÁDIZ (1812) E O CHILE 

Até o início do século XIX, a América luso-hispânica era dependente de suas 

metrópoles, Portugal e Espanha. A população era escassa e a ligação por terra entre as cidades 

dificultava o comércio, as comunicações e a integração das regiões. Igualmente no plano 

militar, a presença de tropas era pequena e as forças locais eram o mínimo necessário à 

segurança das populações. Em grandes linhas, o que se percebe é que as mudanças que 

ocorreram na região se originaram de eventos e fatos que ocorreram além de suas fronteiras, 

algo que permanece ainda agora no século XXI. 

A América luso-hispânica não teve o controle de seu passado, não tem o controle de seu 

presente e pouco provavelmente terá de seu futuro. A dependência econômica crônica revela  

o déficit civilizatório para formar governos, capazes de atender às demandas da população. O 

processo de independência da América luso-hispânica ocorreu em circunstâncias especiais, 

pois foi favorecido pela distância das forças monárquicas envoltas, que estavam em outra 
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frente de conflito. Dessa forma, faz-se necessário uma releitura, para enxergar o seu real 

significado. Tentar-se-á, agora, relacionar essas circunstâncias. 

A Revolução Francesa de 1789 causou impacto por toda a Europa, que assistia, na 

França, a transição para a República e ao governo dos cidadãos no país. A Declaração 

Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão de 26 de agosto de 1789 e as primeiras 

Constituições de 1791, 1793, 1795 buscaram assegurar a consolidação da República francesa. 

Dentro do movimento revolucionário, contudo, exsurgem as divergências entre facções e os 

jacobinos acabam sendo contidos. 

Os rumos, dessa forma, prosseguiram mais moderados, porém havia inconstância na 

condução do Estado. A ascensão de Napoleão Bonaparte como Cônsul foi indicativo da 

fragilidade da nascente República. Oficial de artilharia que se destacara na Campanha da 

Itália, elevado ao posto de General muito jovem, ao tomar o poder em suas mãos, Napoleão se 

coroa Imperador dos franceses. Pela coroação, funda sua própria dinastia e estabelece o 

paradoxo de ser o filho de uma Revolução Liberal e republicana, que assume o controle manu 

militari do Estado. 

Reorganizado o Estado francês sob suas diretivas, a denominada libertação da Europa 

do absolutismo tem início por inúmeras guerras com países limítrofes e com a ocupação de 

vastos territórios a leste e oeste de França. O discurso da libertação era uma cortina e uma 

justificativa para o expansionismo francês. Em todos os países ocupados pelos franceses, as 

ideias do liberalismo francês foram difundidas e consolidadas. As monarquias europeias 

doravante refletiram e adotaram posições prudentes, aceitando limitações ao seu poder, a fim 

de conter movimentos republicanos. Constituições seriam elaboradas e aceitas pelos 

monarcas, o que refletiu, inicialmente, a instrumentalização desses documentos como técnicas 

de limitação do poder político. A maioria – o demos – precisava ser contida dentro dos 

próprios canais revolucionários e republicanos, e, a partir disso, a Constituição seria difundida 

e empregada com essa intenção. 

Como dito há pouco, até o início do século XIX, o Chile era território de Espanha 

agregado ao Vice-Reino do Peru, num dos pontos mais remotos do mundo. Isolado e distante 

não recebia atenção da Espanha, que voltava suas atenções ao centro daquele Vice-Reino119. 
 

119 O porto de El Callao no Peru era a porta de entrada dos produtos espanhóis na região, provenientes de 
Espanha, passando pelo Caribe, atravessando as montanhas do istmo do Panamá em lombo de mulas e 
novamente de navio até El Callao. Essa complicada logística espanhola explica em muito o êxito dos 
contrabandistas e comerciantes ingleses na distribuição de seus produtos na América espanhola, segundo a Profª. 
Dra. Pilar Cagiao em seu seminário História da América. 
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Em toda essa costa do Pacífico, era ali que ficava o porto mais importante aos produtos 

espanhóis na região, o de El Callao. Território desconhecido e em grande parte dominado 

pelos índios, com suas riquezas ainda a serem descobertas, apenas o Valle Central mostrava- 

se ocupado e desenvolvido. O Chile era – e continua sendo – uma sociedade dividida em 

classes sociais bem definidas, multiétnica e envolta em conflitos pelo território e fontes de 

riqueza120. 

Por apresentar território estreito e alongado, confinado pelos Andes e o Vice-Reino do 

Prata a Leste, e o deserto do Atacama ao Norte, a exiguidade territorial moveria o combativo 

povo chileno, em afirmar sua soberania frente aos vizinhos. O caminho de resistência e 

expansão natural seria o norte pelo deserto de Atacama, bastando enfrentar Peru e Bolívia121. 

O domínio sobre os índios ao sul ocorreria mais à frente, na segunda metade do século. O 

relevo montanhoso e suas dificuldades, a natureza inóspita e a belicosidade constante dos 

povos nativos seriam determinantes na formação do caráter chileno122, dando fortaleza e 

temperança aos membros da nova nação. 

Ao contrário do que se imagina, mesmo distante da Corte espanhola e sob controle do 

Vice-Reino do Peru, havia difusão de ideias, pensamentos e circulação de informações123. 

Toda essa massa de conhecimento formaria as elites criollas na região. Nesse sentido, salienta 

Fix-Zamudio (2018, p. 4) que 

[...] ainda que a leitura de autores que haviam promovido a consagração das idéias 
liberais e os comentários das mesmas estivesse terminantemente proibida pelo 
tribunal da Inquisição, estas se introduziram e divulgaram clandestinamente nas 
colônias espanholas na América. Esta corrente de pensamento foi conhecida, 

 
120 Steven V. (2017, p. 65) registra que no debate da geração histórica de 1842, Lasterria defendia ser a guerra o 
elemento que forjou o caráter e temperou a identidade chilena, primeiro contra os índios, depois os espanhóis, 
peruanos e bolivianos. Recentemente até, se considerarmos a animosidade aos argentinos pelo Canal de Beagle, 
na terra do Fogo. Naquela quadra histórica a guerra era uma realidade permanente. Neste sentido também 
Salazar e Pinto (2014b, p. 46) afirmando que "O Chile construiu-se defensiva e guerreiramente com uma política 
exterior e umas Forças Armadas poderosas, e a nacionalidade chilena também foi construída em torno a esta 
idéia decimonônica de Estado". 
121 Na altura, região rica em guano e salitre, daí as disputas com Peru e Bolívia. 
122 É o que nota Hernández (2016, p. 133): "Um território pobre, escasso de recursos naturais, com pouca terra 
plana para a agricultura, em termos hídricos seco, submetido periodicamente a grandes movimentos telúricos – 
que dão a certeza da destruição cíclica do país – e uma forte matriz militar derivada da longa guerra de Arauco, 
fez com que o povo chileno fosse ordenado e disciplinado". 
123 Registram Landavazo e Andrés (2017, p. 77): "[...] ainda que antes de 1810 tenhamos no mundo hispano- 
americano uma história rica em circulação de impressos e periódicos, sobretudo a partir da crise política de 1808, 
a proclamada liberdade de imprensa cresceu de maneira exponencial no número de publicações de todo tipo e, o 
que é mais importante, adquiriu de maneira mais ostensiva um caráter político". Outra notícia merecedora de 
menção, trazida por estes autores, cuida da participação de negros e índios nos processos eleitorais pós-Cádiz  
nos territórios hispânicos (p. 81) do México, América central e Perú, juntamente com os criollos – algo 
impensável na colônia portuguesa do Brasil na altura e desconhecida historicamente de muitos estudiosos. Tal 
participação, contudo, não evidenciava o controle do processo político, nas mãos dos criollos, sob o efeito Haiti 
(1798). 
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divulgada e ainda ensinada sub-repticiamente pelos intelectuais americanos, 
particularmente pelos criollos, ou seja, descendentes dos peninsulares estabelecidos 
nas colônias espanholas. É conhecido o ensino do pensamento liberal nos diversos 
colégios eclesiásticos estabelecidos nas colônias, [...] 

A Corte acompanhava tudo com discrição e à distância, conferindo liberdade aos 

criollos e discricionariedade na decisão dos assuntos locais, o que permitiu a criação de 

inúmeros privilégios e vantagens a essa minoria. Em inícios de 1800, a Coroa determinou um 

maior controle a ser aplicado nos territórios da Nova Espanha, pelo que anunciava a mudança 

de seus Intendentes na região. A informação espalhou-se e as elites criollas temiam perder 

seus privilégios e vantagens que detinham por estarem ali em nome do Rei124. 

Com esse discurso, boa parte da receita de impostos arrecadados havia sido dirigida à 

mantença daqueles privilégios aos criollos. Esse foi um cenário que se repetiu na América 

espanhola e que seria um dos principais motivos pelos quais a independência seria deflagrada: 

romper com a metrópole, declarar e consolidar a independência, para manter privilégios 

conquistados ao longo de séculos. 

A independência, dessa maneira, purificaria o status quo de suas iniquidades, 

legitimando-as sob uma nova ordem política, mas colocaria em evidência os grupos 

opositores, liberais e conservadores, que, de início, debatiam-se em violência, mas depois, ao 

identificar convergências de interesses, pactuaram e estabeleceram alternância de poder sem 

supressão de opositores, no que ficou conhecido, mais à frente, como aliança liberal- 

conservadora125. 

Às constituições, em um emprego deturpado de suas finalidades, caberia legitimar a 

mantença desses privilégios e o predomínio dos dois grupos126, controlando o processo 
 
 

124 Scocozza (2017, p. 56). 
125 Scocozza (2017, p. 57). Gargarella (2013, p. 30-34) analisa esta aliança não apenas no Chile – no período 
1857-1873, mas em toda América latina, calcada pelas afinidades comuns de manter o poder e afastar o risco 
Haiti – o poder nas mãos das multidões, porém, com ações visando limitar o poder do governo, nos moldes como 
se desenhava no pós-independência com O'Higgins. Com esta aliança ocorreu o que o autor designa de 
sobreposição constitucional gradual, dos modelos liberal e conservador, nos textos constitucionais. O processo 
de aliança é chamado de 'la fusión' – a fusão. 
126 Mas, não apenas isso, pois acresce Gargarella (2013, p. 198) que a fórmula adotada na matriz deste 
constitucionalismo liberal-conservador latino-americano resume-se à fórmula de "liberdades políticas limitadas a 
amplas liberdades econômicas civis". E adiante conclui que "[...] desde sua criação, seu design constitucional 
parecia incapaz de refletir a existente complexidade social". E conclui: "[...] o sistema institucional proveu 
proteções extraordinárias às existentes desigualdades econômicas (desigualdades que foram, no fim, um 
resultado de um intenso ativismo estatal – um ativismo que foi retoricamente repudiado na época). Daquele 
modo, isto favoreceu a consolidação de uma extrema distribuição de recursos. Então, a constituição ofereceu 
todas as garantias necessárias à preservação do status quo econômico e, ao mesmo tempo, severamente limitou 
as possibilidades de resistência política à situação. Enfim, a estrutura constitucional original veio servir à 
consolidação de graves e injustificáveis desigualdades existentes". No Chile o processo se deu pelo 
enfrentamento em campo de batalha, para depois rumar a um pacto. 
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político. No Chile, após a independência, os grupos políticos dividiram-se em liberais e 

conservadores, e o período 1810-1833 seria de enfrentamentos pela condução do país. 

Somente com a Constituição de 1833, depois dos primeiros Regulamentos provisórios e 

Constituições, logrou-se pacificar o país e instaurar a ordem, em um continente marcado por 

anarquia e guerras naquela quadra histórica127. 

Segundo Salazar e Pinto (2014a, p. 34), "a violência foi, pois, a parteira do Estado que 

surgiu da primeira conjuntura constituinte". Essa linguagem de violência, de luta pelo poder e 

pela manutenção de privilégios, protegidos agora pela Constituição, teria como tônica as 

práticas autoritárias nos sucessivos governos. A população não teria acesso ao que se passava 

no interior do Estado, mantida alheia ao debate público, restando-lhe apenas o papel de 

espectadores. Esse pacto liberal-conservador na Constituição de 1833 foi o determinante da 

fama chilena de estabilidade democrática na região, quando, na verdade, a confrontação de 

interesses passou aos bastidores, e o jogo de poder foi marcado pela alternância entre os dois 

grupos, sem conflito aparente ou derramamento de sangue. A estabilidade democrática não 

passava de uma fachada128 aos olhos do mundo. 

Outro dado a se considerar é o elemento religioso na formação da elite criolla chilena. 

Fix-Zamudio (2018, p. 11) salienta um ponto de convergência entre a formação liberal criolla 

e a conservadora Igreja Católica, o que, em parte, explica o substrato ideológico sobre o qual 

construir-se-ia a aliança liberal-conservadora: 

A educação da maior parte dos criollos fazia-se na Universidade Pontifícia, mas 
majoritariamente nos seminários eclesiásticos e nos colégios dirigidos por religiosos. 
Em todos eles, de maneira paulatina foram se modernizando os currículos para 
introduzir matérias nas quais ensinavam-se as obras produzidas pelo Iluminismo e a 
Ilustração, as quais se incorporavam a suas bibliotecas, geralmente de maneira sub- 
reptícia devido à proibição terminante por parte do Tribunal de Inquisição, no que se 
refere à sua aquisição, estudo e divulgação 

Assim, a História provia ao Chile fatores favoráveis à independência, com as guerras 

napoleônicas, a anunciada mudança de Intendentes e a invasão da Espanha pelos franceses. O 

movimento pela independência do Chile foi deflagrado em 10 de setembro de 1810, 

formando-se então a primeira Junta de Governo: 
 
 

127 Nesse sentido Gargarella (2015b, p.1) refere-se a esse período como "[...] dramas coletivos fundamentais", 
ressaltando que na região em cada jovem nação o drama era diferente, relacionados a "[...] dificuldades 
econômicas". 
128 Bandeira (2008, p. 26) registra: "Contudo, jamais acreditei que Salvador Allende pudesse manter-se por  
muito tempo no governo. O Chile nunca havia sido um país tão estável, como se dizia. Em 150 anos, desde a 
independência até 1970, ocorreram quatro guerras civis e também golpes de Estado, que derrubaram os governos 
existentes. [...]. O excepcionalismo do Chile me parecia um mito". 
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Desta data até a reconquista espanhola, depois da derrota das tropas patriotas na 
Batalha de Rancágua em 1814, ditam-se diversos regulamentos constitucionais 
provisórios que organizam a autoridade governamental de maneira rudimentar 
(ALCALÁ, 2017, p. 1)129. 

 
Dessa maneira, a mudança dos Intendentes pela Coroa havia despertado o senso de 

autoproteção das elites criollas aos seus privilégios. As guerras napoleônicas (COLLIER, 

2003, p. 32) na Europa catalisaram o desejo das elites criollas de romperem com o Reino e 

conquistar sua autonomia do Peru, preservando, assim, seus privilégios fiscais e políticos. A 

Independência foi o caminho, apesar das perdas humanas e econômicas que o percurso traria. 

Além disso, a Independência do Haiti de França seria outro fator determinante, como será 

visto adiante. 

Na Península Ibérica, a coroação de José Bonaparte como rei de Espanha, por seu irmão 

Napoleão Bonaparte, deflagrou a resistência espanhola e favoreceu a formação da Junta de 

Cádiz. A insurgência contra o invasor francês repeliu os termos do acordo de Bayonne (1808), 

pretendendo, não o retorno da monarquia espanhola, mas sim a fundação de uma República, 

seguindo, paradoxalmente, os valores do liberalismo francês. 

A Junta de Cádiz representou a primeira tentativa de implantação do projeto liberal na 

Espanha, assimilando e adaptando os valores e ideias do liberalismo francês. Embora vigente 

por um breve período na Espanha, seu impacto teria efeitos nos territórios espanhóis da 

América do Sul130. Muitos representantes dos territórios espanhóis na América – ou Nova 

Espanha – participaram presencialmente dos acontecimentos na Espanha e, posteriormente, da 

constitucionalização em 1812. A participação desses representantes mostrar-se-ia importante 

quando de seu regresso à América, na formação das lideranças político-militares pós- 

independência131. 
 
 
 

129 Tais foram os Regulamentos Provisórios de 14 de agosto de 1811, o Regulamento Provisório de 27  de 
outubro de 1812, e o Regulamento Provisório de 17 de março de 1814. A precariedade destes regulamentos 
provisórios, verdadeiros ensaios constitucionais, perduraria até a vitória na Batalha de Chacabuco, em 12 de 
fevereiro de 1817, pelos exércitos de Bernardo O´Higgins com apoio do general argentino José de San Martín, 
permitindo a consolidação efetiva da independência em 1818. 
130 Em contraponto a esta ideia, vide Ordóñez (2016, p. 600): "Ademais, nem Buenos Aires e nem Santiago 
estavam fortemente influenciadas pelas estruturas e processos da Constituição espanhola de 1812". Para as 
conquistas da constituição de Cádiz, consultar Hernández (2016, p. 124). 
131 Cádiz inaugura o espaço de debate público entre o Reino e os territórios da Nova Espanha. Com Hernández 
(2016, p. 124) – sobre a constituição de Cádiz: "Possui, ademais, o mérito de ser o fruto de uma assembleia em 
que participam representantes de todos os reinos que integravam a Coroa. Constitui em si mesma uma instância 
de encontros do mundo ibero-americano". Neste sentido, também Carpizo (2017, p. 7) e Carpizo (2006), aqui 
mencionando "[...] 63 deputados novo-hispânicos que concorreram às Cortes constituintes de Cádiz". Para leitura 
complementar sobre esta representação consultar Alvarez e Sarasola (2016). Para lista completa dos 
representantes, consultar Fix-Zamudio (2018, p. 20). 
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As Cortes de Cádiz inauguraram o espaço de debate público entre criollos e espanhóis, 

na defesa de seus interesses, dando-lhes voz ativa na discussão política132. O Chile observaria 

as lições de Cádiz e introduziria os valores liberais133 nos Regulamentos e nos textos 

constitucionais, após 1810, preservando a liberdade e a propriedade como os maiores 

interesses das oligarquias criollas134. Na sequência, tem-se a elaboração da Constituição de 

Cádiz135. Segundo Ordoñez (2016, p. 579), as guerras napoleônicas trouxeram transformações 

e mudanças: 

Esse processo incluiu várias transformações inter-relacionadas: uma expansão 
demográfica; a emergência da burguesia, ou classe média; o crescimento das 
economias da região; a reestruturação dos impérios britânico, francês e ibérico; o 
surgimento da Grã-bretanha como a primeira força industrial e comercial; o triunfo 
de um sistema 'moderno' de pensamento conhecido como Ilustração e a 
transformação dos sistemas políticos ocidentais, incluindo a expansão do governo 
representativo na Inglaterra, a revolução nos Estados Unidos e França; o novo 
imperialismo francês e as guerras européias que engendrou, o crescimento do 
nacionalismo na Europa e na América, e a primeira revolução burguesa da Espanha 
e a independência da América espanhola 

 
A Guerra Peninsular e o impacto de Cádiz (1812) no Chile foram registradas, assim, por 

Landavazo e Andrés (2017, p. 89): 
A constituição de Cádiz não chegou a ser promulgada no território da antiga 
Capitania Geral do Chile, onde o Regulamento Constitucional provisório de outubro 
de 1812, se bem que reconhecia a Fernando VII como Rei, estabelecia em seu artigo 

 
132 Segundo Suanzes-Carpegna (2018, p. 241) as Cortes de Cádiz reúnem-se pela primeira vez em 24 de 
setembro de 1810". Consultar o mesmo autor para o perfil de seus membros e tendências constitucionais nos 
trabalhos constituintes. 
133 Consultar Alvarez (2017 a), para uma leitura valorativa da constituição chilena de 1980 em comparação com 
a espanhola de 1978. O autor refere-se a estes dois casos como um fenômeno que acomete as constituições na 
segunda metade do século XX, em grande parte por influência de Itália e Alemanha. 
134 Hernández (2016, p. 128). Ibidem à p. 129: "[...], no Chile se instala em um quarto de século a noção de 
soberania nacional e uma teoria de origem do poder desprovida de referências à divindade, a ideia de separação 
de poderes do Estado, a necessidade de corpos legislativos de eleição popular, um corpo colegiado permanente 
que atuasse como garantidor da constituição e dos direitos fundamentais, a liberdade de imprensa, um sistema 
nacional de educação, a necessidade de contar com códigos que condensassem todo o direito vigente, uma nova 
normatividade tributária, uma nova organização da judicatura, a consagração dos direitos do homem, e um novo 
sistema de organização territorial que pudesse compatibilizar a devida autonomia das comunidades locais com o 
poder do Estado central. Em geral, em toda América terminou-se impondo um sistema de governo de corte 
republicano aristocrático". À p. 133: "A isto se soma que não existia outro grupo social organizado de relevo 
distinto da elite precursora da independência, e além disso, a classe dirigente estava fortemente ligada por laços 
de parentesco, foi óbvio que se combateria a todo custo qualquer tipo de alteração ou mudança que  
modificassem os equilíbrios próprios dessa sociedade rural". 
135 A respeito da constituição espanhola de Cádiz de 1812, remetemos ao artigo de Dallari (2016); Bezerra  
(2016) e Collier (2003, p. 32). Em meio à Guerra civil espanhola a Junta de Cádiz desafia a França e estabelece 
uma constituição de cunho liberal, transformando a Espanha em uma monarquia parlamentar. Tratava-se de uma 
manobra política inédita, rompendo com o histórico de monarquia despótica da Espanha e ali introduzindo 
valores liberais burgueses como a limitação dos poderes do rei através de uma constituição. Para Hernández 
(2016, p. 121): "[...], junto As Partidas, é o melhor texto jurídico que a Espanha legou à humanidade". No  
mesmo sentido Landavazo e Andrés (2017, p. 77, e 84): "A Constituição de Cádiz foi fundamental para o 
desenvolvimento dos princípios do constitucionalismo moderno na América ibérica. Sua influência, inobstante, 
foi muito díspare na história constitucional do conjunto de Estados que resultaram do processo de desagregação 
da América espanhola". 
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5 que 'nenhum decreto, providência ou ordem que emane de fora do território do 
Chile terá efeito algum'. A intervenção realista impulsionada desde o Vice-reino do 
Perú provocou a assinatura do Tratado de Lircay, em maio de 1814, pelo qual o 
Chile aceitava a legitimidade das Cortes de Cádiz durante o cativeiro de Fernando 
VII e se comprometia a enviar deputados às mesmas. [...]. [...], a influência de Cádiz 
está presente no primeiro constitucionalismo chileno, especialmente nas 
constituições de 1822 e 1828. O primeiro texto foi impulsionado por Bernardo 
O´Higgins, mas sua redação foi obra de José Antônio Rodriguez Aldea, [...] 

 
A chamada Guerra Peninsular – conflito que envolveu Portugal, Espanha e Inglaterra 

contra o exército francês de Napoleão – trouxe, à superfície em Espanha, as idiossincrasias da 

monarquia absoluta espanhola. A Espanha absolutista trazia em si um antigo regime 

diferenciado da França, que acabou refletindo na ilegitimidade das abdicações impostas aos 

reis da Espanha por Napoleão, por ocasião de Bayonne136. 

A trama urdida por Napoleão, a fim de legitimar a ascensão de seu irmão José ao trono 

espanhol não iludiu os espanhóis mais ilustrados, os quais viam no episódio uma  

oportunidade para modificar as relações de poder no país. A nova ordem constitucional de 

matriz liberal burguesa, advinda com a Constituição de Cádiz, trouxe reflexos políticos no 

Reino das Sicílias e outras regiões da Itália dominadas pelos espanhóis, bem como em todas 

as regiões do império espanhol nas Américas137. 

Na América hispânica, uma nova senda político-social abrira-se e deflagrara a 

independência da Venezuela, Colômbia e Chile, nos anos seguintes, aproveitando-se do 

descontrole na península e a confusão que se instaurava na América. Por toda a América 

hispânica formaram-se Juntas de Governo pró e contra o Império espanhol. Na Espanha, 

valores como liberdade, propriedade e igualdade eram inseridos na nova ordem constitucional 

espanhola. 

As relações de poder entre Igreja Católica espanhola e o Estado foram reescritas sob 

novas bases, a fim de conter sua influência na sociedade, tendo por destaque a supressão do 

Tribunal do Santo Ofício na Espanha (DALLARI, 2016, p. 81-82). 

Por sua vez, a Constituição de Cádiz foi um texto transicional entre a Espanha 

absolutista e aquela que desejava romper com o antigo regime de feição ibérica, ingressando 

na ordem constitucional liberal que se espalhava na Europa. Mesmo sendo, posteriormente, 

suprimido, o registro histórico de Cádiz deixou marcas indeléveis que retornariam à cena 

política novamente até a constitucionalização definitiva da monarquia espanhola. 

 
136 Consultar Dallari (2016) sobre Napoleão e a Junta de Bayonne, bem como para a importância histórica da 
constituição de Cádiz. 
137 Como assinala Hernández (2016, p. 127): "Tal situação se explica pela coincidência do movimento 
constitucional em comento com a emancipação política da América latina. A emancipação dos reinos significaria 
que cada uma das novas repúblicas deverá dar-se um direito nacional". 
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A independência da América hispânica marcou o surgimento do Direito Constitucional 

latino-americano, para estabelecer e organizar a nova ordem construída pelos processos 

independentistas conduzidos pelas elites criollas. Os Direitos das novas nações foram 

construídos com base nas referências jurídicas espanholas anteriores, incorporando o discurso 

político liberal e os valores republicanos como alternativa à monarquia – situação essa muito 

bem retratada no debate entre Bello e Lasterria no Chile, ambos da chamada geração de 1842. 

Dessa forma, nas primeiras décadas, as jovens nações estavam permeadas de incertezas 

e convivendo com guerras intestinas, pela consolidação da independência, o que se revelou 

nos documentos constitucionais até quase o século XX, nos quais encontra-se o discurso 

político liberal formalizado, convivendo com práticas autoritárias de seus governantes138. 

Como assinala Hernández (2016, p. 127): 

O direito pátrio coincide na América Latina com o direito moderno. O direito pátrio 
é sinônimo da superação das características daquele ordenamento jurídico próprio do 
antigo regime. Os direitos pátrios se formarão com instituições do direito indiano, as 
que seriam concebidas de acordo com as circunstâncias particulares de cada país, 
redigidas em terminologia liberal, às quais acrescentam-se inovações jurídicas 
próprias do século. A primeira delas, como se indicou mais acima, são as 
constituições. [...]. Em consequência, o direito pátrio é uma nacionalização do 
direito indiano unido às inovações jurídicas indicadas. [...]. A proliferação de 
direitos pátrios implicou, por sua vez, o surgimento de uma nova forma de relação 
entre os ordenamentos jurídicos. Começa-se a empregar o direito comparado como 
forma de dar formulação científica ao direito pátrio. A impossibilidade de levar a 
cabo adequadas redações de códigos em um breve prazo faz muitíssimo mais fácil a 
cópia e recepção do direito estrangeiro. O direito estrangeiro serve como fonte 
material do direito, como modelo a adequar ou como texto a que outorgar-se 
vigência 139 

A constituição de Cádiz foi promulgada em 19 de março de 1812140. Contudo, como 

salienta Ordoñez (2016, p. 597): "A nova ordem política foi de curta duração. Em maio de 

1814 Fernando VII regressou de seu cativeiro em França e aboliu as Cortes, nulificando todos 

os seus atos. O sistema constitucional foi derrubado como um castelo de cartas"141. Pelos 

autores pesquisados, identifica-se que nem a Revolução Americana (1776), nem a Revolução 

Francesa, ou suas Constituições (respectivamente 1787 e 1789) produziram o impacto como o 

causado por Cádiz em 1812, nos territórios da Nova Espanha. Assim, pode-se atribuir isso ao 
 
 

138 Nesse sentido, Salazar e Pinto (2014b, p. 35) registram que "Durante um período de aproximadamente vinte 
anos, as elites governantes consolidaram um projeto conservador e autoritário na política, e liberal e mercantil no 
econômico". 
139 Como esclarecimento, o Direito indiano a que se refere o autor é o Direito espanhol. 
140 A título de curiosidade, Bezerra (2016, p. 99) nota que: "A constituição de Cádiz vigorou no Brasil antes 
mesmo da Constituição de 1824; [...]. Em 21 de abril de 1821, no Rio de janeiro, D. João VI jurou a Constituição 
de Cádiz e publicou-a por decreto. Revogou-a no dia seguinte, em circunstâncias muito bem documentadas por 
Barreto e Pereira (2011)". 
141 Nesse tema, consultar também Suanzes-Carpegna (2018, p. 245). 
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fato de esses territórios estarem voltados para a metrópole com mais intensidade, embora 

constata-se que havia circulação de ideias pela imprensa na América hispânica. 

4.2 A GERAÇÃO DE 1837: A CONTRIBUIÇÃO ARGENTINA À FORMAÇÃO 

CONSTITUCIONAL CHILENA 

Outra nota relativa ao retrospecto constitucional chileno foi a influência dos exilados 

liberais argentinos no Chile. O período que sucedeu o processo histórico de independência da 

América luso-hispânica apresentou realidades multifacetadas e complexas em todas as jovens 

nações sul-americanas, momento em que as lideranças hispânicas na região do cone sul 

estavam mais preocupadas, inicialmente, em expulsar os espanhóis, do que envolverem-se em 

considerações movidas pelas nacionalidades a que pertenciam142. 

Assim, a independência liderada pelas elites criollas desejava romper com a Espanha e 

assegurar sua histórica posição nos novos Estados que surgiam, preservando e, sobretudo, 

legitimando seus interesses e privilégios na nova ordem. Seus membros eram os detentores 

das haciendas e das atividades econômicas mais significativas143. As elites criollas lideravam 

o processo, pois temiam, em seus territórios, o mesmo que ocorrera com a independência do 

Haiti (1798), com a tomada do processo político pelas multidões de escravos e índios. O 

episódio havia sido traumático em toda a América luso-hispânica, e, na Europa, o efeito 

causado foi a quase incredulidade. 

No curso do processo independentista, as lideranças militares criollas tomavam vulto e 

mostravam um perfil intelectual e técnico próprio para sua época, alinhado às ideias liberais, 

uma vez que muitos haviam participado dos eventos de Cádiz (1810-1812), na Espanha. 

Conhecedores das dificuldades envolvendo uma campanha militar contra a Espanha, e 

sabedores das rivalidades entre grupos liberais e conservadores, naturalmente manifestaram 

um viés autoritário, no curso do processo independentista, para evitar a anarquia. Daí vem a 

assertiva de que a América luso-hispânica tem tradição política autoritária, pois, nos anos pós- 

independência, era preciso construir as instituições do Estado soberano e conter as ameaças de 

reconquista pela Espanha. 
 
 
 
 

142 Cagiao (2017). 
143 Com Ordóñez (2016, p. 605), observa-se que: "Finalmente, apesar da participação significativa das massas 
urbana e rural no conflito, a luta americana pela emancipação, tal qual na revolução francesa, foi 
fundamentalmente um processo político que teve como resultado o triunfo dos criollos, a burguesia americana" – 
resultado do efeito Haiti (1798). O autor aborda o processo de independência sul-americana. Para a contribuição 
dos criollos na difusão do constitucionalismo liberal na América hispânica, consultar Witker (2017, p. 245). 
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Do mesmo modo, na região predominava a linguagem da violência estatal, pois a 

repressão política legitimada pelo Estado foi empregada para conter a anarquia. Um exemplo 

dessa liderança foi O´Higgins, o Diretor Supremo no Chile. Os primeiros governos 

precisavam assegurar a independência e, portanto, as liberdades públicas não constavam de 

forma ampla e detalhada nas Constituições, de modo a permitir a repressão aos monarquistas, 

aos que se opunham à independência e aos que poderiam causar um contexto de anarquia. 

Esse foi um cenário comum no Chile e na Argentina, com Rosas. As primeiras linhas de 

constitucionalização foram escritas com tinta autoritária e, somente com o tempo, após 

décadas de construção do Estado e educação da nação, é que haveria o desejo de estabelecer 

um autêntico Estado democrático de Direito, o que em muitos países da região ainda era um 

projeto político. 

Nessa altura, o Chile, como jovem nação, carecia de pessoas letradas e afetas às ideias 

em curso na Europa. Tal realidade resultou da condição de território subordinado ao Vice- 

Reino do Peru, que dedicava pouca importância no sistema administrativo espanhol. A 

desorganização política inicial, a falta de um sistema educacional adequado e a pouca 

importância de sua economia põem o Chile atrás, em relação a outros países como o Peru, 

Colômbia e Venezuela. 

A vizinha, Argentina, embora atravessando momento politicamente semelhante, com 

um país vasto e pouco povoado no interior, com poucas pessoas qualificadas para 

desempenhar as funções de governo, educação e saúde, lograva assistir ao surgimento de uma 

geração de políticos e intelectuais bem formados, cujo impacto de suas reflexões afetaria o 

curso da nação platina e também do nascente Chile: é a denominada geração de 1837 ou 

apenas geração de 37. 

Seguindo o modelo de associações existentes na Europa, como os carbonários na Itália e 

outros círculos intelectuais na França e na Inglaterra, alguns argentinos egressos, visitantes e 

frequentadores desses grupos reproduziram seus modelos em Buenos Aires, e, ao debater 

sobre variados temas de economia, filosofia, história e política144; publicaram obras e artigos 

em jornais com grande repercussão, abordando temas afetos à sociedade e ao Estado. 

 
144 Segundo Myers (2016, p. 1): "Obrigados pelo governo de João Manuel de Rosas a empreender o caminho do 
exílio, fariam de sua peregrinação uma empresa proselitista, espalhando nos países que os abrigaram as novas 
doutrinas do romantismo e do socialismo literários, do sansimonismo e do ecletismo, da filosofia histórica do 
direito, e finalmente, das posturas liberais mais radicais junto com as posturas conservadoras mais reacionárias. 
As opções ideológicas escolhidas pelos integrantes daquela geração foram tão diversas e originais como suas 
personalidades, mas um traço os mancomunava a todos ante os olhos muitas vezes atônitos de seus interlocutores 
uruguaios, chilenos, ou brasileiros: o valor supremo que lhes alçava à novidade, o valor de estar no topo da 
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Ademais, de perfil laico e republicano, seguindo o modelo francês assimilado por Cádiz 

(1812), os grupos tentavam romper com o modelo de domínio da política nacional platina pela 

Igreja Católica e monarquistas. A Igreja Católica exercia influência pela sua histórica aliança 

com o poder temporal e por possuir uma rede de ensino, na qual os membros mais 

importantes da sociedade eram formados com valores tradicionais. No caso dos mais pobres, a 

Igreja exercia uma função domesticadora dos ímpetos de revolta dos peões contra seus 

senhores. Abria-se o debate público sobre a temática do Estado laico nessas sociedades, o que 

se manteve, mesmo depois de sua constitucionalização, pela importância da Igreja como 

instituição. Como assinala Myers (2016, p. 14): 

Enquanto no Chile a cultura intelectual seguia fortemente apegada a modos e estilos 
<<tradicionais>>, cuja expressão mais evidente era a onipresença do catolicismo 
como elemento aglutinador de todo o universo de crenças ou como referência 
obrigatória para qualquer proposta de dissidência, os argentinos possuíam uma 
experiência cultural marcada pela secularização 

Esses grupos e a propagação de suas ideias provocavam estupefato na sociedade e 

reação governamental, principalmente durante o governo de Juan Manuel Rosas – chamado 

de Ditador, causando o exílio de muitos de seus expoentes em Santiago, no Chile, e até 

mesmo para a Corte portuguesa no Rio de Janeiro, nos idos de 1800. O Chile mostrou-se mais 

receptivo ao grupo de exilados que obteve ótimo acolhimento e inserção na sociedade, 

destacando-se nas áreas de educação e da imprensa145. Entre todos, destaca-se Alberdi146, 

Gutiérrez, Echeverría e Belgrano, ao ponto de lhes ser oferecida a nacionalidade chilena147. 
 
 
 

última moda ou da última criação surgida nos países europeus ou na Grande República do Norte". No mesmo 
sentido, Zubizarreta (2016) analisa a contribuição dos intelectuais argentinos na América hispânica. Consultar 
também Jensen (2016) 
145 Urbina (2010, p. 4): "No Chile Alberdi obtém a revalidação do diploma de advogado na Universidade do 
Chile apresentando o memorial <<Congresso geral americano>> em 1844 na qual luta pela união aduaneira de 
nossa América, trabalha na Prefeitura de Concepción e como advogado em Santiago, para estabelecer-se em 
Valparaíso mais tarde, desenvolvendo um trabalho de publicista, jornalista e empresário através do Mercúrio ou 
fundando o jornal <<El Comercio>> (1847-1849) e o «Clube Constitucional» presidido por Gregorio Gómez 
para apoiar os planos constitucionais do General Urquiza; sendo nomeado por este Encarregado de Negócios da 
Confederação no Chile em 1852 e mais tarde em 1855 na Europa iniciando um longo périplo diplomático". 
146 Ramón (2003, p.s 75-77) aponta que a proposta de Alberdi coincidia em muito com a chamada 'ideologia 
Portaliana' (de perfil autoritário, com muito poder concentrado nas mãos do Presidente), muito forte no Chile. A 
solução para o governo passaria pelo "[...] estabelecimento de um governo regular encabeçado por 'um  
presidente constitucional que possa assumir as faculdades de um rei no instante em que a anarquia o afrontar 
como presidente republicano. [...]. Essa restauração do absolutismo bourbônico na política ia acompanhda da 
implantação das doutrinas liberais no econômico, sendo o primeiro uma espécie de condição sine qua non para 
que pudessem funcionar as segundas". Sobre o pensamento econômico de Alberdi, consultar também Perotti 
(2016). Ainda sobre Alberdi, consultar Balerdi (2001), quem demonstra o cuidado de Alberdi em conhecer bem 
"[...] a realidade social concreta", a fim de permitir a correta adequação com a sociedade. 
147 Myers (2016, p. 13): "Dessa maneira, os emigrados românticos, amparados e utilizados pelo Estado, se 
constituíram em um veículo da modernização cultural chilena. Esse papel de «modernizadores» também o 
exerceram no espaço mais exposto do debate público - enfraquecido e ainda pouco desenvolvido-, onde as 
novidades literárias que aportavam, sua forma de argumentação e ainda certo estilo novo –marcado pela 
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O debate político chileno, após 1850, foi influenciado pelas reflexões dos exilados 

argentinos, em Santiago, através da publicação de artigos em jornais, círculos literários e de 

debates148. As questões de fundo eram as mesmas no período dos anos 1830 na Argentina e  

no Chile, pela ancestralidade espanhola. A preocupação era pensar o Estado e a sociedade, 

desenhar um projeto político que tirasse a América hispânica do seu atraso histórico, 

decorrente do modelo ibérico. Dentre todos, Alberdi foi o que mais se destacou, pela sua  

visão de estadista, com suas propostas para a Argentina. Sua visão europocenêntrica e sua 

civilidade à frente de seu tempo espelhavam-se na sua reflexão de que governar é povoar. 

No Chile, os regulamentos provisórios e as primeiras Constituições chilenas pós- 

independência – precários em sua redação no período 1800-1833, tendiam, agora, a incorporar 

as novidades políticas trazidas da Europa, pelos exilados argentinos de 1837, nos debates 

públicos, jornais e obras publicadas em Santiago. Essa contribuição acompanhou a influência 

anglo-saxônica via Estados Unidos (RODRÍGUEZ, 2016, p. 90), a introduzir os valores do 

liberalismo inglês – ali já estabelecidos, bem como a influência do liberalismo francês, ao 

Chile, via Constituição de Cádiz. 

O Direito Constitucional chileno, nesse momento, foi permeado de um diálogo 

multicultural, incomum ao seu tempo, uma mescla de fontes políticas, um pouco de 

experiências e ideias, algo inusitado para um país reconhecido como distante do epicentro 

político europeu e isolado na região do cone sul americano. As incompreensões da sociedade 

ao país e à sua história advêm de incorreto posicionamento do Chile no mundo, e da 

contextualização de todas essas influências em suas linhas constitucionais, o que o manteve 

enredado, por quase dois séculos, em um fluxo de ideias representativas de grupos e interesses 

nacionais e estrangeiros, na tentativa de controlar ou influenciar os seus destinos. 

Dessa maneira, esse fluxo de ideias e interesses evidenciava o diálogo não apenas 

jurídico, mas em vários campos de interesse do Estado e da sociedade. Como assinala Via 

(2016, p. 5) o diálogo constitucional entre países e as influências do Direito estrangeiro são 

"[...] consequências culturais inevitáveis"149. E assim, a Argentina deixou sua marca na 

formação constitucional chilena. 
 
 
 
 

impudência- que acharia uma pronta resposta local no conservador «Jotabeche», provocarão simultaneamente a 
admiração, a inveja e o receio de seus anfitriões". 
148 Urbina (2010, p. 4): 
149 Consultar também, na temática do diálogo constitucional, Roig e López-Brea (2016). 
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A consciência de sua superioridade intelectual em relação aos provincianos150, os 

chilenos iriam trazer rejeição e também o surgimento da fama de arrogantes151, aos argentinos 

exilados. Porém, a sinergia das duas correntes liberais (chilena-argentina) encontrava campo 

fértil em Santiago, permitindo ali a construção de uma nação comprometida com o modelo de 

República liberal, embora, naquele momento, com governantes dotados de poderes 

centralizados em si, antecipando um caudilhismo constitucional152. 

Na altura, trabalhava-se mais a forma constitucional liberal, do que efetivamente a sua 

prática. Em contraste com o que ocorrera no Chile, os exilados na Corte do Rio de Janeiro não 

lograram o mesmo êxito, por não encontrarem um número suficiente de pessoas ilustradas 

para compreender e propagar suas reflexões, tamanho o atraso intelectual na Corte portuguesa 

radicada no Rio de Janeiro. 

De todo modo, estadistas argentinos, como Alberdi, reconheciam no Chile a pátria da 

ordem, ainda que à sua maneira – a ordem possível (ALBERDI, 2003, p. 168-169): 

O tempo demonstrou que a solução do Chile é a única racional em repúblicas que 
pouco antes foram monarquias. O Chile fez ver que entre a falta absoluta de governo 
e o governo ditatorial há um governo regular possível; e é o de um presidente 
constitucional que possa assumir as faculdades de um rei no instante em que a 
anarquia lhe desobedece como presidente republicano. [...]. Daí ao poder executivo 
todo o poder possível, mas fazei-o por meio de uma constituição153. 

Não à toa, o brasão nacional chileno envergava os dizeres "Pela razão ou pela força". 

Assim, por trás de cinco vocábulos, resumem-se dois séculos de constitucionalismo. A 

articulação liberal-conservadora, manifestada na Constituição de 1833 e apoiada por 

interesses estrangeiros variados, controlou o processo político com mão de ferro. O Chile 
 
 

150 Myers (2016, p. 17-18): "Chile era a república da ordem, a única quiçá em todo o continente americano a 
exceção dos Estados Unidos e configurava por fim um arquétipo poderoso no pensamento romântico posterior a 
Caseros, cuja importância nem sempre foi devidamente reconhecida". E à p. 19: "O Chile oferecia um modelo de 
ordem que eles nunca haviam conhecido: uma ordem legalista como a ditadura presidida por Rosas, mas sem 
necessidade de exercer uma repressão constante e generalizada, já que a pressão da guerra civil permanente 
também estava ausente". 
151 Myers (2016, p. 13): "A cautela da elite governante chilena era perfeitamente razoável, já que desde a 
perspectiva dos emigrados sua melhor estratégia para o futuro tinha sido favorecer um partido disposto a 
envolver o Chile nas guerras civis argentinas. A arrogância turbulenta dos emigrados - unitários e românticos- 
suscitava abundante receio, uma vez que sua capacidade intelectual e sua formação mais «atualizada» 
provocavam inveja e admiração". 
152 Com Hernandez (2016, p. 2), o Chile, no seu alvorecer, criou uma figura atípica que foi o monarca travestido 
de Diretor Supremo, uma república dirigida por um governante autoritário. Um passo acima do caudilhismo? 
Talvez, pois os poderes estavam muito concentrados no governante, mas com limitações da constituição. 
153 E prossegue Alberdi (2003, p. 170): "O Chile deve a paz à sua constituição, [...]. A paz do Chile, essa paz de 
dezoito anos contínuos em meio a tempestades estranhas que a fez a honra da América do Sul, não vem da forma 
do solo, nem da índole dos chilenos, como se disse; vem de sua Constituição. [...]. A Constituição deu a ordem e 
a paz, não por acaso, mas porque foi esse o propósito, como disse o preâmbulo. O fez por meio de um poder 
executivo vigoroso, quer dizer, de um poderoso guardião da ordem, [...]". 
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havia se integrado aos mercados globais, pelo interesse que seus recursos naturais 

despertavam. 

As elites criollas empregavam a violência estatal, sempre que necessária, para a 

preservação de seus interesses e privilégios. Uma posição incoerente e contrária ao discurso 

republicano e liberal que diziam defender, mas coerente consigo mesmas: liberal e 

republicana na forma, autoritária e violenta na prática. Vícios privados, virtudes públicas. 

4.3 BREVE PANORAMA DO CONSTITUCIONALISMO CHILENO DE 1801 A 1980 

O processo de independência do Chile marcou o estágio inicial de seu Direito 

Constitucional. A compreensão de sua História, desde os estágios iniciais, proporcionou a 

concatenação dos eventos que culminaram na elaboração de sua atual Constituição, bem como 

dos fatos políticos e relações de poder subjacentes. Sobre esse Direito, registra Hernández 

(2016, p. 122) que: 

O direito constitucional, por fim, será uma disciplina jurídica bifronte. Por um lado, 
será universal enquanto referente a princípios e garantias constitucionais.  
Compartirá na Europa e América a devoção pelos direitos fundamentais, a 
democracia e pela existência de cartas fundamentais como necessidade básica e 
insubstituível. Por outro lado, constituirá a primeira expressão da nacionalização do 
direito. Cada vez que uma Junta se formava na América, uma das primeiras medidas 
era mandatar uma comissão de juristas e homens de reconhecida autoridade a que 
fosse redigida uma constituição ou regulamento constitucional. No direito público 
nasceram os direitos pátrios na América Latina. Primeiro redigiam-se as 
constituições, e anos depois os códigos. 

Somente após essa leitura prévia é que pode-se compreender as escolhas feitas pelo 

poder constituinte originário chileno, ao longo da história, as lacunas e os vazios deixados 

deliberadamente em vários textos, postergando compromissos e soluções políticas. Dessa 

forma, essas escolhas também refletiam as posições hegemônicas de alguns grupos, e os 

rumos a serem implementados, via debate democrático, pelo constituinte derivado e também 

pelo legislativo, em sua diuturna atividade legiferante. 

Como a pesquisa demonstrou, isso se manifestou na tradição autoritária de poder, sem 

constrangimentos com o discurso liberal; pelos códigos morais, pelo discurso 

institucionalizado da violência; pelo fortalecimento constitucional das funções legislativa e 

judiciária do Estado, em detrimento do Executivo; e, também, pela construção de artifícios e 

tramas constitucionais, a prolongar a vida de fórmulas e projetos autoritários de poder. No 

caso do Chile, em particular, por seguir com as vicissitudes e crises institucionais da América 



119 
 

luso-hispânica, por restringir e limitar o debate público democrático em muito pelo medo do 

efeito Haiti (1798)154. 

A nota característica do constitucionalismo chileno de 1801 a 1980 foi a 

institucionalização do discurso autoritário, tradição da América luso-hispânica pós- 

independência. Outra constatação da pesquisa foi o convívio naturalizado do autoritarismo 

político com o discurso liberal, sem peias ou constrangimentos. Também pode-se afirmar que 

as Constituições chilenas, no marco temporal pesquisado, institucionalizaram e legitimaram o 

discurso da violência – política e física. A explicação para essas assertivas jaz, no processo de 

formação do Estado chileno, desde a chegada dos conquistadores espanhóis, até os estertores 

da formação das fronteiras chilenas nos anos de 1920155. 

Desde o século XVI, a porção territorial que estava sob controle dos espanhóis era a 

região do Valle Central, onde situa-se Santiago. Ao sul, os conflitos com os índios Araucanas 

eram frequentes e, ao norte, havia disputas com Peru e Bolívia, cenário representativo do 

permanente conflito em que esteve o Chile até praticamente 1980156. 

Com isso, a formação do Estado chileno foi marcada por conflitos internos entre grupos 

liberais e conservadores, pela guerra de independência e por disputas territoriais com outros 

Estados motivadas por razões econômicas157. O conflito permanente levou à formação de 

lideranças políticas civis e militares, caracterizadas por apresentar perfil administrativamente 

centralizador e politicamente autoritário. Tal atributo explica a tentativa frustrada de 

implementar a forma federativa de Estado no país, em meados do século XIX, pois a 

autonomia, concedida a poderes locais e regionais, poderia comprometer a formação e a 

estabilidade política do Estado nascente, segundo aquelas lideranças autoritárias. 

Inicialmente, o projeto de independência e, depois, a permanência do Estado chileno em 

meio a tantas ameaças impunham um modelo político decisório que não se mostrava 

compatível com o debate democrático, pois os enfrentamentos com uso da força militar eram 

 
154 Sobre o impacto da independência do Haiti, na formação do constitucionalismo latino-americano, consultar 
Gargarella (2013, p. 2-3). 
155 Ver Ramón (2003). O autor aconselha, aos estudiosos do Chile, observar sua história ao longo do século XIX, 
para compreender o cenário político do século XX. A atual Constituição de 1980 é o retrato atual deste quadro 
social e político, em que muitos fatores reais de poder (LASSALE, 2001) articulam-se na preservação de seus 
interesses. Assim registra Ramón (2003, p. 12): "Não se entende o Chile sem conhecer o que ocorre e ocorreu na 
Argentina, Bolivia e Peru, seus vizinhos mais próximos, mas tampouco se compreende sem observar a influência 
mais distante, mas sempre poderosa, de seus outros grandes e mais distantes vizinhos: Brasil, México e, 
sobretudo, Estados Unidos". 
156 Aqui, uma breve referência à quase guerra pelo canal de Beagle com a Argentina em 1978, evitada por 
mediação diplomática do Vaticano. 
157 Casos da guerra contra o Peru e Bolívia. 
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constantes, seja contra indígenas ou contra forças invasoras estrangeiras. A premência na 

tomada de decisões urgentes de emprego do exército era incompatível com os procedimentos 

formais do debate democrático no Legislativo. 

O receio de reconquista pelos espanhóis rondava as lideranças criollas, bem como o 

temor do que ocorrera no Haiti, em sua independência (1798) – esse fundamento do discurso 

do medo e do terror, a tudo que contivesse qualquer elemento popular, um discurso que seria 

atualizado constantemente até o século XX – com o medo dos proletários e da via chilena ao 

socialismo. O que, inicialmente, refletia aparente confronto entre grupos liberais e 

conservadores pelo comando do Estado158, seria gradualmente superado por convergência de 

agenda política, abrindo o caminho para a sua aliança. 

A aliança e o convívio seriam melhores que os confrontos violentos entre os grupos. 

Com essa aliança, a astúcia das elites liberal-conservadoras do Chile fez valer seus interesses 

e privilégios, como os interesses à preservação do Estado chileno. Daí surgiu a organização de 

instituições do Estado, para preservar e tutelar a propriedade e os recursos naturais (cobre, 

guano e outros) que, por muito tempo, constituíram a riqueza nacional. 

Até aqui, portanto, percebe-se as questões de fundo da independência, os interesses das 

elites criollas chilenas, o caráter autoritário de suas lideranças civis e militares, bem como o 

emprego da violência estatal contra opositores. Diante desses obstáculos que foram sendo 

transpostos pelas lideranças chilenas, resta clara a similitude e inevitável a comparação do 

Chile como a Prússia da América do Sul159. 

Confinado pelos Andes, a leste, pelos índios Araucanas, ao sul, pelo mais poderoso 

economicamente Peru160, ao norte, pelo Pacífico, a oeste, a persistência do Estado como um 

projeto de nação impunha o exercício do poder e da autoridade no Chile, de maneira 
 
 
 
 

158 A Batalha de Chacabuco assinala a vitória do grupo conservador na liderança do processo independentista. 
159 Diego Portales, nos idos de 1830, manifestava seu sonho de transformar o Chile numa Inglaterra do Pacífico 
(COLLIER; SATER, 2004, p. 64), com forças combinadas de exército e marinha. A marinha seria formada com 
esta visão, e o exército seria muito influenciado pela concepção militar prussiana, destacadamente após 1870. 
Isto seria o momento que marcaria a atuação dos militares no Chile como tutores da ordem e da república, com 
suas consequências mais que conhecidas em 1973. Há uma quase fiel reprodução do caminho percorrido pelo 
militarismo prussiano na Alemanha após a sua unificação em 1870. Esse papel dos militares é típico dos Estados 
autoritários europeus da época, cujo ápice seria o movimento dos jovens turcos na Turquia em 1920, com 
Mustafá Kemal Atatürk. 
160 Em contraste com a formação do Estado chileno, o Vice-Reino do Peru era mais forte economicamente e  
mais organizado do que o Chile, disputando influência junto à Coroa espanhola desde o período colonial. Após a 
independência a disputa restou focada na região do deserto de Atacama, pelas riquezas naturais como os nitratos 
e o guano. A grande guerra na história chilena foi a Guerra do Pacífico contra o Peru. 
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autoritária e sem espaço para debate democrático161. Até por esse elemento, o discurso das 

elites chilenas prevalecia, pois, supostamente, havia inimigos à volta e dentro do país. 

A independência conduziu as elites chilenas a se associarem aos interesses de potências 

estrangeiras, visando crédito externo para o desenvolvimento e o reconhecimento de sua 

soberania, percebendo-se dois universos, fluindo em paralelo e demonstrando comunhão de 

interesses: o econômico e o político-militar. O objetivo maior era permitir o fluxo de recursos 

naturais aos mercados globais. O vetor econômico sempre condicionando o segundo, e 

estabelecendo a pauta política, de modo a manter estabilidade política. A exportação de cobre 

e outros produtos não podia ser interrompida por instabilidades políticas. Sem espaço para 

impor sua agenda, as elites chilenas, dependentes de créditos externos, produziam receitas 

com a exportação de produtos diversos e, com eles, deviam atender seus privilégios e as 

demandas da população. Nabuco (2008, p. 41) assim registrou: 

A sociedade política chilena foi edificada sobre a base de uma autoridade vigorosa e 
suficientemente armada para conservar a paz interna. O grande homem da história 
do Chile é Portales, o chanceler de ferro do Novo Mundo. Portales, o ministro de 
1833, representa para o Chile as idéias de ordem, honestidade, justiça, patriotismo e 
liberdade constitucional 

O segmento econômico sempre buscou destaque e adotou como referência, após a 

independência, o modelo de exportação, tendo como mercados, cultivados historicamente, a 

Espanha, os Estados Unidos, a Inglaterra, a França e, ao final do século XIX, a Alemanha, 

dentre outros. Desses, Inglaterra e Estados Unidos sempre se colocaram como sombra e 

alternativa ao Império espanhol. 

Embora o cobre tenha sido a riqueza preponderante por muito tempo, outros bens de 

valor econômico eram exportados, como o guano, o nitrato, a carne e os vinhos. Em torno a 

esse segmento, organizou-se a classe política civil. Já o segmento político-militar assistiu à 

construção inicial de suas instituições voltadas para a proteção do modelo produtor das 

haciendas e das minerías, no período colonial. Mais recentemente, com o aperfeiçoamento do 

modelo exportador, com a modernização da agricultura, da pesca, a expansão da 
 

161 A geopolítica do Chile assemelha-se ao que ocorrera na formação da Alemanha, do século XI ao XIX. A 
Prússia, como Estado germânico, destacou-se por compreender a necessidade de uma economia que desse 
suporte a um exército profissional e regular, pelo que foi considerada a maior potência militar do centro europeu 
por três séculos. Como artífice político da unificação entre 1866-1870, o conceito geopolítico de Heartland 
emergiu, com a mesma ideia de confinamento geográfico com seus naturais inimigos: a França a oeste 
demarcado pelo Reno, ao sul pelos Alpes com Áustria e Itália e a leste com a Polônia e mais adiante com o 
Império russo. A necessidade de assegurar a existência do Estado alemão impôs o exercício autoritário do poder, 
concepção que prevaleceu até a democratização definitiva em 1949. De todo modo, o exercício do poder 
autoritário nestas bases remonta às tribos germânicas, onde a autoridade do chefe da tribo era indiscutível 
(Consultar KOCH, 1984 e 1992). De certa maneira, estas condicionantes manifestaram-se no Chile, no período 
1810-1980, com tênues notas de formalismos democráticos. 
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vitivinicultura e uma ampla gama de produtos destinados a mercados estrangeiros, a defesa 

nacional ficou robustecida. O cobre, como commodity global estratégica, colocou o Chile 

como ator importante no cenário mundial. A classe política militar soube aproveitar essa 

importância e posicionar-se na sociedade. À estrutura econômica ditada pela elite colonial e 

republicana chilena, seguiu-se a superestrutura jurídica e militar, com suas múltiplas faces e 

matizes liberal-conservadores, controlando o processo político-constitucional, mantendo a 

maior parte da sociedade fora do debate público. 

A atuação política desses dois segmentos foi imprescindível para compreender a história 

constitucional chilena. A pesquisa do material coletado demonstrou que a designada 

estabilidade democrática chilena, imagem muito difundida nos meios acadêmicos, pode não 

passar de um mito muito bem construído pela classe política civil, para mascarar a dominação 

da aliança liberal-conservadora162. 

Segundo Salazar e Pinto (2014a, p. 15), a história política do Chile indicou poucos 

momentos de estabilidade ao longo de instabilidade de longo prazo. À parte, a influência 

político-constitucional de Cádiz (1812), as revoluções Americana e Francesa difundiram os 

valores liberais no Chile e tornaram-se fundamentais na organização da incipiente economia 

de mercado no país – condicionada aos interesses estrangeiros163. 

Os comerciantes ingleses, por sua vez, há muito se destacavam no Chile colonial – 

notadamente pelo contrabando, e, depois da independência, com financiamento de bancos 

ingleses e em comunhão de interesses com as oligarquias chilenas, integrando o país no 

mercado global164. Os valores liberais eram aplicados no universo político, apenas 
 

162 Consultar Salazar e Pinto (2014a, p. 71-80) para detalhes de como a minoria liberal-conservadora conseguiu 
controlar o processo político (em 1829, 1891, 1925 e 1980), usar o estado de Direito a seu favor, organizar os 
ciclos de alternância no poder entre a classe política civil e a classe política militar, fazer da constituição o 
roteiro da dominação - pela legitimação dos interesses tutelados – e o marco legal do conflito social. É o que os 
autores denominam de baile do engodo. E concluem os autores, à p. 88: "A hegemonia combinada da CPM e da 
CPC (somada ao sobrepeso do aparato burocrático) reduziu a participação política consciente, informada e 
responsável da cidadania a um mínimo quase intranscendente. Inversamente, aumentou o mergulho dos chilenos 
em sua vida privada, familiar e local a níveis tais que a indiferença ou incultura políticas primaram ao ponto de 
multiplicar os fenômenos de marginalidade (evasão, localismo, sectarismo) ou irresponsabilidade (condutas de 
massa)", notando que CPM significa classe política militar e CPC classe política civil. 
163 É o que assinalam Salazar e Pinto (2014a, p. 61) "Em suma: a industrialização havia surgido no Chile pela 
ação de 70 ou 80 grandes casas comerciais e bancos estrangeiros". 
164 Como registrou a Profª Drª Pilar Cagiao, em seu seminário História da América. Neste sentido SUANZES- 
CARPEGNA (2018, p. 246): "A Grã-bretanha, na verdade, não tinha muito interesse que se consolidasse o 
Estado Constitucional espanhol, nem tanto por prejuízos ideológicos, quanto porque a instabilidade política da 
Espanha favorecia a emancipação da América hispânica. Um grande território cobiçado pelo comércio britânico, 
ainda que os Estados Unidos não estivessem dispostos a permitir que naquele hemisfério voltasse a surgir o 
domínio de alguma nação europeia como advertia muito claramente o Presidente Monroe em 1823". 
Complementa, Salazar e Pinto (2014a, p. 36) explicando como os nórdicos, os norte-americanos (em 1832) e os 
ingleses (em 1854) controlaram o comércio exterior via Tratados e os portos chilenos, "Isto significava que a 
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formalmente, pelos motivos anteriormente indicados, das práticas autoritárias e, em muito, 

tributários de uma sociedade pós-colonial malformada e inculta, imatura para a vivência de 

um Estado republicano165, democrático e liberal. 

O discurso liberal foi uma máscara ao poder exercido de forma centralizadora e 

autoritária, nas mãos das elites criollas, detentoras da mineração e das fazendas. A pesquisa 

realizada permite assinalar que, desde o nascedouro, o Estado chileno mostrou-se um Estado 

capturado (RAMÓN, 2003, p. 67)166, onde convivem, circulam e tangenciam dois universos 

distintos de pessoas e interesses, designado, academicamente, de 'duas Repúblicas' - dos 

Repúblicas (RAMÓN, 2003, p. 65)167. Uma República com a população alijada de participar 

do processo político e das riquezas do país, e outra controlada pelas oligarquias, associadas 

aos grupos de comércio, bancários e industriais do mercado global – aqui sem qualquer 

proselitismo ideológico, apenas registrando fato histórico. Para a primeira república, os 

rigores da lei, e, para a segunda, o acesso às instituições e recursos do Estado, sem restrições. 

Soa curioso, mas a tradição republicana chilena se vestia com hábitos antirrepublicanos, 

pois as duas Repúblicas significavam, na prática, a existência de pesos e medidas distintos 

para indivíduos pertencentes a classes diferentes. A Tese das duas Repúblicas transformou a 

Constituição, a república, as liberdades públicas e o debate democrático numa farsa histórica. 

Dessa forma, a sucessão de Constituições no tempo foi o quadro patológico das duas 

Repúblicas. 

Assim, uma das críticas dirigidas à atual Constituição de 1980 foi a preservação do 

conceito de duas Repúblicas. O Estado permaneceria capturado e a sociedade exerceria sua 

cidadania, referendando um processo político controlado, mas exercendo o seu direito de 

pagar tributos. O jogo de cena das oligarquias criollas, com as duas Repúblicas criando a 

imagem de um Estado consolidado, servia também de alegoria necessária a intimidação de 
 

oligarquia criolla, ainda que dominasse o Estado, não dominava o comércio exterior. [...]. Deste modo, o drástico 
autoritarismo foi posto a serviço de um prático livre-mercadismo exterior". 
165 Segundo Cristi e Ruiz-Tagle (2006, p. 12), "o ideário dos patriotas chilenos da Independência coincide com o 
republicanismo greco-romano que revive nas repúblicas italianas do Renascimento, as colônias britânicas na 
América e na França revolucionária" e prossegue "Esta participação cívica demanda, por sua vez, cidadãos 
virtuosos preparados para sacrificar seu bem individual em favor do bem comum". Para esse autor, o Chile teve 
cinco repúblicas: a primeira entre 1810-1833, a segunda entre 1833-1871, a terceira entre 1871-1924, a quarta 
entre 1932-1973 e a quinta de 1990 até o presente. 
166 Assim registra Ramón (2003, p. 67), "Ansaldi descreve aquele Estado como um 'Estado capturado', quer 
dizer, um Estado mais bem centralizado que nacional e baseado em um pacto oligárquico – [...]". 
167 Os dois mundos, ou dos repúblicas (duas repúblicas). O desafio era organizar os elementos fundantes do 
Estado, acomodando o projeto político estatal trazido da matriz colonial e os habitantes aborígenes: "Tratou-se 
de salvar esta contradição mediante a ficção das 'duas repúblicas', a dos espanhóis e a dos índios, [...]". As 
contradições persistentes e incômodas foram eliminadas por forte repressão militar, ao estilo do que ocorrera 
com Tupac Amaru em 1780. Essa é uma das tônicas da narrativa constitucional chilena do século XIX. 
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seus naturais oponentes, pois a demonstração de debilidade diante de Peru e Bolívia seria 

comprometedor do projeto de nação chileno. Tal estratégica mostrar-se-ia correta, por ocasião 

do maior conflito do qual o Chile tomou parte: a Guerra do Pacífico, quando se assenhoreou 

da região no extremo norte do Valle Central, onde está o deserto do Atacama, rico em guano e 

nitratos. 

Assim, desde o início do século XIX, é possível encontrar os colonos espanhóis 

enfrentando desafios naturais, além da presença indígena e das disputas por influência 

econômica com outras regiões, dos diversos Vice-Reinos espanhóis na região. 

Em meio a esse contexto histórico-geográfico, pode-se destacar duas linhas de 

influência na formação do constitucionalismo chileno: a consagração das revoluções liberais 

de fins do século XIX (americana e francesa); e a rápida vigência da Constituição de Cádiz de 

1812168, também liberal, de influência francesa. Relembrando que Cádiz teve rápida vigência 

na Espanha, pois Fernando VII ascendeu ao trono da Espanha em 1814 e restaurou o 

absolutismo, dissolvendo, em seguida, as Cortes (RODRÍGUEZ, 2016, p. 99). Entretanto, o 

gérmen liberal estava assentado e produziria consequências na América luso-hispânica, só 

retornando na Espanha, contemporaneamente, em 1978, com a morte de Francisco Franco. 

A par dos vetores econômicos e militares, a construção social do país mostrou-se 

também muito complexa. O Chile, em sua história, mostrava-se uma sociedade fragmentada e 

em permanente conflito, interna e externamente (CONSTABLE; VALENZUELA, 1991)169: 

externamente, desde a independência, em conflitos com espanhóis, peruanos, bolivianos e 

argentinos; internamente, com sua sociedade multiétnica – europeus, indígenas e negros, 

dividida em classes, grupos e facções, interessados em preservar seus interesses e afirmar suas 

posições. Vale destacar que todas essas variáveis e atores buscavam acomodação em exíguo 

espaço geográfico, o que foi manejado autoritariamente – relembra-se, aqui, o brasão nacional 

"Pela   razão   ou   pela   força".   Esse   foi   um   elemento   importante   na   compreensão do 
 

168 Destaca-se uma rápida passagem de Collier (2003, p. 32), bastante elucidativa desse ponto da história 
constitucional: "O momento da independência da capitania-geral (e da maior parte da América Espanhola) 
deveu-se inteiramente ao grande levante das guerras napoleônicas na Europa. Em maio de 1808, tendo forçado o 
Rei espanhol Carlos IV a abdicar, Napoleão depôs e baniu o novo Rei Ferdinando VII, e colocou seu irmão José 
no trono espanhol. Os espanhóis criaram feroz resistência ao 'Rei invasor' e aos exércitos franceses que invadiam 
o país. A autoridade no que restava da Espanha livre passou espontaneamente a uma série de juntas locais, e uma 
Junta Central em Cádiz emergiu como governo efetivo, embora no início de 1810, esta tenha sido substituída por 
um Conselho de Regência. Radicais espanhóis e reformistas (os primeiros políticos no mundo a envergar o 
honrável título de liberais,) tomaram a oportunidade de estabelecer uma constituição (1812), transformando a 
Espanha em uma monarquia constitucional. Estas mudanças políticas extraordinárias foram apagadas pela virada 
da sorte da Guerra Peninsular, enquanto as guerrilhas espanholas e os novos aliados britânicos repeliram os 
franceses da Espanha, missão completada em 1814". 
169 Nesse sentido também Siavelis (2000, p. xxii). 
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constitucionalismo chileno, que percorreu, inicialmente, ciclos constitucionais de curta 

duração, demonstrando as dificuldades na criação do Estado e, depois, ciclos mais longos 

formalmente, não materialmente democráticos. 

O que para muitos refletia a estabilidade política no período de 1833 a 1972170, no 

Chile, parecia ser um mito, pois as oligarquias souberam impor seu arranjo liberal- 

conservador na condução dos assuntos de Estado, preservando seus privilégios. Para Ramón 

(2003, p. 66), essa estabilidade podia ser caracterizada como um acordo mínimo e precário 

entre os grupos liberal e conservadores, em torno da operacionalidade do Estado, pois: 

[...] a história política do Chile perfila nitidamente um arquétipo de construção 
estatal a saber: a transformação da diversidade civil em unidade política foi obtida 
substituindo o diálogo cidadão por um 'consenso operacional' onde se impõe 
unilateralmente uma determinada forma de Estado fazendo uso da força. 

Acreditava-se, com isso, que as tensões seriam diluídas ou postergadas 

progressivamente pelo tempo. Estratégia que se mostrou eficaz até 1980 – ou ainda, até o 

presente momento. 

Nessa linha de considerações, outra variável a considerar é a religião católica que 

desempenhou uma função importante no sistema político da América luso-hispânica. Dentre 

as fontes pesquisadas, Ramón (2003) assinala que a Igreja Católica reproduziu seu modelo de 

influência na América hispânica, tal qual em Espanha, aliando-se às elites criollas e 

domesticando os pobres. Sobre a Igreja Católica na América hispânica, contribui Carpizo 

(2006 a, p. 271) com a seguinte reflexão: "A religião católica foi, indubitavelmente com seus 

aspectos positivos e os muitos negativos, elemento aglutinador". O discurso espiritual 

transcendia as aspirações pessoais e de grupos, estabelecendo coesão necessária à fundação da 

nação. Também comenta Hernández (2016, p. 130) que "Todos querem e devem ter boas 

relações com a Igreja, a que se percebe como a principal coadjuvante na civilização e 

progresso das massas". Como contrapartida à domesticação dos pobres, escravos e indígenas, 

os bens dos ricos senhores eram testamentados e deixados à Igreja. Assim, Ramón assinala 

(2003, p. 42) que: 

[...], uma das características desta sociedade senhorial, qual seja a de depositar em 
mãos da Igreja Católica grande parte das fortunas adquiridas em vida dos testadores, 
assinalando com isso não só uma aliança entre a classe alta e a Igreja mas também a 
afirmação do papel desta última como guardadora e conservadora das estruturas 
estabelecidas 

E depois (RAMÓN, 2003, p. 56) acrescenta: 
 
 

170 Consultar Ruiz-Tagle (2016, p. 28). Mas, à página 42, o autor anota que o Chile não é só autoritarismo e 
ditadura, mas que viveu tempos de liberdade, igualdade, dignidade da pessoa humana e democracia. 
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Estava claro, sem embargo, que as colônias espanholas não eram tão ricas nem 
tinham um desenvolvimento que lhes permitisse ampliar este mercado. [...]. Esta 
apresentava uma estrutura estática, hierárquica e muito conservadora, defeitos 
estimulados pela dominação colonial, pela inclinação das classes altas ao ócio e pelo 
espirito de resignação que patrocinava a Igreja Católica Hispano-americana 

No período pré-independência, a Igreja exercia o seu poder localmente com maior 

intensidade que a Coroa. Em certas ocasiões da vida social e política, seu prestígio 

influenciava e o seu poder era maior do que os advindos de Lima, sede do Vice-Reino do Peru 

– ao qual se subordinava o território do Chile. 

Após a independência, o quadro religioso permaneceu inalterado, assinalando 

Hernández (2016, p. 131) que "o Estado tardaria mais a ocupar o espaço público antes 

manejado pela Igreja". A Igreja Católica compreendia o vazio do poder temporal no vasto 

território espanhol, e sua organização, discurso e ação domesticadora preenchiam esse vazio, 

o que, se por um lado era uma sombra ao poder temporal, por outro, era conveniente, pois 

dessa forma atendia seus interesses de controle e ordem da Coroa. A construção da 

nacionalidade e o estabelecimento da presença estatal levariam algumas décadas, 

prolongando-se de 1818, até praticamente a Guerra Civil de 1891. Para um Estado 

centralizador, como o fundado no Chile, aplicar a capilarização administrativa seria uma 

tarefa difícil, pois o Estado precisaria mostrar-se presente e atender demandas e carências 

sociais, em muito, atendidas pela Igreja. 

O processo de independência, iniciado em 1810, avançou em meio aos eventos na 

Espanha – guerras de resistência e Cádiz (1812), com o Chile obtendo, da Espanha, o 

reconhecimento de sua autonomia, com o Tratado de Lircay, assinado em 03 de maio de 1814 

(COLLIER, 2003, p. 36). Nesse momento, a campanha pela independência foi liderada por 

Bernardo O' Higgins (VERGARA, 2016, p. 136-137), tendo como ápice a Batalha de 

Chacabuco, em 12 de fevereiro de 1817, contra os espanhóis e a posterior "Declaração de 

independência do Chile, de 1º de janeiro de 1818" (LEÓN, 2017, p. 250)171. 

Segundo Vergara (2016, p. 200-201), O´Higgins assumiu a posição de Director 

Supremo do Chile, um eufemismo político-jurídico, para protetor nacional ou ditador 

supremo, no momento pós-independência. A obra de Vergara (2016) retrata o papel de 

O´Higgins, San Martín e outros líderes militares, nas campanhas independentistas da América 

do Sul, demonstrando um sentimento comum de conquista da liberdade, transcendendo, 

momentaneamente, as suas nacionalidades e pertenças. Ramón (2003, p. 69) registra que a 
 

171 E acrescenta o mesmo autor que "[...], em 12 de fevereiro do mesmo ano, deu-se, publicamente, o Manifesto 
que fez às Nações o Diretor Supremo do Chile dos motivos que justificam sua revolução e a declaração de sua 
independência. Prontamente, O´Higgins designou uma comissão redatora de um texto constitucional, [..]." 
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primeira Constituição teria sido ditada por O´Higgins, em 12 de fevereiro de 1818, com 

recortes liberais, mas convivendo com o exercício do poder autoritário, consentido 

constitucionalmente. O autoritarismo foi a expressão no mundo exterior, aos limites das 

fazendas, do modo de comandar das elites criollas, a autoridade e o comando inquestionáveis 

do terrateniente a seus peones, que se redimensiona e se projeta por todo o país. Como 

registrado, o momento revelou o nascedouro das instituições no país – civis e militares, como 

o exército chileno que, na altura, contava com apenas mil e trezentos homens172. 

Também, nessa quadra, demarcava-se o estabelecimento das trezentas famílias mais 

importantes a compor a elite chilena (COLLIER, 2003, p. 19), detentoras de tierras y 

minerías, organizadas em grupos de interesses e encasteladas nos incipientes partidos 

políticos, aparentemente opositores de cunho liberal ou conservador, opositores no discurso e 

pelo controle do Estado, mas não tão longe, comungando do mesmo projeto de poder, cujas 

afinidades e semelhanças somente seriam percebidas mais adiante173. E assim – tal qual no 

velho mundo – a sinergia entre religião, elites senhoriais e Estado se reproduziu, até que a 

sociedade chilena repudiasse esse modo de governar e amadurecesse na busca pela ordem 

republicana e constitucional. 

Sabedor da frágil independência que havia logrado conseguir, O' Higgins criou a 

Academia Militar do Chile em 1817. Assim, a formação de um oficialato seria importante nas 

batalhas a seguir, como em Maipó em 05 de abril de 1818174. Cronologicamente, os eventos 

político-militares desenvolveram-se em conjunto, pois, logo após Maipó, Portugal reconheceu 

a independência, em agosto de 1821, e os Estados Unidos da América, em 1822. A abertura 

de relações diplomáticas inaugurou pontes de relações comerciais e perspectivas de diálogos 

jurídicos. Eis aí o flerte inicial entre Chile e Portugal. 
 
 
 
 

172 Collier (2003, p. 13). 
173 Consultar Salazar e Pinto (2014a, p. 31) sobre a polarização entre “pipiolos” (populares) e “pelucones” 
(conservadores, aristocratas), e entre centralistas e federalistas. Acrescentam "A construção do Estado nacional, 
iniciada em 1810 mas ligada à ruptura militar com o Império até 1825, não foi um conflito cívico senão até que a 
falange pelucona entrou a disputar a massa pipiola no controle político do processo". 
174 Assinala Hernández (2016, p. 131): "Tal situação explica-se pelo surgimento de um novo fenômeno político, 
próprio dos séculos XIX e XX: o militarismo. O mundo indiano desconhecia o militarismo, pelo que seu 
surgimento gerou tensões até o momento desconhecidas nestas terras. Se o Chile tinha um exército profissional 
desde muito cedo, o surgimento da República lhe dará um novo papel. Este se potencializou com um sistema 
político de partidos e facções que buscavam a maneira de chegar ao poder. Eles vêem nos militares a 
desorientação própria do vazio de poder. Acostumados a que seu comandante remoto era o Rei, agora se gera 
uma relação muito mais direta entre a sociedade, as lideranças políticas e a hierarquia militar, o que – unido ao 
natural sistema de obediência das forças armadas – fez destas ou de seus generais e caudilhos aliados 
apetecíveis". 
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Dali em diante, o Chile construiria boas relações diplomáticas com o mundo e buscaria 

neutralidade nos assuntos sul-americanos, consciente de que seus líderes estavam limitados 

militarmente e economicamente, bem como da necessidade de afirmar-se perante seus 

oponentes mais próximos. Portugal, Estados Unidos e depois Inglaterra representavam o 

acesso aos créditos financeiros, escassos na poupança nacional, para deslanchar o 

desenvolvimento. O Chile nada tinha a hipotecar, apenas precisava aceitar sua condição e 

fazer concessões à presença estrangeira. 

Depois de ser território da Espanha por quase trezentos anos, a primeira Constituição do 

Chile independente, digna desse nome, foi elaborada em 08 de agosto de 1818 – uma 

Constituição provisória e transicional – recebendo influências dos valores liberais da 

Constituição de Cádiz, seguindo os ditames de O´Higgins. A sua aprovação ocorreu por meio 

de plebiscito (ALCALÁ, 2017, p. 3), um mecanismo conveniente aos governantes 

autoritários, que se tornaria uma prática constitucional até a contemporaneidade. 

Dessa maneira, a Constituição provisória de 1818 foi uma conquista e representou uma 

evolução, em relação aos anteriores precários Regulamentos constitucionais de 1810, 1811, 

1812 e 1814. Cabe destacar que foram precários, pois foram redigidos na urgência que o 

momento político se impunha. Assim, os regulamentos constitucionais foram elaborados e 

empregados no momento inicial, para legitimar o poder constituído ao longo do processo de 

independência e trouxeram em si elementos caracterizadores de sua precariedade, pelo que 

pode-se dizer que eram ensaios constitucionais sem apuro técnico, cujo objetivo era criar um 

referencial mínimo de legalidade para imposição da ordem175, evitando a anarquia, ou o 

conflito entre os grupos dissidentes de realistas e independentistas. Depois desses 

Regulamentos provisórios – também designados pré-constituições ou ensaios constitucionais, 

seguiram-se as Constituições propriamente ditas, com essa denominação em suas epígrafes, 

uma demonstração inequívoca da independência e da expressão de seu poder soberano. 

León (2017, p. 248) traz um dado sobre esses Regulamentos provisórios constitucionais, 

que foi a influência política americana na organização política do país, uma presença 

constante depois da Inglaterra: 
 
 

175 A respeito dos primeiros regulamentos, comenta Hernández (2016, p. 134): "A Junta de Governo encarregou 
em 1811 uma comissão de homens de direito a redação de um projeto de constituição, que só ficou nisso, e que 
foi precedido pela declaração dos Direitos do Povo do Chile de 1811, e que dois anos depois seriam publicados 
com algumas modificações menores. O projeto de constituição e a aludida Declaração estavam concebidos como 
um bloco constitucional, que foi redigido com anterioridade à Constituição de Cádiz". Nas páginas p. 134-137, o 
autor trabalha o Projeto de Juan Egaña de 1811 e como ele conciliou-se com o projeto político de O´Higgins. 



129 
 

[...], ditou com data de 14 de agosto de 1811 um regulamento constitucional para 
organizar a Autoridade Executiva provisória do Chile. [...]. O segundo texto 
constitucional da época, denominado Regulamento Constitucional Provisório, foi 
sancionado em 26 de outubro de 1812. Elaborado pelo governo de José Miguel 
Carrera, e na sua elaboração destacou-se a influência do cônsul norte-americano 
Robert Poinsett. Este Regulamento está precedido de um extenso Preâmbulo, onde 
se pode ler nas entrelinhas o espírito independentista que nela conjuntura aninhou-se 
na liderança criolla176. 

Tal influência norte-americana deu-se, inclusive, no trato do Estado com a Igreja, pois 

faz-se referência apenas a Igreja Católica, e não mais Romana. Dessa forma, "explicou-se esta 

omissão devido à proibição recém mencionada de seguir instruções provenientes do 

estrangeiro; também como uma intromissão de Poinsett com objetivo de reduzir a importância 

do Vaticano e aumentar, gradualmente, a dos Estados Unidos" (LEÓN, 2017, p. 248)177. E 

depois, no que se refere ao Regulamento de 1814: 

É necessário destacar que o principal valor deste período de Regulamentos 
constitucionais está representado pelo esforço criollo em articular a 
institucionalidade indiana e castelhana aos novos ares de constitucionalismo e 
liberalismo. Ao longo de nossa história, muitos recortes hispânicos penetrados 
durante longo período de mestiçagem racial e cultural manter-se-ão, e serão em 
grande medida o fundamento das diferenças do Chile com o resto das Américas. 
Autoridade, ordem e centralização serão recortes indianos e coloniais que chegarão 
até o dia de hoje e que explicam tanto as virtudes como os defeitos de nosso país 
(LEÓN, 2017, p. 249). 

Diante da novidade que era criar um Estado, as principais referências jurídicas adotadas 

foram as do Direito espanhol, com leituras liberais atualizadas aos interesses do país – ao 

menos na forma. De todo modo, instituições como a propriedade foram objeto de proteção, 

independente do que ocorria no mundo da política. De 1818 a 1833, haveria instabilidade pelo 

embate entre liberais e conservadores, pelo controle do recém-fundado Estado. 

Apenas com a Constituição de 1833 haveria o apaziguamento do país com a sinergia 

entre as correntes liberal e conservadora. O embate seria transferido para dentro do jogo 

político partidário, no Congresso e nas demais instituições representativas do Estado chileno. 

A Constituição de 1833 traria as condições necessárias ao debate, na criação da identidade 

nacional e, com ela, a controvérsia na criação de um Direito autóctone puro (Lasterría), ou 

referenciado por matrizes estrangeiras (Bello), conduzido pela chamada geração de 1842, no 

âmbito da História e da Literatura. Essas duas ciências foram encarregadas de forjar a 

identidade nacional, enaltecendo batalhas, líderes militares, vultos e personagens históricas, 

seus feitos e conquistas do povo chileno ao longo de séculos. O debate, dessa maneira, 

ilustrou como se fabrica um país e seus heróis. 

 
176 Sobre o regulamento constitucional de 1811, vide também Hernández (2016, p. 137). 
177 Robert Poinsett era o Embaixador norte-americano no Chile na altura. 
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Esse foi o tempo conhecido como Pátria Velha – Pátria Vieja, compreendido de 1810 a 

1814, e, segundo Alva (2017, p. 118), foi o período de ensaios e aventuras constitucionais, 

erros políticos por ingenuidade – ou deliberadamente – em relação ao poder e titubeios por 

inexperiência, na construção de uma nação, algo grandioso demais e impensável àqueles 

jovens homens que até então se viam envolvidos por sonhos literários e filosóficos, 

emoldurados no discurso liberal, à sombra dos vitoriosos precedentes das Revoluções 

americana (1776) e francesa (1789). Com isso, a independência teria o seu preço pago em 

vidas humanas e traria, à tona, a divergência dos grupos criollos liberal e conservador, 

mostrando que a liberdade e a paz são caminhos de aprendizado muito duros. 

A Constituição de 08 de agosto de 1818 inaugurou a ordem constitucional do Chile 

independente, deixando para trás o período dos ensaios constitucionais. O texto não definia 

com precisão as fronteiras nacionais, não detalhava direitos fundamentais, mas abria o 

caminho para o aperfeiçoamento da ordem constitucional178. Na doutrina vigente à época, a 

Constituição foi reflexo do poder soberano e de autoafirmação da nacionalidade recém- 

formada. Uma curiosidade sobre este texto é trazida por Beltrán (2014, p. 23), registrando a 

influência da doutrina norte-americana nos momentos iniciais de construção do Estado 

chileno, quando comenta que "[...] o artigo 13 do regulamento de 1818 indicava que 'todo 

indivíduo da sociedade tem incontestável direito a ser garantido no gozo de sua tranquilidade 

e felicidade pelo Diretor Supremo", em alusão ao preâmbulo da Constituição norte-americana, 

de 17 de setembro de 1787179, mas aqui entregue aos cuidados do Diretor Supremo. 

Esse autor assinala, ainda, que os textos constitucionais chilenos do século XIX "[...] 

não contêm maiores disposições referidas a direitos de conteúdo social e econômico" 

(BELTRÁN, 2014, p. 23). Em continuidade aos Regulamentos provisórios, mantém um 

elenco de direitos e garantias fundamentais ao cidadão, condizentes com o discurso e a 

ideologia liberal da época180. No Título II, preserva a religião católica como a religião oficial 

do Estado. Apesar desse período inicial do constitucionalismo chileno ser marcado pelo 

predomínio do Executivo, o texto constitucional tem seus primeiros artigos dedicados à tutela 

do cidadão e, só depois, à organização dos poderes públicos. 
 
 
 
 
 

178Da constituição de 1818, vide Hernández (2016, p. 137). 
179 "Todo ser humano tem direito à busca da felicidade". 
180 Direitos e liberdades públicas fundamentais, como a proteção à liberdade, propriedade, igualdade, presunção 
de inocência, inviolabilidade de domicílio, entre outros. 
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Outra curiosidade que encerra o texto é o juramento que todo servidor público, inclusive 

políticos, deveria fazer pelo cumprimento da Constituição, como se percebe na epígrafe 

Advertencia: 

Juro por Deus Nosso senhor, e pelos Santos Evangelhos, que cumprirei e observarei 
fiel e legalmente na parte que me toca, tudo quanto se contém e ordena esta 
Constituição provisória. Se assim o fizer, Deus me ajude, e se não, Ele e a pátria que 
me punam. 

 
Pouco depois, seria promulgada outra Constituição, em 30 de outubro de 1822, 

inspirada em Cádiz (1812), como assinala Alcalá (2017, p. 4). O texto foi redigido por Don 

José Antonio Rodríguez Aldea, ministro de O´Higgins. O Legislativo bicameral passou a 

organizar-se em Câmara dos Deputados e Senado, pela primeira vez na história constitucional 

chilena. O Executivo era exercido pelo Diretor Supremo e o Judiciário tinha suas funções 

desempenhadas pelos Tribunais de Justiça, distribuídos pelo território. Pela primeira vez 

regularam-se "[...] matérias tais como a soberania, a qualidade do cidadão, a nacionalidade e 

fixam-se os limites do país". O mandato do Diretor Supremo era de seis anos e caracterizava- 

se pela concentração de poderes, revelando ainda a necessidade de um comando nacional, 

com autoridade suficiente, preservando a unidade do país. 

Com isso, os valores cristalizados nessa Constituição eram "Liberdade, segurança e 

propriedade", como observado por Collier (2003, p. 40). Esses eram axiomas próprios de sua 

época e do momento constitucional vivido na Europa. A liberdade podia ser desfrutada desde 

que não representasse uma ameaça à autoridade do Diretor Supremo. Segurança e propriedade 

eram as bases do modelo agroexportador chileno. Portanto, do ponto de vista formal, o Chile 

filiave-se à matriz europeia constitucional, de viés liberal burguês, como trazido à luz no 

ocidente pelas Revoluções americana (1776) e francesa de (1789) – essa última assimilada, 

adaptada e difundida via Cádiz (1812). 

As elites criollas aderiram aos valores liberais e associaram-se às nações capitalistas do 

mundo de molde, desenvolvendo sua economia, incipiente e desprovida de capitais. O Chile, 

desde o princípio, adotou o modo de produção capitalista e, progressivamente, a economia de 

mercado, calcado no comércio exterior por via marítima – sua natural vocação econômica. À 

ordem constitucional, caberia prover o instrumental jurídico e a organização dos poderes, 

tutelando os interesses das elites criollas, da propriedade e das liberdades públicas, sem abrir 

o debate constitucional. 

Talvez esses condicionamentos geográficos, a sua relação com os países vizinhos e o 

medo do efeito Haiti (1798) pelas elites criollas tenha levado ao fechamento da casa de 
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máquinas – do poder – ao povo, como sustenta Gargarella (2014), adornando a Constituição 

com a retórica liberal. Do ponto de vista jurídico-constitucional a tese de Gargarella procede, 

mas a sua análise não contempla essas condicionantes histórico-geográficas. Desse modo, a 

economia e a política no Chile caminhavam juntas desde os primórdios, pois eram os meios 

de produção econômica, os fatores reais de poder – (LASSALE, 2001) – do país. 

Foi em meio a esse jogo de poder e influência que atravessaram os séculos XIX e XX, 

desbordando ao século XXI, que instituições como a Igreja Católica e as Forças Armadas 

tiveram um papel importante, para afastar ou debelar ameaças ao capital empresarial e 

financeiro, objetivando preservar o papel que o Chile se propôs ocupar na ordem econômica 

sul-americana e mundial, por escolha e determinação de sua elite. 

A localização geográfica do país e a sua delimitação territorial pelos quase 

intransponíveis acidentes geográficos, desde o início, determinaram, nas elites chilenas, o 

conhecimento e a aceitação de seu confinamento, que não poderia ser – ou dificilmente – seria 

rompido por guerras expansionistas, algo que também não fez parte de sua agenda nacional. 

Assim, o país tinha que ser organizado e eficiente naquele limitado território. Caso contrário, 

a nação sofreria ou pereceria. A limitação dos recursos naturais disponíveis no território 

impôs, não apenas o seu melhor aproveitamento, como também um ritmo de desenvolvimento 

lento, porém constante. 

Nota-se aqui a importância do cobre chileno na economia mundial, desde o século XIX, 

de ordem estratégica para os Estados Unidos e Inglaterra. Essas duas potências sempre 

souberam acessar e condicionar o comércio desse recurso – depois reconhecido como 

commodity global, influenciando, inclusive, a formação de seu preço nos mercados 

internacionais. O cobre conformou a ordem política chilena pelos séculos seguintes, impondo 

sua importância internamente na pauta política, chegando até a criação do Ministério da 

Mineração. Como em toda a América hispânica, no Chile, a carência de capitais próprios e de 

técnicas agrominerais e industriais limitaram o desenvolvimento econômico, impondo a 

dependência externa – de recursos financeiros e empresas internacionais. 

A Constituição de 1822 não perdurou mais do que um ano, porém a sua função foi a de 

construir um marco axiológico para as Constituições posteriores, organizando e plasmando as 

instâncias de poder no Chile. 

A nova Constituição foi elaborada em 29 de dezembro de 1823 e ficou conhecida como 

a "[...] constituição moralista" (LEÓN, 2017, p. 252). Juan Egaña Risco foi considerado o pai 
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político dessa Constituição, que era bastante complexa para a sociedade chilena (Collier, 

2003, p. 48), e seria substituída pouco mais de cinco anos depois. Registra Witker (2017, p. 

245) que: "Sem embargo, o sistema político chileno ainda não decanta suas estruturas 

econômicas e sociais e os intentos constitucionais não logram canalizar as aspirações dos 

grupos governantes". 

Promulgada em 29 de dezembro de 1823, a Constituição era composta de duzentos e 

setenta e sete artigos, bastante longa para a época, e a mais extensa, minuciosa e menos 

sistemática dentre todas as Constituições chilenas181 - daí sua complexidade, embora seus 

dispositivos fossem de fácil leitura e compreensão. Com isso, uma breve leitura do texto 

revela uma visão da política prenhe, de uma visão idílica de poder que de fato inexistia, talvez 

intencionalmente equivocada diante da realidade, incompatível com o exercício do poder tal 

qual exteriorizado no momento. Essa peculiaridade pode ser constatada no Título XXII – 

Moralidade Nacional, principalmente pelo que determina o artigo 249 – a criação de um 

código moral a ser seguido por toda a nação182. 

Os artífices dessa Constituição acreditavam que esse código moral conduziria o Chile ao 

progresso, ao aperfeiçoamento institucional pela manutenção do decoro, a uma herança da 

tradicional colonização católica espanhola. Não apenas seria indicado o código moral, 

reproduzindo o senso de decoro comum da época, como aqueles que mais se destacassem em 

suas áreas de atividade também seriam premiados e agraciados com a inserção de seu nome 

em um livro, contendo as personalidades mais elevadas do ponto de vista da moralidade social 

(artigo 250). 

Oportunamente, cumpre registrar que essa moralidade social decorria da moral católica 

presente na sociedade chilena, o que se refletia na escolha do Estado chileno em acolher, no 

artigo 10, a religião católica apostólica romana como a religião oficial do Estado, com 

exclusão de qualquer outra183. A temática da moral, segundo San Francisco (2018, p. 348), 

pode ser assim explicada: 
 
 

181 León (2017, p. 252). 
182 Como curiosidade, é reproduzido aqui o dispositivo: "Artigo 249. Na legislação do Estado, se formará um 
código moral que detalhe os deveres do cidadão em todos os momentos de sua vida e em todos os espaços da 
vida social, formando-lhe hábitos, exercícios, deveres, instruções públicas, ritualidades e prazeres que 
transformem as leis em costumes e os costumes em virtudes cívicas e morais. Os artigos seguintes são as bases 
deste código, que executar-se-á desde já". Consultar também neste aspecto Gargarella (2017b, p. 42), que 
designa este elemento como "[...] hiperperfeccionismo moral". 
183 Gargarella (2013, p. 3) anota que a visão de mundo de Egaña voltava-se para a solução religiosa, pois "[...] o 
problema principal enfrentado pelas novas nações independentes era o problema territorial, político e acima de 
tudo a dissolução moral, e a única solução para esta situação de degradação consistia na concentração de 
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A idéia da virtude republicana, presente no mundo clássico na obra de Cícero e nos 
últimos séculos nas publicações de Montesquieu, foi uma das chaves fundamentais 
que desenvolveram os fundadores do sistema político chileno. A ideia estava 
presente nas cartas de Portales, no pensamento de Mariano Egaña e no ideário 
republicano de Andrés Bello 

Sobre essa Constituição, de autoria de Juan Egaña, anota Gargarella (2017b, p. 42) 

acerca da influência religiosa na moral, que se refletiu no Código Moral: 

[...], com a Constituição chilena de 1823, cujo autor, Juan Egaña, acompanhou então 
sua proposta de Constituição, imediatamente aprovada, com um Código Moral 
composto por mais de 600 [sic] artigos, onde, conforme os ideais da moral católica, 
se davam instruções acerca de como deviam ser as relações entre pais e filhos; uma 
lista que identificava quais eram as condutas virtuosas a louvar, e quais as viciosas a 
reprimir; ou um detalhado esquema de como deviam celebrar-se, ou como é que as 
pessoas deviam vestir-se, dançar ou cantar durante as festas nacionais. 

Observa-se, ainda no que pertine a esse texto constitucional, um nucleamento inicial de 

Direitos fundamentais no constitucionalismo chileno, apenas observando que, na ocasião, 

foram inseridos no Título XII – Do Poder Judicial, nos artigos 116 a 142. Encontra-se, dessa 

forma, os embriões da tutela da propriedade privada (artigo 117), Direito de petição aos 

poderes públicos (artigo 118), Direito de reunião em locais públicos (artigo 119), 

inviolabilidade de domicílio (artigo 120), vedação à prisão arbitrária (artigo 123) e vedação ao 

confisco de bens ou infâmia (artigo 132), com influência do pensamento liberal, característico 

do constitucionalismo francês e norte-americano184. 

Para Siavelis (2000, p. xi), o Poder Legislativo merece a seguinte nota: 
 

Virtualmente em trabalho contínuo de 1823 a 1973, o Congresso nacional chileno 
foi um dos mais fortes corpos legislativos no continente. Em termos políticos 
globais, ele serviu como uma arena para negociação num sistema político altamente 
dividido, encorajando barganha entre poderes e entre partidos, compromissos e 
consenso. 

É preciso cautela na leitura dessa imagem criada pela historiografia chilena, de uma 

democracia ininterrupta por quase cento e cinquenta anos. O Legislativo foi a arena em que se 

desenvolveu a alternância de poder entre liberais e conservadores, no âmbito de seu arranjo 

político. A Constituição de 1823 foi considerada centralizadora, autoritária e rechaçada por 

parte da elite chilena que havia acolhido as concepções de um Estado liberal federalista, a 

exemplo dos Estados Unidos, e haveria de ser substituída pela Constituição de 1828, sem 

jamais ter entrado em vigor185. 
 
 

autoridade a favor de um ideal moral compartilhado – a religião católica. Para ele, sem uma religião comum, era 
impossível construir um governo coerente, sustentável e apropriado. Ele dizia que sem religião, pensando 
especificamente no caso da Inglaterra, podia-se criar uma nação de mercadores, mas não de cidadãos". 
184 Essa a tônica do constitucionalismo luso-hispânico no século XIX, como salientou Alberdi (2003, p. 58). 
185 Sobre a tentativa de federalizar o Estado, vide León (2017, p. 253). Neste sentido, ver também Alcalá (2017, 
p. 11). 
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Dessa maneira, os chilenos ilustrados desejavam uma República sem caudilhos, e isso 

significava acolher um projeto republicano e federal, sem concessões, suprimindo as 

interferências dos fazendeiros e mineradores. A sucessão de Constituições nesse período 

inicial – até 1833 – demonstra à primeira, a fragilidade e precariedade dos pactos políticos, 

inerentes a toda a sociedade em processo de formação; a segunda, a lida com as suas próprias 

contradições internas; à terceira, a necessidade do poder autoritário para manter a unidade do 

país; por fim, à quarta, a evolução do arranjo liberal-conservador que se consagraria em 1833 

e perduraria inabalável até os idos de 1970. 

Como ressalta Gargarella (2015b, p. 2), "era necessário assegurar 'ordem e progresso' e, 

por esta razão, o sistema de equilíbrio de poderes tinha que permitir ao Presidente ser 'um Rei' 

de modo a permitir enfrentar situações de crise e manter a paz". Mas, como já fora assinalado, 

foi o período em que era mais visível a oposição entre liberais e conservadores disputando o 

poder. Diante disso, as Constituições fracassam pela falta de adesão ao projeto de poder ali 

contido, o que só ocorreria em 1833. 

A Constituição de 1823 falhou em seu intento de regular a vida política do país, por não 

expressar de modo adequado a ordem política e a Constituição material, ou seja, não atendeu 

simultaneamente os interesses de liberais e conservadores. Nessa etapa inicial da construção 

do país, anota Alcalá (2017, p. 9) que o Chile vivenciou um vácuo político-jurídico: 

Pese o esforço feito pelo Senado para lograr um funcionamento regular do sistema, 
os mecanismos complexos estabelecidos fizeram-no impraticável, o que foi 
reconhecido por uma lei de 10 de janeiro de 1825. Este fato constituiu, como 
sustentou um constitucionalista do século XIX, um antecedente nefasto: um 
Congresso constituído que deixa sem efeito a mesma Constituição que lhe deu 
existência. Desde dita data até 1828, o Estado do Chile careceu de Constituição 
formal. 

Apenas como registro histórico, foi nesse período, 1825-1828, que ocorreram os 

Ensaios Federais, fracassados pelo rechaço dos representantes das províncias, à proposta 

Congressual de conceder autonomia às regiões. Os mecanismos de dependência entre 

Legislativo e Executivo mostravam-se mais interessantes. Esse ideal, como registra San 

Francisco (2018, p. 345), foi defendido por José Miguel Infante 

[...] em um conjunto de leis – que não chegaram a expressar-se em uma constituição, 
ainda que o desejassem, [...] a dividir o Chile em oito províncias e estabelecer alguns 
preceitos chaves: o funcionamento de Assembléias Provinciais, a eleição de 
autoridades locais e também os padres paroquiais. 

 
Até 1833, segundo San Francisco (2018, p. 347), "[...] é evidente que os diferentes 

textos constitucionais eram uma estranha mescla de realidade e ilusões" – ou, considerando o 

jogo entre liberais e conservadores, uma mescla intencional e confusa de propósitos 
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irrealizáveis, agindo como uma sabotagem. Uma última nota a essa Constituição, foi a 

reputação angariada pelo seu autor, Juan Egaña, junto ao estadista argentino, Juan Batista 

Alberdi, que o menciona em suas reflexões para as bases do Estado argentino. 

Em 08 de agosto de 1828, foi promulgada uma nova Constituição, elaborada sob os 

auspícios de Francisco Antonio Pinto, que ficou conhecida como a Constituição liberal186 por 

excelência até então. O texto aprofundava o compromisso com a tradição liberal, além de 

revelar vultos políticos da época, como José Joaquín de Mora e Melchor de Santiago Concha 

(BOSIO, 2016)187. 

Com isso, a Constituição condensou o que havia de melhor em voga do ideário liberal, 

até então formalizado em Constituições. A liderança de Francisco Pinto pretendeu aperfeiçoar 

o país sobre estas bases liberais188, enfocando o respeito à lei e à ordem. Segundo Bosio 

(2016, p. 39), coube a Melchor de Santiago Concha elaborar um organograma de tópicos e 

matérias de vulto essenciais à nova Constituição, nos trabalhos preparatórios aos debates 

constituintes. Ainda segundo Bosio (2016, p. 39), o projeto foi lido entre 03 de junho e 06 de 

agosto, consolidado pela pena do espanhol José Joaquín de Mora, advogado, jornalista e 

escritor que viveu na França, na Inglaterra e no Rio da Prata, tendo recebido, em sua formação 

e vivência profissional, uma sólida formação nos autores liberais até então. 

O texto constitucional era conciso e continha cento e trinta e quatro artigos. Na 

organização político-administrativa permanecia o unitarismo, dadas as dimensões territoriais 

do país. Como inovação dessa ordem liberal, expandiu o Direito de sufrágio e restringiu os 

poderes extraordinários do Presidente da República, para tentar limitar as frequentes rebeliões 

e tramas políticas da época, muito pautadas por agendas caudilhas, resistentes à ordem 

constitucional liberal. Os embates revelavam as duas Repúblicas se chocando. Desse modo, 

como já observado anteriormente, revela-se o distanciamento da Constituição formal, no trato 

com a Constituição real – de teor autoritário pela tradição histórica do absolutismo espanhol 

na colônia. 

Era o paradoxo discurso liberal convivendo com as práticas autoritárias. Para Bosio 

(2016, p. 35), a motivação dos liberais chilenos era justamente a superação da herança 

colonial hispânica, a fim de edificar, no país, o projeto republicano. Bosio (2016, p. 42) 

destaca ainda a influência do constitucionalismo francês na elaboração dessa Constituição. O 
 

186 Vide León (2017, p. 254). 
187 No mesmo sentido Hernández (2016, p. 145). 
188 Sobre a influência do projeto liberal neste momento político consultar Bosio (2016). 
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projeto liberal de sociedade persistia como alternativa a um mundo dominado pelo secular 

absolutismo monárquico. Porém, no Chile, o novo autoritário substituía o conhecido antigo 

regime absolutista, perfazendo um híbrido novo-velho, face que insiste em permanecer como 

uma tradição da América luso-hispânica. Esses foram os pontos extremos do poder no Chile – 

traduzidos nas duas Repúblicas, que somente seriam ampliados e modificados setenta anos 

mais tarde, com a exsurgência dos movimentos operários e socialistas na Europa e, depois, 

por todo o mundo. 

No que se refere à organização de poderes, destaca Hernández (2016, p. 148): "Esta 

carta fundamental, igual à de 1822, começa desenvolvendo o Poder legislativo, depois o 

Executivo e por último o Poder Judiciário. É quase uma ordem de preferência". Finalmente, 

ainda no que se refere à Constituição de 1828, pode-se destacar com Bosio (2016, p. 52), que 

"[...] pretendia-se que a Constituição de 1828 cumprisse uma função simbólica, neste caso, na 

conformação social de um imaginário valorativo liberal e moderno de raiz ilustrada". Para 

Bosio (2016), essa Constituição representou as bases edificantes de todo o Chile liberal ao 

longo do século XIX, servindo como texto base à Constituição seguinte de 1833. 

Dessa forma, a Constituição de 1828 significou a derrocada do militarismo chileno de 

O'Higgins, conduzindo o Chile à vivência democrática, sob quadros constitucionais 

delimitados e controlados pela aliança liberal-conservadora, que alternava-se no poder e assim 

permaneceria até meados do século XX, com o surgimento da democracia cristã. O cenário 

político chileno evoluía, na alternância dessa rivalidade entre liberais e conservadores, já 

apontando para um pacto de convivência que seria selado mais adiante. 

À luz desse processo, a Constituição desempenhava a função de um roteiro ilustrativo, 

na ritualização jurídica de um poder formalmente republicano e democrático. Na verdade, até 

esse momento, não restava clara, aos dois lados, a sintonia de desígnios e projetos nacionais 

carreados pelos setores liberais e conservadores, de como isso poderia ser otimizado em 

benefício mútuo. 

A aliança em construção trouxe a mítica estabilidade política de cento e cinquenta anos, 

mal percebida por quem olhava de fora e ao longe, enquanto isso, nas nações vizinhas, 

predominava a dúvida, a incerteza e a anarquia pós-independência. Para evitar a incerteza e 

anarquia nesse ponto, o arranjo parecia ter sido algo positivo, pois demonstrou maturidade  

dos dois lados em reconhecer as vantagens que o acordo traria ao país. No trato com o poder 

formal apresentado no mundo dos fatos, a aliança e seu jogo de bastidores tratavam a 

Constituição como um necessário simulacro de ordenação política, denotando a ambiguidade 
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de sua estratégia189, conciliando, primorosamente, o discurso liberal com as práticas 

autoritárias – a ponto de convencer estadistas argentinos, como Alberdí, de que o Chile era 

um modelo de República a ser seguido. Com a Constituição de 1828, o Chile estabelecia o 

significado de ordem nos seus termos, uma ordem possível perante os interesses postos à 

mesa, um projeto político que seria consolidado com o texto de 1833190. 

A Constituição de 25 de maio de 1833 foi a mais longeva de todas as demais 

Constituições chilenas, pois a impressão dela, causada no exterior, foi traduzida por Alberdi 

(2003, p. 66): "A Constituição do Chile, superior em redação a todas da América do Sul, 

sensatíssima e profunda na composição do Poder Executivo, é incompleta e atrasada na dos 

meios econômicos de progresso e às grandes necessidades materiais da América espanhola". 

Talvez tenha sido esse o começo do mito da estabilidade democrática que, pelo 

desconhecimento da historiografia política chilena, ainda perdura. Segundo Collier e Sater 

(2004, p. 55), "a nova Constituição entrou em vigor em maio de 1833. Ela não foi emendada 

por trinta e oito anos, não até 1891 quando entra em colapso a eficácia de suas operações". O 

que determinou sua estabilidade por quase cem anos (mais quarenta, se considerar a 

atualização de 1925) foi a maneira sempre sutil das elites chilenas em conciliar seus interesses 

com os dos demais integrantes da sociedade, dentro do já anunciado mecanismo de governo 

alternado na aliança liberal-conservadora, buscando manter um equilíbrio no jogo de forças. 

Para Hernández (2016, p. 132) "[...], o grande acerto da Constituição de 1833 foi 

dissimular ao mundo a idiossincrasia indiana de aparência e ritualidade republicana". Conclui- 

se, com isso, a teatralidade da suposta estabilidade democrática chilena entre 1833 e 1972, um 

mito que se criou e se difundiu, atravessando o tempo quase inconteste pelo primor do jogo de 

aparências e ritualidades encenadas. As Constituições chilenas expressaram a maneira chilena 

de estar no mundo, o seu constitucionalismo possível, dado os interesses em jogo, de acordo 

com as circunstâncias de seu tempo. Todas com suas peculiares, doses de teatralidade191. Essa 
 
 

189 A singeleza dessa ambiguidade política resta assinalada no brasão estatal chileno, onde se lê "Pela razão ou 
pela força". Para nós, pelo que foi pesquisado, na comparação Portugal-Chile, Portugal saiu-se melhor pela 
razão, enquanto o Chile optou e prosseguiu no caminho da força, porém institucionalizada no Estado. 
190 Lira (2017, p. 571): "Em uma palavra, a anarquia da qual com razão se falava na América espanhola desde os 
começos da época constitucional, não é um fenômeno puramente americano. Com consideráveis diferenças, 
abarca praticamente todo o mundo de fala castelhana e portuguesa, com a só exceção do Brasil e em certo modo 
também do Chile, onde não chegou a alcançar os caracteres nem a duração que nos demais, pois terminou 
definitivamente em 1830, com o assentamento do Estado constitucional". 
191 A teatralidade e o jogo de cena fazem parte do mundo político, naturalmente. Na altura, cumpre lembrar a 
maneira como Napoleão Bonaparte conduziu o processo político até coroar-se Imperador dos franceses, mas 
recorrendo sempre a práticas maquiavélicas na lida com o poder, empregando a imprensa para criar um mito em 
torno de si, como retratam a História e a Literatura francesa na Campanha da Itália e depois na Campanha do 
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teatralidade constitucional era complementada pela encenação dos ritos políticos, mesclada 

com os maneirismos republicanos, edulcorados pelo discurso liberal em voga, mantido sob 

controle por pequeno número de famílias, como anota Bandeira (2008, p. 53): 

Presidentes e legisladores eram predominantemente oriundos de pequeno número de 
famílias, entrelaçadas por endogamia e compadrio, o que sustentava a solidariedade 
da oligarquia, cujos interesses se concentravam na agricultura, mineração, bancos e, 
posteriormente, indústria. 

 
A utilização do jogo político, de instrumentos contemporâneos de legitimação do poder 

– a Constituição como técnica que substituiu a teoria do Direito divino dos reis – encontraria, 

no Estado, o campo de batalha como o espaço público para solução de disputas entre as 

facções. Assim, a Construção do pacto liberal-conservador permitiria apurar a fachada 

constitucional desse teatro político, mas, por outro lado, marginalizaria todos aqueles que não 

estivessem atuando com os grupos oligárquicos. Esse modo peculiar de governar das elites 

criollas foi assim traduzido por Alvarez (2017, p. 209), que, segundo ele, se refere a um 

constitucionalismo de exceção que permeia nas Constituições chilenas desde a independência: 

Pode-se dizer que, no Chile, ocorreu um fato curioso nesta matéria. Nos cento e 
quarenta anos que abarca a vigência de nossas primeiras grandes constituições – isto 
é, de 1833 até 1973 – a regulação jurídica dos estados de exceção constitucional se 
preocupou mais com a preservação da ordem pública e da segurança do Estado que 
dos direitos fundamentais, que ficaram em relativo desamparo. 

As práticas autoritárias institucionalizadas no Estado, sacralizadas pelo discurso 

constitucional liberal, normalizaram o teatro político subjacente, cobrindo-o com uma aura de 

legalidade. Não à toa, Gargarella (2013, p. vii) identifica esse cenário como sendo o duplo 

desconforto que acometia a América Latina: primeiro pela negligência nos estudos da 

realidade constitucional latino-americana; segundo "[...] pela obsessiva atenção dada à 

questão dos direitos em detrimento da organização de poderes". Dessa maneira, ao preservar o 

centralismo autoritário do Executivo nos textos constitucionais, em que o Chile era um 

exemplo, uma parte da Constituição acabava sabotando a outra parte, fazendo, assim, da 

expansão dos Direitos, uma falácia. 

Diante disso, foi a Tese das duas Repúblicas que prevaleceu e mostrou sua face, 

projetando-se na Constituição, sendo aplicada no que for conveniente. Assim, surge a sua 

ênfase em analisar e defender a reforma na casa de máquinas da Constituição – a organização 

dos poderes, a fim de, efetivamente, produzir mudanças no Direito Constitucional latino- 
 
 
 

Nilo. Verdade e mentira confundem-se na narrativa política, manipuladas pelo jogo do poder, institucionalizadas 
nas constituições. 
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americano. A questão maior parecia ser reveladora as duas Repúblicas, à sociedade e, ainda, 

empreender mudanças. 

Por sua vez, a pesquisa referenda essa observação, se aqui for antecipada uma 

conclusão, de que em toda a sua história constitucional, o Chile jamais experimentou uma 

ordem constitucional originariamente democrática na sua elaboração, pois todas as 

Constituições foram produto da manipulação e da captura do jogo político engendrado pela 

aliança liberal-conservadora. 

A Constituição de 1833 foi redigida por um pequeno comitê revisor da Constituição de 

1828, por isto, considerada apenas uma reforma ao texto de 1828192. Nesse trabalho, se 

destacou Mariano Egaña, filho de Juan Egaña, quem já tivera atuação na elaboração de uma 

Constituição anterior. Assim, os Egaña foram tradicionais caudilhos nessa quadra histórica 

chilena193. 

Ainda sobre a Constituição de 1833, ela tinha cento e sessenta e oito artigos no texto 

principal e sete artigos como disposições transitórias, seguindo a tradição das Constituições 

liberais anteriores, mantendo a tutela da vida, liberdade e da propriedade, embora sem conter 

uma Seção ou Título dedicado especialmente a Direitos. 

A tutela constitucional da propriedade refletia o caráter aristocrático da sociedade 

chilena e a preocupação das famílias mais ricas em proteger seus interesses e bens, resultado 

do trabalho das gerações ancestrais de imigrantes espanhóis e do modo de produção 

capitalista. A proteção desses Direitos foi adequada ao tempo do Chile, com as notas já 

apontadas antes, na busca da independência. Segundo Witker (2017, p. 245), "começa a 

chamada república autocrática com o General Joaquim Prieto, depois Manuel Bulnes e, por 

último, Dom Manuel Montt, [...]". O cenário político-social instável dos primeiros anos da 

república chilena devia-se à inexperiência das elites em relação ao desafio de fundar uma 

nação, pela rivalidade entre liberais e conservadores, em liderar e formar o país à sua imagem 

e semelhança – até que ocorresse a aliança. Esse período foi bem descrito por Alcalá (2017, p. 

16): 

O Chile não estava preparado pelo seu baixo nível de cultura política, pelos 
problemas sociais, econômicos e políticos por que atravessava, ademais da urgente 
necessidade de construir o Estado, para ter uma Constituição equilibrada em seus 

 

192 Vide Lira (2017, p. 573), León (2017, p. 259). Sobre os membros da Comissão Revisora ver Urbina (2016, p. 
383). 
193 Sobre eles, comentou Alberdi (2003, p. 96): "Os dois Egaña, organizadores ilustres do Chile, se inspiraram na 
Europa em seus fecundos trabalhos". Percebe-se que o debate público em toda região era muito referenciado  
pelo pensamento europocêntrico na altura, à falta de alternativas sólidas de origem local. 
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órgãos e funções. [...]. O país que surgia tinha três séculos de dominação 
aristocrática e autoritária durante a colônia, que os poucos anos de independência 
não haviam logrado superar, ficou enraizado para sempre, mesmo com o princípio 
republicano e o exercício do poder de autoridades legitimadas através de votações 
populares. [...]. Assim, seria uma força conservadora, aristocrática e com forte vezo 
autoritário que geraria o novo ordenamento jurídico republicano, sustentado por um 
executivo forte em um Estado centralizado, que superaria toda participação e 
autonomia administrativa das províncias, as que ficavam submetidas à autoridade 
incondicionada do governo central. 

A centralização administrativa, com supressão da autonomia do poder local e  

provincial, encaixava-se nas necessidades do governo autoritário. A relação Executivo- 

Legislativo era profícua, no âmbito do arranjo liberal-conservador, com alternância de poder 

e, portanto, não haveria porque federalizar e criar regiões administrativas com poder local em 

oposição ao governo nacional. No quadro político mantinha-se o forte papel constitucional do 

presidente194, seguindo a tradição do Diretor Supremo O´Higgins – com moderações formais. 

Segundo Witker (2017, p. 245), a Constituição "[...] entrega ao executivo competências 

de corte autocrático e o investe de ingerências, [...]". Dessa maneira, o Presidente possuía 

poderes de emergência, o Congresso era autorizado a estabelecer e delegar poderes de 

emergência, na organização político-administrativa do território – impondo o planejamento da 

capital sobre as intendências locais, afastando, assim, a tentativa do federalismo da 

Constituição de 1828195. 

A estabilidade do sistema político, por um longo período, tinha como base o 

funcionamento do sistema eleitoral, regulado e objeto de intervenção pelo Executivo chileno, 

sempre de modo a favorecer o governo central. O Congresso Nacional simbolizava a fachada 

democrática, mas, na verdade, naquele momento era uma dependência do Executivo, que o 

desejava sempre contido e colaborativo, como registram Collier e Sater (2004, p. 57). Em 

verdade, atuavam em conjunto, pois a representação liberal-conservadora no Congresso lhe 

 
194 Collier e Sater (2004, p. 55). Neste sentido Hernández (2016, p. 155). Consultar também Lira (2017, p. 582) e 
Urbina (2016, p. 385): "Na prática, os constituintes de 1833 não assinalaram limites à autoridade presidencial. 
[...]. A concentração de poderes ou atribuições do Presidente da República, reforçadas pela lei eleitoral, fizeram 
do Presidente do Chile, o <<grande eleitor>> durante 60 anos, até a contra-revolução que depôs o Presidente 
Balmaceda". 
195 A desconstitucionalização por lei aprovada pelo Congresso, abrira tentativa de um Ensaio Federal no período 
1825-1827. O debate por uma constituição federalista é rechaçado pelas províncias, motivando a suspensão dos 
debates neste sentido e diante da anomia instaurada, o caminho escolhido pelo Congresso foi debater nova 
constituição (1828) no mesmo perfil da anterior, com Executivo dotado de grandes feixes de competência 
(ALCALÁ, 2017, p. 11). Consultar também sobre este ensaio federal San Francisco (2018, p. 344). Sobre a 
rejeição ao modelo federal, consultar também os motivos do Anexo Documental - Bases de la Nueva 
Constitución para Chile, encaminhado ao Congresso pela ex-Presidente Michele Bachelet, onde à página 11 lê- 
se: "Desde a fundação do Estado chileno houve um Estado unitário com fortes elementos de centralização 
política, herança do passado colonial e do modelo afrancesado de estado jacobino-napoleônico com o breve 
interlúdio do ensaio federal". A proposta encaminhada em 2015 orienta o Congresso a adotar o modelo Regional 
de Estado, visando proporcionar autonomia aos poderes locais. 
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dava apoio. Ainda, segundo os autores (COLLIER; SATER, 2004, p. 57): "Por sessenta anos 

após 1830, então, o Congresso era em sua maior parte escolhido pelo executivo. O presidente, 

para utilizar um termo familiar nos idos de 1860, era o 'Grande Eleitor'196". 

Com isso, o controle sobre os escolhidos era assegurado pelas restrições à cidadania 

ativa, pois o voto era censitário e atrelado à detenção da propriedade e alfabetização 

(COLLIER; SATER, 2004, p. 57)197, o que limitava o número de eleitores aos pequenos 

comerciantes urbanos, artesãos e à elite agropastoril. Como resultado, "as eleições eram 

sempre contestadas" (COLLIER; SATER, 2004, p. 57), mas os reclamos reiteradamente 

ignorados pelas autoridades eleitorais e Tribunais. Vê-se, aqui, os gérmens da insatisfação 

política da grande massa de camponeses e trabalhadores urbanos, marginalizados pelo sistema 

político-econômico, que encontrariam eco às suas frustrações acumuladas, por muito tempo 

no século XX, com a Unidade Popular de Salvador Allende. 

Sem embargo dessas notas peculiares, o jogo de cena constitucional produziu o efeito 

desejado nos países limítrofes. Na Argentina, Juan Batista Alberdi, ao analisar essa 

Constituição, identificou em sua técnica um certo "[...] provincianismo" (URBINA, 2016, p. 

389). Todavia, reconheceu o seu mérito, em trazer estabilidade e ordem, bem como por criar 

"[...] um governo regular possível" (URBINA, 2016, p. 389). Desde o princípio, o Chile pôde 

não ter sido considerado o país politicamente ideal, mas foi o país possível, dadas as 

condições objetivas de cada momento político, e assim o seria até a Constituição de 1980, que 

faria a transição possível à democracia198. O tom do poder presidencial, autocrático e 

aristocrático, recebeu contornos dogmáticos de um absolutismo constitucional, nas palavras 

de Urbina (2016, p. 387): 

Os princípios moderadores do absolutismo presidencial jazem na constituição como 
gérmens. [...] Sem embargo, o absolutismo presidencial no Chile não deve ser 
imaginado como um <<despotismo sul-americano>> (Heise). Desde logo, há uma 
diferença e ela é que no Chile este absolutismo é constitucional, está consagrado na 
lei. Ademais, desde o princípio nosso absolutismo presidencial se encontrará com 
uma força moderadora extraconstitucional: a aristocracia que se manifestará na 
classe política parlamentar, que os historiadores conservadores denominam <<franja 
aristocrática>> (Edwards). [... ]. Neste contexto, as leis periódicas, censuras, 
interpelações, entre outros mecanismos moderadores do absolutismo presidencial 
vão consolidar bem cedo, e convertem-se em frequentes ferramentas do Congresso 
frente ao governo a partir de 1891. [...] [...], a história política do Chile no século 
passado, reduz-se simplesmente no avanço sucessivo do poder moderador do 
absolutismo presidencial (aristocracia) que se realiza dentro e fora do Parlamento até 

 
196 Uma referência histórica a Frederico Guilherme I e II da Prússia, os Grandes Eleitores da Alemanha. 
197 Abordando a necessidade de uma cidadania ativa para o adequado funcionamento da democracia com 
atributos de deliberativa, vide Gargarella (2015 a, p. 260). 
198 A realização do país possível aproxima-se do debate em torno da Teoria Prescritiva da Democracia, como é 
trazido por Balerdi (1996, p. 133), assinalando a diferença entre o ideal e a realidade que se apresenta. 
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que chega um momento em que nossos presidentes devem contar com esse poder 
moderador e respeitá-lo (Heise). 

Assim, o jogo político foi ajustado para favorecer as elites agropastoris: liberais ou 

conservadoras, democráticas ou republicanas – todas essas apenas máscaras políticas de 

conveniência ao momento – e isso seria um fator a acirrar as tensões e fomentar os 

extremismos. Eram camadas sobrepostas de discursos e narrativas políticas bem construídas, 

encenadas com maestria, pela franja aristocrática, renovando os pueris sonhos democráticos e 

ilusões republicanas da cidadania. 

Com Gargarella (2017b, p. 32), lê-se que "a maioria de nossas constituições funcionais 

– as que deram suporte a nossa base institucional atual – foram o produto de um pacto de 

elites liberais e conservadoras que organizaram uma estrutura de poder contramajoritária, 

focada contra a intervenção massiva da cidadania na política". E continua Garagarella (2017b, 

p. 34), notando que "o resultado dos acordos que se deram entre liberais e conservadores 

implicou na adoção de um esquema constitucional que soube combinar traços valorados por 

ambos os grupos"199, e, por sua vez, aumentou a repressão dos movimentos populares. Pontua 

Gargarella (2017 a, p. 99) que: 

Cabe destacar que as constituições latino-americanas superpõem modelos de 
democracia opostos, que se correlacionam com aspirações econômicas, ideais 
políticos, compromissos legais – finalmente, modelos constitucionais – em tensão 
entre si. Esta idéia de <<mesclar>> pretensões opostas, superpondo umas com 
outras, conta já com um enraizamento na tradição latino-americana. Essa foi, 
definitivamente, a maneira principal em que se consolidou o acordo liberal- 
conservador. 

A Constituição seguinte seria fundamental à consolidação da ordem no país, que era a 

base de sua elaboração, daí estar escrito no brasão nacional "Pela razão ou pela força". No 

tempo da Constituição de 1833, notabilizou-se a personagem de Diego Portales200, político 

que tinha ambições nacionalistas e planos de potência para o país, talvez um de seus maiores 

estadistas, por ter pensado no Chile como poucos o fizeram, transcendendo os interesses 

mesquinhos das elites. Segundo San Francisco (2018, p. 339), Portales 
 
 

199 De todo modo, organizou-se o país e veio a estabilidade. Ainda sobre Alberdi e esta constituição, consultar 
Hernández (2016, p. 132). 
200 Para abordagem sobre a religião católica como suporte espiritual ao governo Portales, consultar Witker (2017, 
p. 245). Nesta quadra histórica, depois de O´Higgins, Portales é o grande estadista. Para Lira (2017, p. 581): 
"Igualmente como no Brasil, a consolidação do Estado constitucional não foi no Chile obra de constituintes ou 
ideólogos, nem tampouco de uma facção ou caudilho dominante. Mas, em contraste com o Brasil, não se operou 
sob o amparo de uma casa reinol, senão por ação de um dos estadistas mais destacados de seu tempo: Diego 
Portales (1793-1837). Portales não assumiu nunca o comando do Estado nem ocupou uma cadeira no 
parlamento. De seu cargo de ministro soube antepor a restauração de um governo situado acima de bandeiras e 
ideologias, e portanto, capaz de identificar-se com os grandes interesses da pátria, às reformas da constituição e 
das leis". 
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como homem polêmico não tinha problemas em 'denunciar' a Constituição do Chile 
se avaliasse que esse documento não servia aos interesses da sociedade, com clareza 
e decisão que apareciam em suas cartas privadas. 

 
Como apontam Collier e Sater (2004, p. 54): 

 
A república tinha que encontrar um novo quadro de legitimidade comparável àquele 
do império espanhol, um quadro que deveria ser estritamente imposto até que o 
respeito pela autoridade abalado pelos levantes da independência, novamente 
tornasse um hábito [...]. O que era preciso, então, era a fusão do autoritarismo 
espanhol com os contornos externos de um constitucionalismo republicano. Tal 
sistema, defendia Portales, seria capaz, eventualmente, de seguir numa direção 
genuinamente liberal. Ele aqui não estava errado. 

Portanto, a pesquisa permite constatar que, na história do Chile pós-independência, uma 

questão enfrentada pelas lideranças políticas chilenas consistia em domar o caráter rebelde 

dos chilenos, moldado pela natureza inóspita e agressiva. Todavia, esse era apenas o homem 

médio, e seria necessário, também, conter os grupos em disputa pelo poder. Para essa 

finalidade, empregou-se um autoritarismo constitucional201, camuflando o caudilhismo com 

camadas diversas de republicanismo, liberalismo202, e outros 'ismos', convenientes às elites 

liberal-conservadoras, agromineradoras em sua essência. 

Era um caudilhismo que ninguém desejava, por ameaçar a liberdade, mas que ninguém 

podia dar-se ao luxo de abandonar, sob pena de entregar o país ao caos de sociedade 

designada como imatura para vivenciar a democracia – tal qual ensinara a rebelião no Haiti 

(1798). Como assinala San Francisco (2018, p. 341): "[...] apareceram os caudilhos e 

ocultaram-se as repúblicas (ao menos nos fatos), as promessas de 'felicidade pública' 

desapareceram ante as guerras civis e a desordem, [...]". 

As questões de fundo social sobre a Constituição de 1833 se agravam inexoravelmente, 

até a Constituição de 1980, quando o país ainda era pobre203, experimentando, entretanto, o 

lento e natural desenvolvimento de sua economia de mercado e expansão comercial. 

Economicamente o Chile evoluía, principalmente na mineração de cobre e na diversificação 

da pauta de produtos manufaturados que ampliariam o seu mercado nacional, permitindo, 

posteriormente, ingresso nos grandes mercados e redes de produção global. 
 
 
 
 

201 Consultar Salazar e Pinto (2014b, p. 15). 
202 Salazar e Pinto (2014b, p. 16): "[...] o nacionalismo e o corporativismo constituem, em um primeiro 
momento, os dois canais formais que orientam os argumentos conservadores contra a tradição liberal chilena". E 
à p. 17 "Também se deve destacar que a ideia-força do projeto nacional tem uma matriz autoritária e 
conservadora, [...]". E, à p. 18 "[...] a nação mesma talvez, em sua dimensão consensual e unitária, seria uma 
invenção". 
203 Collier e Sater (2004, p. 62). 
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Além disso, a adesão à economia liberal e aos mercados externos trouxe-lhe acesso 

capitais estrangeiros, mediante juros pagos aos bancos ingleses e americanos, bem como 

investimentos por empresas mineradoras anglo-americanas, mais produtivas e dotadas de 

conhecimento técnico avançado. 

Destaca-se, nesse período, a guerra contra a Confederação Peru-Bolívia, nos idos de 

1837, motivada, em grande monta, por disputas comerciais em torno do influente polo 

comercial, representado pelo porto de Valparaíso, na costa do Pacífico, com questões 

tarifárias e disputas territoriais ainda abertas. A presença comercial anglo-saxônica no país 

refletia-se no controle do porto e no seu movimento de carga. A gradual ascensão do Chile 

despertava inveja dos seus vizinhos ao norte. 

Ademais, o porto de Valparaíso rivalizava agora com o de El Callao, no Peru, e durante 

séculos, foi a principal porta de entrada do comércio espanhol na costa oeste do Pacífico, 

proveniente da América Central. O conflito militar não era de grande intensidade, envolvendo 

exércitos e expedições militares fronteiriças com contingentes de tropas não superior a dez 

mil homens, mas significativo o bastante, para chamar a atenção de potências europeias ali 

presentes e com interesses na região oeste do Pacífico204. 

O conflito que precedeu a guerra civil chilena se encerra, com vitória do Chile na 

Batalha de Yungay, em 20 de janeiro de 1839205. A guerra foi importante para impulsionar o 

nacionalismo no Chile e aumentar a autoestima de seus cidadãos. Com isso, a expansão 

gradual dos contingentes militares se tornou inevitável, assegurando e legitimando o seu 

ingresso, como atores no jogo político, por tornarem-se o braço armado da política de 

Estado206. 

Até praticamente 1891, o orçamento de Estado foi equilibrado, o comércio se fortaleceu 

e se aprimorou, a infraestrutura de transporte expandiu-se por razões comerciais e militares, e 

a Inglaterra firmou-se como melhor parceiro comercial e maior aliado207 do Chile, abrindo-lhe 

linhas de crédito, rotas comerciais e celebrando Tratados de Comércio. 

A estabilidade e a ordem trazidas pelo texto de 1833 abriu espaço para Diego Portales 

criar as principais instituições do Estado chileno. Até essa data, como nota San Francisco 

(2018, p. 342) o país vivia um "carrossel de constituições", observando que o Chile teve "[...] 

204 Collier e Sater (2004, p. 67): Inglaterra, França e Alemanha. Potências militares e econômicas globais, já 
presentes na Ásia e com interesses comerciais e militares no Pacífico. 
205 Collier e Sater (2004, p. 67-69). 
206 Sobre os militares no período, consultar Hernández (2016, p. 131). 
207 Collier e Sater (2004, p. 73-88). 
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cerca de dez textos constitucionais em quase duzentos anos de vida republicana". Além disso, 

através das Constituições, houve uma tentativa de formar a identidade nacional chilena. 

Pacificados, os caminhos políticos cuidavam agora de forjar a alma da nação, para o que foi 

importante a participação da Academia Chilena de História e de Literatura, com a 

contribuição da geração de acadêmicos de 1842 – a denominada 'geração de 42'208. 

Nesse contexto, teve um destaque especial o debate público entre Lasterría e Andrés 

Bello, sobre a maneira de se criar essa nacionalidade, a chilenidade forjada nas batalhas 

seculares, com força e sem muita razão. Lasterría defendia uma ruptura com o passado e a 

criação de uma leitura histórico-literária autóctone, porque repudiava o passado colonial 

espanhol, pelo que a identidade nacional deveria surgir de um momento zero. No outro polo, 

Andrés Bello propunha uma releitura do passado colonial espanhol, sem descartá-lo, pois, era 

inegável a estatura daquela civilização da qual o Chile era herdeiro209. 

Com Diego Portales, a posição de Bello terminou prevalecendo e orientando o ensino e 

formação das novas gerações chilenas. No mundo do Direito, este debate assentou uma pá de 

cal nas reivindicações por um direito novo e puro, livre de influências europeias, mantendo e 

permitindo a recepção, adaptação e aplicação do direito estrangeiro no país decorrentes do 

diálogo constitucional ibero-americano 210. O debate durou entre 1844 e 1848 (ALVA, 2017, 

p. 97) e foi conduzido em eventos literários, em cartas públicas nos jornais e outras formas de 

debate. 

Arismendi (2017, p. 3) percebe que Lasterria "[...], atribui ao espírito colonial e seu 

sistema de valores – que considera vicioso- o atraso cultural e cívico do Chile". Andrés Bello 

seguia o pensamento histórico da Escola Alemã, "[...] nas linhas de Leopold van Ranke" 

(BARR-MELEJ, 2002, p. 55), enquanto Lasterria baseava-se em autores franceses, como 

Augusto Comte e Jean Gustave Courcelle-Seneiuil (ARISMENDI, 2017, p. 2-3). Diego 

Barros Arana, seguidor de Lasterria, defendia que "[...] o propósito da História Geral é instilar 
 
 

208 Sobre essa geração e seus efeitos, como a liberalização da conservadora constituição de 1833, consultar 
Gargarella (2013, p. 38-39). 
209 Anota Pacheco (2012, p. 68) que coube a Bello defender o estudo de Claudio Gay, como solicitado pelo 
Ministro Mariano Egaña. 
210 Vide Gargarella (2013, p. 38 e 69). Também Lira (2017, p. 572 e 573): "Em contraste, o grosso da doutrina 
constitucional em língua castelhana e portuguesa apresenta um inconfundível selo colonial; seus representantes 
não parecem ter outro norte que a imitação de determinadas potências mundiais ou o seguimento de 
determinados autores estrangeiros, nos quais crêem ser os melhores expoentes e os melhores expositores do 
Estado constitucional. Sem entrar em detalhes, cabe apontar aqui este sentimento de inferioridade frente às 
grandes potências e aos teóricos estrangeiros generalizado entre os constitucionalistas, o mesmo que entre os 
políticos de Hispanoamérica e da Península Ibérica está conectado à visão deprimente do próprio passado 
espanhol, português e hispano-americano, própria da historiografia liberal do século XIX". 
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um senso de nacionalismo, de consciência coletiva nacional, e identificar os liberais como os 

defensores apropriados dos interesses nacionais comuns" (BARR-MELEJ, 2002, p. 55). 

Com isso, o debate histórico apenas começara, e esse sentimento de chilenidade estava 

presente somente nos círculos aristocráticos, espalhando-se às classes populares apenas nos 

idos de 1870, com a Guerra do Pacífico (BARR-MELEJ, 2002, p. 56). Para Steven V. (2017, 

p. 61), "[...], 1842 pode ser considerado, [...], como um momento fundante, não só de um 

grupo intelectual, mas também de um sentimento nacional". O debate desenvolvia-se na 

Academia pela apresentação de memoriais, versando eventos gloriosos do passado chileno, 

enaltecendo feitos e bravos personagens. Como destaca Pacheco (2012, p. 19) 

[...], a evidente heterogeneidade dos textos, tanto em sua qualidade literária quanto 
em suas filiações políticas, deixa muito claro que as memórias foram um campo de 
batalha política, no qual estão fixados os conflitos da época em que foram escritas e, 
por isso, são valiosas para o historiador do passado desde a perspectiva pós- 
independência e, ao mesmo tempo, permitem remontar os caminhos de construção 
da ordem republicana chilena 

Andrés Bello defendia as raízes ancestrais espanholas que conformaram o Chile 

colonial, e não acreditava nas estórias difundidas de que os espanhóis tivessem sido tão cruéis 

(STEVEN V., 2017, p. 69), até pelo modo como aplicavam seu Direito. Andrés Bello tinha 

uma formação acadêmica aberta para o mundo, pautada no diálogo entre os povos211, o que 

pode ter sido um fator preponderante à vitória de sua posição no debate, com o apoio político 

de Diego Portales, isso porque, como sustenta Scocozza (2017, p. 68-69): 

A ruptura com o passado, necessária para desmascarar os remanescentes ainda vivos 
do colonialismo – tal como sustentava Lasterria – acabava com a perda da 
identidade histórica do Chile a favor de uma história universal que consistia 
facilmente em refazer a proposta da historiografia europeia que, desde o outro lado 
do oceano, se presumia estar em condições de escrever a história de uma América 
que não se conhecia apoiando-se em princípios e leis universais 

Na esteira do debate, segue-se outro conflito afeto à nacionalidade chilena, que deixou 

cicatrizes até a contemporaneidade: a Guerra de Arauco, em fins da década de 1850212, como 

registra Pacheco (2012, p. 32). A guerra foi resultado da necessidade de integração concreta 

daquela região no sul ao país, cujas fronteiras haviam sido demarcadas na Constituição de 

1833. A presença indígena deveria ser conformada ao Estado nacional e não vice-versa, pois 

havia o receio das elites de que os indígenas pudessem aliar-se a invasores estrangeiros – a 
 
 
 

211 Scocozza (2017, p. 55). 
212 Anota Pacheco (2012, p. 32): "Para além da questão econômica, o tema da ocupação de Arauco dizia respeito 
também ao contexto de for mação do Estado, pois estava associado à questão territorial. Isso porque, após a 
promulgação da Carta Constitucional de 1833, o Chile passou a entender que Araucania era parte integrante do 
território nacional e, legitimamente, poderia ser ocupado pelos chilenos porque lhes pertencia". 
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exemplo do ocorrido com os holandeses em 1598 contra os espanhóis213, ou ainda que os 

argentinos pudessem controlar toda aquela região austral, influenciando rebeliões ou 

promovendo sua anexação. A resistência indígena ali já perdurava trezentos anos, e o episódio 

ingressou na narrativa histórica da formação territorial chilena, tema também abordado pelo 

debate Lastarria e Bello. 

O episódio deixou marcas indeléveis na historiografia política chilena, marcando, até a 

contemporaneidade, a questão indígena no país. Todos esses episódios e capítulos da história 

chilena foram trabalhados academicamente e exaltados, com o objetivo de formar a memória 

nacional, criando heróis para assim legitimar a República214. Embora o debate tenha se 

desenvolvido nos idos de 1840, pela sua maturação, Pacheco (2012, p. 71) registra que, 

somente após 1818, com a Declaração de Independência, é que pode-se falar verdadeiramente 

em uma história nacional chilena, e, a partir disso, de sua questão indígena. Esse debate 

histórico-literário se refletiu nas Constituições do período, e marcou o desenvolvimento 

constitucional do Chile, não apenas no século XIX, mas através do XX e chegando ao XXI. 

A razão para tal está no ressurgimento de fissuras do arranjo político liberal- 

conservador, vetorizado no eixo Executivo-Legislativo, no período da Guerra Civil, no 

período Balmaceda, voltando na Constituição de 1925 e depois na de 1980. Foram dois 

séculos de constitucionalismo, encadeados por eventos que não solucionam as vicissitudes e 

contradições da sociedade chilena215, demonstrando linearidade histórica entre os pactos 

fundantes, formalizados e renovados sem grandes inovações nas suas linhas políticas. A única 

questão em aberto era a democratização do debate público constitucional, ainda por realizar- 

se. Sobre isso, porém, já havia advertido Alberdi (2003, p. 81): 

[...] vemos que o direito constitucional da América do Sul está em oposição com os 
interesses de seu progresso material e industrial, de que depende hoje todo seu 

 
213 Pacheco (2012, p. 107) resgata este evento, registrando a proposta da primeira expedição holandesa ao 
Pacífico em 1598, quando os holandeses chegaram à ilha de Chiloé ao sul do Chile e propuseram uma aliança 
aos mapuches contra os espanhóis, na tentativa de fundar uma colônia e desestabilizar o poderio espanhol na 
região, em meio à Guerra de Flandres (1568-1648). O resultado foi "[...] quebrar o monopólio espanhol no 
Oceano Pacífico, abrindo novas rotas para as Índias; dispersar a atenção espanhola em duas frentes de conflito; 
por fim, promover uma guerra religiosa entre católicos e protestantes". 
214 Segundo Pacheco (2012, p. 67): "O Ministro da Instrução Pública, Mariano Egaña, encomendou ao naturalista 
francês radicado no Chile, Claudio Gay, a redação da história do Chile. [...]. Isso porque a obra deveria assentar- 
se nas premissas ideológicas da ordem conservadora – a qual se iniciou, em 1830, sob a dominação política de 
Diego Portales, após a vitória militar dos conservadores, em Lircay – e, por isso, serviria para dar legitimidade 
ao modelo de república". Ainda sobre o impacto da Batalha de Lircay, consultar Collier (2003, p. 3). Sobre a 
derrota do projeto republicano em Lircay, consultar Cristi e Ruiz-Tagle (2006, p. 14). A aparência republicana 
persiste na forma jurídico-constitucional, mas perde significado no conteúdo. 
215 Até porque, com Canotilho (1994, p. 142) identificamos em toda constituição "[...]: a <<permanência de 
contradições>> e a <<consciência>> das contradições não exclui uma intenção de <<justiça>> e <<verdade>> 
na proposta normativa". 
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porvir. Expressão das necessidades americanas de outro tempo, deixou de estar em 
harmonia com as novas exigências do presente. [...]. A América de há trinta anos só 
olhou a liberdade e a independência; para elas escreveu suas constituições. [...]. Eis 
aqui o fim das constituições de hoje em dia; elas devem propender a organizar e 
constituir os grandes meios práticos de tirar a América emancipada do estado 
obscuro e subalterno em que se encontra. Esses meios devem constar hoje na testa 
de nossas constituições. Assim como antes colocávamos a independência, a 
liberdade, o culto, hoje devemos por a imigração livre, a liberdade de comércio, 
estradas de ferro, a indústria sem travas, não no lugar daqueles grandes princípios, 
mas como meios essenciais de conseguir que deixem eles de ser palavras e  se 
tornem realidades. 

A Constituição de 1833 sofreu algumas reformas em sequência, no último quartel do 

século XIX, após quase quarenta anos da estabilidade política teatralizada no arranjo político 

liberal-conservador: em 1871, 1874, 1882, 1888 e 1891216. As reformas atendiam pequenas 

demandas econômico-sociais, ou atualizavam a funcionalidade do sistema político. De todo 

modo, como insiste Alberdi (2003, p. 88) sobre essa Constituição, "o Chile resolveu o 

problema sem dinastias e sem ditadura militar, por meio de uma Constituição monárquica no 

fundo e republicana na forma; [...].". 

Em 1879, eclodiu novo conflito militar, desta feita com a vizinha Bolívia – é a Guerra 

do Pacífico. A Marinha chilena destacou-se ao empreender manobras que asseguravam sua 

supremacia e o acesso aos mares na costa norte. "O Chile era agora o senhor das linhas 

marítimas",217 naquela região do Pacífico. Essa guerra foi o conflito mais importante desde a 

guerra pela independência e trouxe a anexação de vasto território ao norte, privando a Bolívia 

do acesso ao Pacífico. 

Mais grave do que a Guerra do Pacífico foram as contradições chilenas vivenciadas 

entre grupos políticos, de um lado, com ideias pró-liberalismo e República, em choque com as 

chamadas forças de tradição caudilho-autoritárias que insistiam em controlar o país, embora 

continuasse mantendo as aparências de um governo constitucional e democrático. Nesta 

quadra da história que surgiu a personagem de José Manuel de Balmaceda, que fora Ministro 

do Interior entre 1882-1885. O Período Balmaceda reproduziria, novamente em batalha, o 

choque dessas forças, como outrora na República velha pré-independência e também antes do 

arranjo liberal-conservador. 

As eleições de 1885 para o Congresso Nacional foram manipuladas pelas elites e a 

histórica influência do Executivo no Legislativo entrou em colapso, colocando os dois 
 
 

216 Para detalhes de cada uma destas reformas, consultar León (2017, p. 264). Para análise da evolução e 
consolidação do projeto republicano no período 1852-1874, consultar Botana (2016). Sobre as constituições 
chilenas de 1810-1833, Alberdi (2003, p. 82) a elas se refere como constituições de transição. 
217 Collier e Sater (2004, p. 132). 
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poderes em rota de colisão. No fundo, o mecanismo de apoio liberal-conservador congressual 

ao governante de plantão deixou de funcionar. A eleição de José Manuel de Balmaceda, em 

junho de 1886, sucedendo Domingo Santa María, colocou-o em evidência no cenário político. 

A secularização do Chile travada por Santa Maria com a Igreja Católica chilena abrira uma 

ferida social. 

A continuidade e a ampliação dos embates com distintos setores da sociedade chilena, 

pela sua liberalização e modernização, demonstraram o pouco tato e inabilidade de 

Balmaceda, para a consecução daqueles objetivos maiores, o que mostrar-se-ia trágico mais 

adiante. O sonho de Balmaceda era reunir os autênticos setores liberais chilenos, que ele 

acreditava serem diferentes em propósitos dos grupos conservadores. Dessa forma, a proposta 

era levar o país a uma guinada liberal218 em pouco tempo. Para esse objetivo, contudo, ele 

mostrou-se o oligarca dos oligarcas, ao tentar impor o autêntico liberalismo pela via 

autoritária219. A sua intenção era a de um liberal, mas o seu agir foi tipicamente caudilho220. 

Por sua iniciativa iniciou um programa de obras públicas para modernizar o país. 

Em 1889, ele perdeu a maioria do Senado e, logo depois, a maioria na Câmara221 para a 

oposição, diante de sua recusa em debater seu projeto liberal para o Chile. Nessa complexa 

atmosfera de animosidade política e rejeição aberta, Balmaceda decide ousar, "mas suas 

próprias propostas (Junho de 1890) de reforma constitucional (delimitação clara das 

competências dos poderes Executivo e do Legislativo; autonomia local; mandato de seis anos) 

caíram em ouvidos moucos na atmosfera agitada então prevalecente"222. 
 
 
 
 
 
 

218 Nabuco (2008, p. 18) e Também Gargarella (2017b, p. 44): "[...]: a América latina tem uma longa tradição de 
rechaço ao ideal liberal de neutralidade que significou, quase que inexoravelmente [...], a imposição de um 
projeto perfeccionista, conservador, autoritário, ultra-católico, negador das liberdades mais básicas das pessoas". 
Em contraponto, Witker (2017, p. 246): "Recordem-se que o Chile é o único país que transita ao liberalismo, na 
América Latina, sem os sobressaltos e violações que se observam em outros países". 
219 Collier e Sater (2004, p. 150). 
220 Segundo a Profª Drª Pilar Cagiao, em seu seminário História da América, realizado na UNIGRANRIO, o 
caudilhismo tem várias faces e formas por toda a América hispânica. Scocozza (2017, p. 56) assim define a 
figura do caudilho: "Se por um lado a ilustração dos liberais não havia produzido nada mais que arrogantes 
caudilhos, autocratas, que como muito justificavam sua autoridade graças a ter lutado e vencido contra os 
exércitos espanhóis cuja derrota mais que às armas americanas, devia-se ao isolamento do resto da Europa, de 
onde a Espanha não conseguia sair do círculo napoleônico, por outro lado uma aristocracia criolla, arrogante e 
sem preparo, mal interpretava a tradição hispânica que nunca esteve fechada às classes subalternas, pronta para 
receber e neutralizar, fagocitando as petições que pudessem por em crise a qualquer momento o equilíbrio das 
classes sociais". 
221 Collier e Sater (2004, p. 152). 
222 Collier e Sater (2004, p. 153). 
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Com o resultado do clima político adverso, o orçamento de 1891 não foi aprovado223, e 

assim, como governar sem orçamento não seria possível, em 04 de janeiro de 1891, 

Balmaceda decidiu afrontar a Constituição e decretou a repetição do orçamento anterior224. 

Assim, a prerrogativa constitucional do Congresso em debater e aprovar o orçamento 

foi violada. Nabuco (2008, p. 38) comentara posteriormente: 

Tratando-se de Balmaceda, e de sua responsabilidade – a guerra civil de 1891 – o 
ponto de verdadeiro litígio, o Rubicon chileno, é o ato pelo qual o Presidente da 
República passou da constitucionalidade duvidosa em que se mantinha até então à 
inconstitucionalidade flagrante, decretando por si só as leis de força e de despesa 225 

Em 07 de janeiro de 1891, a Guerra Civil começou, com as lideranças congressuais de 

oposição a Balmaceda, embarcando na frota da Marinha em Valparaíso. A Marinha, 

tradicionalmente uma força militar mais conservadora, elitista e republicana, permaneceu em 

apoio ao Congresso Nacional – nesse momento, político representando as forças políticas do 

atraso, porém legalistas. O Exército fiel ao seu juramento e aos compromissos constitucionais 

alinhou-se ao Presidente Balmaceda. 

Como apontam Collier e Sater (2004, p. 154), essa "foi em muitos sentidos uma guerra 

estranha". Estranha, pois os conceitos e noções se confundiam, não era possível saber quem 

era quem, nem onde estava a razão. O mais surpreendente foram os resultados após 

escaramuças e batalhas próximas a Valparaíso: após semanas ao largo, a Marinha chilena 

desembarcou suas forças, enfrentando forças numericamente superiores, vencendo o Exército 

em batalha campal226, provocando sua debandada. 

Ainda segundo Collier e Sater (2004, p. 156), "em duas batalhas sangrentas em Concón 

(21 de agosto) e La Placilla (28 de agosto), a última travada nas colinas acima de Viña del 

Mar, as tropas de Balmaceda foram derrotadas"227. O efeito nas forças armadas era devastador 

 
223 Beltrán (2014, p. 10 e 14) assinala a lei orçamentária como motivo da guerra civil e como resultado o 
predomínio do Legislativo sobre o Executivo, aplicando-se a constituição de 1833 como se parlamentarista fosse 
o sistema político, sem que isto implicasse mudança formal do texto constitucional. 
224 Nabuco (2008, p. 18). 
225 Da usurpação de competências ver também Nabuco (2008, p. 91-94). Destaco ainda com Nabuco (2008, p. 
96): "É o engano próprio dos governantes cegamente obedecidos, que vivem entre muralhas de adulação, onde 
tudo – como para o rei a galeria de espelhos de Versalhes, os homens e as leis, os jornais e as baionetas, a roda 
íntima e a oposição – reflete somente a sua imagem. Balmaceda de certo conheceu este deslumbramento causado 
pela subserviência de todas as ambições". 
226 Estranho, porque como comenta Nabuco (2008, p. 104-105): "Em todos os países a marinha tem uma 
popularidade sua, um prestígio próprio sobre as massas. O exército é outra coisa; [...], ainda assim não foi 
possível ao povo, em parte alguma, desprender da farda militar a antiga idéia de opressão, resto do uso, que os 
governos fizeram sempre, da tropa para se imporem [...]. Não pode, porém, haver despotismo naval. Tem havido 
até hoje todas as espécies de tirania, mas não se viu um tirano embarcado. Do mar ainda não se governou a 
terra". 
227 Ver também Nabuco (2008, p. 166). 
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e, posteriormente, o acontecimento levaria a uma reorganização e reequipamento das forças 

terrestres, notadamente após 1885, no período conhecido como do feitiço alemão228. 

Esse período coincidiu com a unificação alemã de 1870, e a expansão de seu prestígio 

pelo mundo, tendo a imigração alemã produzido tamanho encantamento dos chilenos pelos 

alemães, que até mesmo a doutrina do exército era revista sob os moldes prussianos229 e – tal 

qual na Alemanha em 1914 e 1933 – os militares tiveram sua condição elevada a de garantes 

do jogo político e da soberania estatal, em alguns momentos sobrepondo-se às três funções 

estatais. 

Diante disso, essa redefinição do quadro de atuação institucional explicou, em muito, o 

Golpe no Chile em 1973, pois os militares não aceitavam atentados às propriedades privadas 

ou perturbação na ordem – seja política ou econômica – vinda dos partidários de Salvador 

Allende. Era o já conhecido ruído de sabres, comumente ouvido na década de 1920230, quando 

os oficiais passavam seus sabres nas grades do Congresso cobrando decisões e atenção231. 

Balmaceda, que desejava sobrepor-se ao Congresso determinando o orçamento segundo 

sua vontade, era orgulhoso demais para aceitar a derrota e render-se. Após defender suas 

decisões em cartas e manifestos para a sociedade e para a história, Balmaceda decidiu 

suicidar-se, em 19 de setembro 1891 (NABUCO, 2008, p. 187)232, acreditando ter feito tudo 
 

228 Collier e Sater (2004, p. 178). Outro fator foi a imigração alemã ao Chile, em meados do século XIX, para 
povoar os territórios mais ao sul em Porto Montt e Porto Varas. Outra razão foi trazer alemães luteranos como 
modo de equilibrar a predominância católica e seu conservadorismo no país, o que mostrou-se equívoco. A 
presença alemã inovou em vários segmentos da sociedade chilena, influenciando a formação de toda uma 
geração de técnicos e juristas chilenos nos idos de 1900, como Jaime Guzmán. Collier (2003, p. 179) também 
destaca a admiração pela França e seu modelo de educação e pela Inglaterra, com sua riqueza financeira e 
poderio naval. Esta preocupação com os luteranos é registrada por Salazar e Pinto (2014b, p. 80) quando 
registram que "A Igreja Católica olhou com desconfiança a introdução de professores estrangeiros, em sua 
maioria alemães, por sua suposta afinidade com setores mais inclinados com uma educação moderna e laica". 
229 Collier e Sater (2004, p. 173). O período marca a expansão militar e diplomática da Alemanha na costa do 
Pacífico, da América do Sul à Ásia. Esta expansão trouxe em inúmeros países a implantação de sua doutrina e a 
venda de equipamentos militares. Esta influência consta na Ata da 27ª Sessão da Comissão Ortúzar, de 28 de 
março de 1974: "6 - O Chile não ficou alheio a qualquer mudança no mundo político atual ao longo de sua 
história, e até mesmo seu próprio nascimento se deveu às inovadoras teorias políticas europeias do início do 
século XIX. A Independência foi criada pela influência francesa, recebeu ideias americanas nos primeiros textos 
constitucionais, houve contribuição inglesa para suas Forças Armadas, na cultura influenciou a França, no 
Exército, Alemanha; o parlamentarismo produziu seu impacto e o presidencialismo o seu". 
230 Egaña (2015, p. 36) relembra o Manifesto Militar de 11 de setembro de 1924. Curiosamente, um prenúncio do 
Golpe Militar de 11 de setembro de 1973. O manifesto revelava insatisfação com os cortes no orçamento militar, 
com a falta de condições operacionais das forças e sua baixa autoestima. Anota Egaña (2015, p. 37) sobre as 
forças armadas chilenas que "[...] estas instituições tinham núcleos com inquietudes e críticas,  formando-se 
assim grupos secretos ou lojas ocultas, que assumiram posições de reprovação frente ao controle e situação 
indolente da classe alta". 
231 Ver Alcalá (2017, p. 21). Consultar Mercado 92014, p. 123) sobre o apoio do governo norte-americano ao 
Golpe militar, na esteira de sua influência no país desde a independência. 
232 Essa expansão trouxe, em inúmeros países, a implantação de sua doutrina e a venda de equipamentos 
militares. Tal influência consta na Ata da 27ª Sessão da Comissão Ortúzar, de 28 de março de 1974: "6 - O Chile 
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certo e de acordo com os interesses nacionais mais elevados. Começava ali, e perduraria até a 

Constituição de 1925, o período conhecido como República Parlamentar233, de relativa paz 

política e prosperidade econômica, determinada pela era do nitrato, substância essencial para  

a fabricação de explosivos e que se tornara commodity global, cobiçada por potências como 

Alemanha, Bélgica, França, estados Unidos e Inglaterra234. 

Como observa Egaña (2015, p. 32) 
 

Como consequência da Guerra Civil de 1891 – [...] – o bando triunfante acelerou na 
prática, sem modelá-lo juridicamente, o processo de mudança do tipo de governo 
que o Chile vinha experimentando, ao menos desde a década anterior. [...] 
Consequentemente, o regime presidencial autoritário, estabelecido na constituição 
de 1833 e que havia sido suavizado pelas reformas constitucionais aprovadas desde 
1874, foi derrotado, [...]. 

O sangrento conflito interno da revolução produziu um efeito inesperado, comentado 

por Nabuco (2008, p. 218): 

Ninguém que a tenha acompanhado duvidará hoje da capacidade do Chile para a 
república, nem do bem que a forma republicana fez ao Chile, da escola de educação, 
da influência sã, varonil, patriótica, que foi para ele. A Revolução do Chile, como 
para a União americana a Guerra de secessão, não serviu somente para revelar ao 
mundo o vigor dos alicerces e a perfeição do plano do seu edifício nacional; serviu, 
mais ainda, para cimenta-lo de novo e dar-lhe a sua estabilidade definitiva. 

Embora a Constituição mantivesse o sistema presidencialista, a prática parlamentar 

constituiu-se numa aberração política, denominada por Egaña (2015, p. 32) de "[...] 

parlamentarismo criollo ou empírico" [sic]. Assim, de 1891 a 1924, o presidente perdeu 

capacidade de gestão do Estado frente ao Parlamento (EGAÑA, 2015, p. 32), tornando um 

agente limitador. Até 1924, a vida política do país manteve-se em mãos de "[...] círculos 

pequenos e fechados" (EGAÑA, 2015, p. 33) e os partidos políticos "[...] eram escassos e com 

traços de clubes de notáveis" (EGAÑA, 2015, p. 33). Oitenta anos passados da independência, 

a vida política reproduzia o ambiente confuso e conflituoso na república, pelo que, com essas 
 
 
 
 
 

não ficou alheio a qualquer mudança no mundo político atual ao longo de sua história, e até mesmo seu próprio 
nascimento se deveu às inovadoras teorias políticas europeias do início do século XIX. A Independência foi 
criada pela influência francesa, recebeu ideias americanas nos primeiros textos constitucionais, houve 
contribuição inglesa para suas Forças Armadas, na cultura influenciou a França, no Exército, Alemanha; o 
parlamentarismo produziu seu impacto e o presidencialismo o seu". 
233 Siavelis (2000, p. 6) destaca que apenas entre 1961 e 1963 um presidente desfrutou de maioria no Congresso, 
devendo em todos os outros anos legislativos negociar com o Congresso. E observa "[...] a necessidade do 
presidente de assegurar aprovação legislativa e partidária produziu uma política de toma lá, dá cá". Este trato da 
política produzia as leis de tudo, como o caso da Lei nº 10.343 (SIAVELIS, 2000, p.7), com 215 artigos,  
tratando de vinte e oito temas diversos, "[...] desde empréstimos municipais à cidade de Talca, passando pela 
produção de óleo de baleia, a criação de uma escola de jornalismo e isenção de impostos para bombeiros". 
234 Collier e Sater (2004, p. 165). 
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características, "o descontrole e irresponsabilidade geraram, sem demora, a corrupção e 

venalidade nos círculos dirigentes" (EGAÑA, 2015, p. 33)235, acrescentando o autor: 

A oportunidade se perdeu. Contribuíram para isso a indolência e abuso da classe 
dominante; a introdução e o fomento à luta de classes, do ódio e da inveja; o recurso 
cômodo à demagogia e ao populismo; a disposição ao luxo nos núcleos de 
poderosos; enfim, a astúcia na especulação para o benefício próprio e com prejuízo 
ao tesouro. 

No mesmo sentido, Salazar e Pinto (2014a, p. 53): 
 

A única hipótese plausível é que a ocupação privada do Estado portaliano, levada a 
cabo desde 1895 até 1925 pelos 'gestores administrativos' da decadente oligarquia 
mercantil criolla, deitou raízes e formou cultura: hábitos, inextricáveis 'redes de 
compadrio', carreirismo político, compromissos de troca, prestígios, estirpes 
parlamentares, abertura ao capital estrangeiro, etc. Tanto assim que transformou as 
redes verticais de representação política em redes horizontais de interesse privado. 
[...] E o estado liberal de 1925 foi transformado em seu oposto pelos mesmos 
políticos liberais que o fundaram e defenderam. 

O cenário desse período com a parlamentarização da política – com o Legislativo 

preponderando sobre o Executivo – e a degradação dos círculos dirigentes se acentuou com os 

elevados ingressos de riqueza, provenientes da exploração do salitre, compondo lucros 

imensos, se refletindo na vida política, corrompendo os valores republicanos, notadamente na 

"[...] antiga classe agrária" (EGAÑA, 2015, p. 35). 

Diante disso, para Egaña (2015, p. 35), a elite agrária dominante 
 

[...] adquiriu, como efeito da influência europeia, as ideias e disposições, os gostos e 
costumes dos franceses e ingleses, por exemplo, tratando de viver com o luxo de um 
setor social desenvolvido, mas em um país atrasado. 

 
A classe média em formação, como decorrência da urbanização acelerada e pelo perfil de seus 

membros, tentaria resgatar os valores republicanos, adquirindo consciência de seu papel na 

política, formando valores e cultivando aspirações de mudanças. Sessenta anos à frente, essa 

classe romperia o jogo político, com o fortalecimento da Democracia Cristã, mas abrindo 

outra crise política236. 

Nos idos de 1960, o cobre tornou-se um dos principais produtos de exportação do Chile. 

Além disso, na década de 1970, durante o governo de Pinochet e suas reformas liberais, a 

economia era ainda mais diversificada, e o país participava dos principais acordos e tratados 

comerciais no mundo, incluindo exportação de pescados, frutas e vinhos. A dependência 

235 Acrescenta Egaña (2105, p. 35): "A classe alta, que era política, social e economicamente dominante, foi 
corrompendo-se. Perdeu as qualidades decimonônicas que a haviam distinguido, entre as quais deve-se lembrar o 
hábito de poupar, do trabalho e do sacrifício, a sobriedade nos costumes e o espírito de solidariedade com seus 
colaboradores e setores vulneráveis; o consenso nos valores fundamentais e o respeito à legalidade". 
236 Egaña (2015, p. 35). Consultar também Salazar e Pinto (2014b, p. 22), sobre o fracasso da Democracia Cristã 
em materializar-se como uma força de centro no espectro político. Sobre o desenvolvimento da Democracia 
Cristã como opção política, consultar Salazar e Pinto (2014b, p. 44) 
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econômica do cobre e do salitre seria reduzida, para evitar as oscilações de preço, ocorridas 

décadas antes. 

Todos esses acontecimentos foram fragmentos da história chilena, mas ainda assim, se 

mostraram importantes para compreender a Constituição de 1980237. Como constata Jorge 

Edwards, em seu prólogo (NABUCO, 2008, p. 14): 

Era preciso entender o que tinha acontecido no Chile para compreender o passado, o 
presente e o futuro dos países da América espanhola e portuguesa. Nem mais, nem 
menos. Se o conflito interno era inevitável, poder-se-ia pensar que o fracasso do 
projeto nacional também o era. 

 
O difícil enraizamento de uma cultura da Constituição (HESSE, 1991) no Chile e na América 

Latina mostrou o quão débil foi a tutela das liberdades públicas na região. Comentou Nabuco 

(2008, p. 73), com propriedade e atualidade: 

Em nossos países, onde a nação se mantém em menoridade permanente, as 
liberdades, os direitos de cada um, o patrimônio de todos, vivem resguardados 
apenas por alguns princípios, por algumas tradições ou costumes, que não passam de 
barreiras morais, sem resistência e que o menor abalo deita por terra. A esses países, 
onde a liberdade carece do amparo do poder, onde a lei é frágil, não se adaptam 
instituições que só pode tolerar uma nação como a norte-americana, [...] 

O encerramento do episódio Balmaceda e o transcorrer do período, até o Manifesto 

Militar de 11 de setembro de 1924, com breve termo de governo por Juntas Militares, abriu 

debates sobre uma revisão da Constituição, a fim de renovar a relação entre os poderes238. 

Terminado o governo das três Juntas, em abril de 1925, Arturo Alessandri convocou uma 

Grande Convenção Consultiva, "[...] formada por uns 150 membros de todas as posições 

políticas" (EGAÑA, 2015, p. 38), que trabalhou por quatro meses. Segundo Egaña (2015, p. 

38), "[...] a constituição foi aprovada só como uma reforma à carta fundamental de 1833. 

Provavelmente, isto ocorreu assim para conservar, ao menos na opinião pública, certa imagem 

de continuidade na evolução pacífica de nossas instituições políticas". A nova Constituição 

"[...] foi aprovada no plebiscito celebrado em 30 de agosto de 1925" (EGAÑA, 2015, p. 

39)239. 

A Constituição chilena de 18 de outubro de 1925 operou uma atualização do pacto 

político chileno, salvaguardando, constitucionalmente, sob novas fórmulas jurídicas, os 
 
 
 

237 Nabuco (2008, p. 75): "Conhecer o seu país, conhecer os homens, conhecer-se a si mesmo, há de ser sempre a 
parte principal da ciência do homem de Estado". 
238 Egaña (2015, p. 38). 
239 Para Egaña (2015, p. 39) "[...] a chegada de Alessandri foi a prova de que as Forças Armadas se haviam 
convertido no árbitro supremo dos destinos do Chile, decidindo o que fosse melhor para o regime institucional, 
com ou sem participação dos políticos ou partidos" 
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valores e interesses jurídicos tutelados – como sempre foi feito, desde os idos de 1810240. 

Segundo Alcalá (2017, p. 25): "A constituição de 1925 estabelece uma forma jurídica de 

Estado unitário centralizado, com um governo republicano democrático de tipo 

presidencialista puro, o que implica uma clara separação de funções entre o governo e o 

parlamento". 

Sob sua vigência, destacou-se a liderança política de Arturo Alessandri241. Houve 

avanços na legislação orçamentária e de gestão administrativa do Estado, e continha cento e 

dez artigos no texto principal, e dez nas disposições transitórias, sofrendo várias reformas 

constitucionais, até o golpe militar de 11 de setembro de 1973242. Foi objeto de outras 

modificações pela junta militar presidida por Pinochet, até a sua completa substituição, pela 

Constituição de 08 de agosto de 1980 (ratificada por plebiscito em 11 de setembro, e 

promulgada em 21 de outubro daquele ano). 

Diante disso, a Constituição de 1925 foi um prolongamento da Constituição de 1833 no 

tempo, permitindo a extensão dos valores do arranjo liberal-conservador, até o próximo ciclo 

político que seria aberto com a eleição de Salvador Allende, em 04 de setembro de 1970243. 

Para Witker (2017, p. 249): "O sistema político havia permitido ensaiar todos os modelos e 

esquemas políticos possíveis, enquanto a sociedade chilena percebia seus resultados e 

consequências". Segundo Alcalá (2017, p. 27), "de 1932 até 1973, durante quatro décadas, o 

país goza de uma estabilidade institucional excepcional no contexto latino-americano"244, 

novamente conturbado. 

 
240 Essa Constituição foi aprovada por plebiscito, como detalha León (2017, p. 266). 
241 Até a crise de 1972, serão presidentes: Arturo Alessandri Palma (1932-1938), Pedro Aguirre Cerda (1938- 
1942), José Antonio Ríos (1942-1946), Gabriel González Videla (1946-1952), Carlos Ibañez del Campo (1953- 
1958) e Jorge Alessandri Rodríguez (1958-1964). 
242 Das reformas, consultar león (2017, p. 268). A primeira reforma em 1943, depois em 1957, 1959, 1963, 1967 
e 1970. E, como salienta León (2017, p. 269): "Por último, entre dezembro de 1970 e janeiro de 1971, o partido 
do governo e a oposição allendista acordam em assinar um estatuto de Garantias Constitucionais para garantir o 
respeito de certos direitos cidadãos durante o novo governo da Unidade Popular". Consultar também Egaña 
(2015, p. 67-76) e Egaña (2017, p. 6). 
243 Segundo Egaña (2017, p. 5): "A constituição de 1925 continha princípios e normas do constitucionalismo 
social, [...]. Pois bem, a fonte de tais princípios e normas se encontrava na evolução mesma da sociedade chilena 
no processo de modernização e democratização, processo no qual influenciou a Doutrina social da Igreja 
(Encíclica Rerum Novarum de 1891), a recepção do marxismo [...], o corporativismo fascista [...], e também, o 
pensamento jurídico-social europeu. Se alguma constituição estrangeira teve certa influência sócio-econômica na 
carta fundamental de 1925, essa foi a constituição de Weimar de 1919". Ainda neste tema, acrescentam Salazar e 
Pinto (2014a, p. 41) que "A 'alta' sociedade civil nunca foi 'tocada' seriamente pela Encíclica Rerum Novarum, 
de 1891". Consultar também Cristi e Ruiz-Tagle (2006, p. 116) sobre influências de Weimar, Querétaro e da 
soviética de 1918 nesta constituição. 
244 Consultar Egaña (2015, p. 40) sobre o período de anarquia vivenciado entre abril de 1927 e julho de 1931 – a 
Primeira Anarquia, e julho de 1931 e dezembro de 1932 – Segunda Anarquia, porque o Chile foi governado por 
"[...] dezessete Presidentes ou Juntas de Governo, de facto ou de jure". E acrescenta "O Chile deixou de ser um 
exemplo de continuidade institucional na América latina, de Estado de direito com estilo democrático, e 
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Egaña (2015, p. 42) designou esse período como o Estado de compromisso, pelo resgate 

da institucionalidade e pela crescente melhoria do bem-estar da população245. A eleição de 

Allende ao poder no Chile representou uma ruptura do projeto liberal-conservador 

secularmente em vigor, para a qual contribuiu o surgimento da Democracia Cristã. A ausência 

de grandes parcelas da população no debate público atribuiu um anátema de déficit 

democrático a muitas Constituições. Esse déficit democrático foi o fator que sempre trouxe a 

instabilidade política. 

De todo modo, fora do universo jurídico, novas relações sociais tinham surgido e, desde 

a Guerra do Pacífico, as forças armadas chilenas passaram a exercer influência, adquirindo 

ingerência na política nacional. Com o seu desempenho débil na guerra civil, o Exército 

chileno recebeu a devida atenção das elites políticas e econômicas do Chile246. Com doutrina 

renovada, modernizada, e com papel redesenhado, cresceu a dificuldade de o poder civil 

sobrepor-se ao militar no Chile – algo que perdurou sob a atual Constituição de 1980 e suas 

trinta e quatro emendas247. De todo modo, o Chile, naquele período, viveu uma estabilidade 

política, com democracia controlada pelas elites agrárias, militarmente tutelada, até a  

ascensão de Salvador Allende ao poder. 

Eduardo Frei Montalva governou no período de 1964 a 1970, antecedendo Allende. O 

mote de seu governo era "Revolução em liberdade" (EGAÑA, 2015, p. 45), sendo pautado  

por reformas no campo, do sistema de ensino, extensão do sufrágio aos analfabetos, retomada 

estatal da exploração do cobre, em um viés ideologicamente democrata cristão. Naquele 

momento, a sociedade chilena já se fragmentara em terços de eleitorado, e, no final de seu 

governo, o programa não surtiu mais efeitos e voltaram as greves, a inflação e a desordem, 

ocorrendo em outubro de 1969 o "[...] tancaço" (EGAÑA, 2015, p. 46), com os militares 
 
 
 

sucumbiu na instabilidade e caudilhismo típico dos países de nosso continente, nestes anos e ainda depois. O 
divórcio entre a classe política, qualquer que fosse seu nome ou orientação, por um lado, e a realidade das 
demandas sociais da população, de outro, se fizeram patentes, sem achar as causas institucionais através das 
quais pudessem ser reconduzidas e satisfeitas". Sobre os extremismos políticos nos anos 1930, consultar 
Gaudichaud (2016, p. 36). 
245 A constituição de 1925 espelhava o projeto de bem-estar criado na Alemanha com a constituição de 1919. 
Mas o Estado de bem-estar social não foi instituído, repetindo o fracasso também experimentado pela 
constituição brasileira de 1934. Para Salazar e Pinto (2014b, p. 30) a luta de classes foi o principal desafio 
enfrentado e amortecido pela burguesia chilena entre os anos 1950-1970, sem êxito. 
246 Neste sentido, consultar também Osorio (2014, p. 49 e 50). 
247 Consultar Egaña (2015, p. 52), sobre as emendas e o debate democrático. O autor comenta "[...] cabe destacar 
a aprovação da décima sétima reforma feita à Carta Fundamental, cuja tramitação exitosa ficou formalizada em 
agosto de 2005. Esta reforma é a mais vasta e profunda feita ao Código Político de 1980 [...], porque, depois de 
dezesseis anos, foi possível chegar ao acordo que democratiza, plenamente, aquele texto fundamental, 
modernizando-o em outros aspectos". 



158 
 

colocando os blindados na rua e pleiteando a ordem e melhores condições salariais e de 

equipamento. 

Segundo Egaña (2015, p. 44), foi um período em que o antagonismo político e 

ideológico exacerbou-se e "[...] chegou a ser confrontacional e, inclusive, deixar de ser 

político para converter-se em violência nas cidades e no campo". O diálogo e a transação 

tornaram-se "[...] covardia" (EGAÑA, 2015, p. 44), a direita e o centro "[...] ficaram carentes 

de líderes e projetos" (EGAÑA, 2015, p. 44), e a esquerda construiu elaborações baseadas em 

suposições e leituras, sem experiência prática e com uma "[...] sobredose ideológica com 

matizes de utopia e traços de fanatismo"(EGAÑA, 2015, p. 44). 

Uma vez no poder, os socialistas tornaram-se uma ameaça ao projeto liberal- 

conservador, por ferir frontalmente os valores da propriedade privada e da livre iniciativa. 

Assim, Salvador Allende elegeu-se com a maioria relativa de trinta e quatro por cento dos 

votos válidos, porque a Democracia Cristã dividira o eleitorado em três terços248, surgindo 

como força política, rompendo o jogo liberal-conservador. 

A eleição de 1970 mostrou os efeitos do eleitorado dividido em terços, e a chegada da 

Unidade Popular de Allende ao poder249. A Unidade Popular soube captar as frustrações 

seculares do país, exercendo enorme sedução nas camadas trabalhadoras e, em parte, da classe 

média. Entretanto, Allende não compreendeu que chegou ao poder já no ocaso do modelo 

político-econômico, à sombra da Constituição de 1925250. 

Dessa forma, o modelo econômico centrado no binômio cobre-nitrato esgotara-se, 

diante da transformação dos modelos industriais no mundo, e Allende não oferecia alternativa 

senão a apropriação dos meios de produção. Como medida de proteção na implantação de seu 

programa de governo, nomeou militares do Exército de alta patente, em ministérios próximos, 
 
 
 

248 Segundo Alcalá (2017, p. 30), a democracia cristã "[...] assume a doutrina social cristã em uma perspectiva 
democrática e popular, que conta com uma ampla base de setores médios, trabalhadores, camponeses e alguns 
empresários progressistas". Esta divisão, para o autor, bloqueará o sistema político nos anos 1970, conduzindo à 
crise. Dos delineamentos da democracia cristã, ver também p. 35. Sobre a maioria relativa de votos de Allende, 
consultar também Gaudichaud (2016, p. 79). 
249 Segundo Gaudichaud (2016, p. 71), "a UP é uma coalizão heterogênea de partidos políticos que vão desde o 
Partido Comunista até o reduzido Partido Radical, passando pelo Partido Socialista e setores democrata-cristãos 
em ruptura com sua organização". Sobre os eixos da via chilena ao socialismo defendidos pela UP, consultar 
Gaudichaud (2016, p. 73). 
250 Consultar Salazar e Pinto (2014 a, p. 66-68) para maiores detalhes do ciclo terminal da constituição de 1925 e 
da chegada da UP ao poder com Allende. Sobre como a polarização dos partidos políticos colocou o sistema 
político em xeque, consultar Siavelis (2000, p. 109). Sobre a polarização e a formação da concertação, pela 
ausência de vontade da Democracia Cristã em alinhar-se à esquerda ou à direita, consultar Borzutzky e 
Oppenheim (2006, p. 44). 



159 
 

acreditando, assim, ter o apoio das Forças Armadas – que mantinham, então, o discurso 

legalista. 

Como acreditava ser o momento propício251, tomou uma posição rupturista dentro do 

movimento de esquerda e decidiu estatizar inúmeras indústrias e mineradoras estrangeiras. As 

intervenções na economia acentuaram o declínio econômico, desorganizando o mercado252, 

acirrando os problemas, quando surgiu a ideia de uma nova Constituição, com a face da 

Unidade Popular, conduzindo a sociedade na via chilena para o socialismo. Assim, o universo 

político mostrou o distanciamento dos polos políticos e um "[...] diálogo de surdos" 

(GAUDICHAUD, 2016, p.115). A ideia era elaborar a sonhada Constituição democrática, e, 

com isso, uma Comissão por ele presidida, com auxílio de Eduardo Novoa Monreal elaborou 

um projeto que nunca foi debatido253. 

Em 10 de setembro de 1973, Allende avançou nos seus propósitos e, em cadeia de rádio 

e televisão, anunciou o Projeto de uma nova Constituição a ser apresentada para aprovação da 

sociedade em referendo, sem jamais tê-la debatido no Congresso nacional ou publicamente. 

Dessa forma, as insatisfações com a economia e os desmandos políticos caracterizaram, para 

amplos setores da sociedade civil e militar, a incompetência e o despreparo de Allende em 

governar sob bases democráticas254, comprovando-se também a ausência de compromisso 

democrático da Unidade Popular, com as regras do jogo político sacralizadas na 

Constituição255. 
 
 
 

251 Da manipulação ou instrumentalização do direito burguês para a construção do projeto socialista, violando a 
legalidade, consultar Egaña (2015, p. 48). 
252 Da desorganização do processo econômico e produtivo por Allende, ver Alcalá (2017, p. 37). Também Egaña 
(2015, p. 48), quem retrata a tomada das universidades, empresas, superação de instâncias judiciais e policiais 
por descumprimento de decisões judiciais, afrontando as autoridades constituídas. Do caráter messiânico da 
esquerda chilena, consultar Siavelis (2000, p. 118-119). 
253 Vide Monreal (2018), com o título Constitución política chilena de 1973. Neste sentido também palestra do 
Prof. Dr. Eduardo Manuel Val, na U.F.R.J., dia 08 de novembro de 2017 com o título "Em busca da constituição 
perdida", em episódio pouco conhecido da historiografia política chilena. 
254 Segundo Egaña (2015, p. 47), o manejo antidemocrático manifestava-se "[...] na veemência das idéias, os 
antagonismos gerados e fomentados, a intransigência, o sentido revolucionário dos acontecimentos [...]. [...] cabe 
recordar que no Congresso de Chillán, o Partido Socialista declarou-se leninista, propugnando a violência como 
meio de ação política e, por isso mesmo, desconsiderando a via democrática se fosse necessário. [...]. Em janeiro 
de 1971, pouco depois de assumir o poder o novo governo, no XXI Congresso Geral ordinário, celebrado desta 
vez em La Serena, os socialistas reafirmaram a possibilidade de acudir à fórmula direta para chegar à 
materialização de seus postulados revolucionários. [...] nosso país entrou em um processo de ensaio e aventura, 
[...]. Nem sequer a União Soviética assumiu um compromisso com o ensaio chileno, [...]". Consultar também, 
neste tema do uso abusivo das prerrogativas presidenciais, Siavelis (2000, p. 11). 
255 Para Gaudichaud (2016, p. 34), setores da esquerda à época consideravam o governo de Allende "[...] 
prisioneiro do legalismo burguês e da tática de 'revolução por etapas', [...]". À página 114 o autor destaca que "O 
P.S., por exemplo, reafirma 'o estado burguês no Chile não serve para construir o socialismo e sua destruição é 
necessária' ". 
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O debate público havia sido comprometido por movimentos autoritários. Diante disso, o 

seu movimento isolado quebrou o pacto político entre a Unidade Popular e a Democracia 

Cristã256. O ruído de sabres voltaria a ser escutado, atendendo aos apelos de vários setores da 

sociedade. Os militares decidiram ir à cena política, como tantas vezes antes, e puseram as 

tropas na rua, com apoio de parcela da sociedade. A maioria da população, como sempre 

desprovida de informações e detalhes, não compreendeu o que acontecia, se vendo 

imobilizada na roda da história, vitimada, mais uma vez, nas suas pretensões. 

Como bem assinalou Egaña (2015, p. 51), "a verdade é que até setembro de 1973, a 

maioria dos políticos se havia revelado, uma vez mais, incapaz de resolver os conflitos 

gerados por eles e, em consequência, de governar" e prossegue "nesse ambiente, [...], a 

intervenção militar não foi casual, nem tampouco o resultado da ação de um pequeno núcleo 

de uniformizados". Salazar e Pinto (2014b, p. 45) registram que "as elites empresariais, 

conservadoras ou antimarxistas, em um dos consensos mais duros que tiveram que enfrentar 

em sua história, cerraram fileiras, apoiando o Golpe militar ou, in extremis, lamentando-o sem 

combatê-lo", complementando que "séculos de pobreza e exploração se revolviam junto a 

séculos de ineficiência ou inépcia política. Límpidas legitimidades se enredavam com  

espúrias legitimações. A sociedade civil lutando contra si mesma pela hipertrofia do Estado" 

(SALAZAR; PINTO, 2014a, p. 65). 

Siavelis (2000, p. 12), a seu turno, aduz: 
 

Primeiro, o ethos dos oficiais militares e seus aliados civis ajudou a montar o palco 
para estabelecer o presidencialismo exagerado no Chile. [...]. Segundo, tanto as 
administrações Frei (1964-70) e Allende (1970-73) foram pivotais à formação da 
educação política das lideranças militares. O golpe de 1973 não foi um caso isolado 
do conflito civil-militar, mas sim o ápice da deterioração das relações civil-militares 
que começaram uma década antes. Durante os anos 1960, os líderes militares 
sentiram-se ignorados e desprezados quando recursos foram transferidos de 
orçamentos militares para financiar projetos de reforma de políticos progressistas 257 

O movimento contra Allende foi vitorioso, e a ditadura militar foi instaurada, com o 

General Augusto Pinochet, em 11 de setembro de 1973258. No mesmo dia, foi editado o 

Decreto-lei 01/1973, que outorgou o governo do Chile à Junta. Em 12 de setembro, foi 
 

256 Das divisões da esquerda como uma das causas do fracasso da via chilena ao socialismo, consultar 
Gaudichaud (2016, p. 36 e 61). Destaca Gaudichaud (2016, p. 68) que "Sem embargo a visão geral sobre a 
necessidade de transformação revolucionária mantém-se: destruição violenta do estado burguês, enfrentamento 
armado entre capitalistas e os trabalhadores 'com o socialismo como única meta' ". Isto porque a esquerda 
chilena seguia preponderantemente a linha stalinista (GAUDICHAUD, 2016, p. 61). 
257 Também neste sentido Ruiz-Tagle (2016, p. 47): "A história política chilena se complica todavia mais porque 
existiu uma aliança cívico-militar entre presidencialismo autoritário e forças armadas deliberantes, que se 
remonta desde pelo menos 1810 até 1870, que foi revivida entre 1924 e 1938, e entre 1952 e 1958, para aparecer 
consolidada a partir de 1973, até nossos dias". 
258 Para uma abordagem sobre a inconstitucionalidade do regime de exceção, vide Witker (2017, p. 252). 
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promulgado o Decreto-lei 128, para detalhar o Decreto-lei 01/1973 (CASTRO, 2014, p. 29). 

A Junta de Governo seria formada pelos comandantes militares e os carabineiros, que 

assumiram os poderes executivo e legislativo, "[...] deixando em funcionamento o Poder 

Judiciário cujos representantes por afinidade ideológica são obsequiosos com o poder fático 

da ditadura" (RUIZ-TAGLE, 2016, p. 156)259. 

Além disso, uma Comissão de juristas (Comissão Ortúzar) seria criada em novembro de 

1973, "com efeito, por decreto supremo (Ministério da Justiça) nº 1.064, publicado no Diário 

oficial em 12 de novembro daquele ano, [...], 'para que estude, elabore e proponha anteprojeto 

de uma nova Constituição Política do Estado e suas leis complementares" (EGAÑA, 2015, p. 

90)260. Na formação do grupo de notáveis juristas encarregados dessa tarefa, um nome 

identificar-se-ia como o mentor e autor da Constituição de 1980: Jaime Guzmán261. Nesse 

ponto específico dessa pesquisa, recorre-se à biografia de sua vida, para compreender seu 

pensamento e sua obra maior. 

Para ele, tornava-se necessário impor o conceito de poder constituinte no formato 

concebido nos anos 1920, por Carl Schmitt, na Alemanha de Weimar – algo que remete à 

referida imigração alemã e seus efeitos no Chile. O arcabouço racional-ideológico da 

Constituição de 1980 estava no pensamento de Carl Schmitt, nos seguintes termos aduzidos 

por Cristi (2011, p. 99): 

Para desentranhar o papel que cabe a Jaime Guzmán na gênese da Constituição 
chilena de 1980, é necessário analisar a noção de Poder Constituinte. Nesta noção 
fundamentam-se os chamados decretos-leis fundacionais, [...]. Guzmán chega a esta 
noção, em primeiro lugar, através da obra de constitucionalistas chilenos como 
Enrique Evans e Alejandro Silva Bascuñan. Por sua vez, o pensamento jurídico 
destes autores é tributário principalmente da obra de juristas espanhóis como Luís 
Sánchez Agesta e Luiz Legaz y Lecambra, que dependem teoricamente da obra do 
jurista alemão Carl Schmitt. Entender o pensamento de Schmitt resulta  
indispensável para entender cabalmente o devir constitucional chileno a partir de 
1973 

Para Cristi (2011, p. 46), "é Guzmán quem persuade a Junta militar da necessidade de 

ab-rogar a Constituição de 1925 e da necessidade de criar uma nova" e prossegue comentando 

que "não há evidência histórica que indique que a junta militar mesma tenha concebido e 

259 E acrescenta Ruiz-Tagle (2016, p. 156): "De fato as autoridades do Poder Judiciário acorrem à Escola Militar 
a validar o golpe de Estado e colocar-se à disposição das autoridades militares". 
260 Consultar também Cristi (2011, p. 138) que aborda a Ata da Sessão 7, dentre as Actas de la Honorable Junta 
de Gobierno. 
261 Sobre a relação entre Jaime Guzmán e o pensamento de Carl Schmitt, e de como ele conciliou o liberalismo 
de Hayek com o autoritarismo de Schmitt, consultar Cristi e Ruiz-Tagle (2006, p. 128-155). Para estes autores, o 
liberalismo chileno disforme e o autoritarismo desde a fundação do Estado são a plataforma ideal sobre a qual 
categorias e crises semelhantes experimentadas pela constituição de Weimar permitem a Guzmán aplicar a 
solução schmittiana. Neste sentido também Cristi (2011, p. 9), ao ponderar que o pensamento de Carl Schmitt e 
sua concepção de poder constituinte são essenciais para se compreender a constituição de 1980. 
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planejado essa profunda transformação constitucional no momento do golpe de Estado". O 

tom de liberdade que permeava o trabalho de Guzmán empregaria a Constituição como 

instrumento para controlar a maioria – na leitura do efeito Haiti (1798) – em sua ação contra 

as minorias proprietárias (CRISTI, 2011, p. 46)262. 

Ainda na reflexão de Cristi (2011, p. 100), o entendimento que predominou à luz de 

Schmitt foi o de que Pinochet não quebrara a ordem institucional, pois ele apenas a restaurara 

após o seu rompimento por Allende. O movimento Gremialista, ao qual pertencia Jaime 

Guzmán, refletia a sua cosmovisão católica do mundo263, almejando "[...] a instauração de um 

regime de corte corporativo"264. A modernidade tardia do Chile trazia novamente, à 

superfície, questões já historicamente debatidas no período político vivenciado na Europa nos 

anos 1920-1945. Como solução à questão política na altura, coincidiu o pensamento de Carl 

Schmitt de poder constituinte, com a vontade da Junta de efetuar uma transição da 

Constituição de 1925 – não mais eficaz – para uma nova ordem constitucional265. Um modelo 

elaborado para a crise política da Alemanha dos anos 1920, mas que se mostrava útil e atual 

ao Chile, na vivência da hora emprestada. 

A ditadura militar chilena teve início em descompasso, com o suceder de eventos que 

ocorrem na Europa, onde o socialismo agonizava e rumava à decomposição da União 

Soviética e seu bloco de países alinhados. O conteúdo da Constituição outorgada em 1980 

havia sido pensado para uma ordem liberal na economia, pelo que, nesse sentido, estaria em 

sintonia com o cenário mundial das décadas seguintes, marcadas pela globalização e 

ampliação do comércio mundial. 

Nesse contexto, os Estados Unidos mudam sua política exterior para as Américas 

Central, do Sul e África, distanciando-se gradualmente e cessando apoio aos regimes 

ditatoriais consigo alinhados. O momento derradeiro da União Soviética seria determinado 

pela queda do muro de Berlim, em novembro de 1989, com a posterior unificação da 

Alemanha. Assim, na esteira desses eventos, ocorreu uma transição negociada de antigas 

ditaduras e regimes autoritários ao projeto de integração europeu, mudando sua esfera de 

262 Nesse sentido, também Bórquez (2015, p. 161). Na ordem de importância no bojo constitucional, perde 
apenas para a vida, integridade física e psíquica e liberdade. Consultar p. 164-166 para evolução do direito de 
propriedade no Chile. 
263 Consultar Cristi (2011, p. 203-223), sobre a formação católica de Jaime Guzmán. 
264 Sobre o debate acerca do modelo econômico a ser implementado e tutelado pela nova ordem constitucional na 
Comissão Ortúzar, consultar Cristi (2011, p. 185-202), Capítulo 6, com a epígrafe Liberalismo econômico e 
moralidade. 
265 E Cristi aduz (2011, p. 112): "No Chile, o governo militar suprime revolucionariamente o Poder Constituinte 
do povo e o substitui nessa função. As Forças Armadas seriam a 'organização firme' (Schmitt, 1982:98) 
possuidora da capacidade necessária para outorgar uma constituição como estipula o argumento de Schmitt". 
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influência do leste para o oeste – cujo ápice seria o Tratado de Nice de 2003. A União 

Europeia mudava e ampliava sua projeção de influência ao leste europeu, diante de uma 

Rússia debilitada e sem lideranças claras. 

Um pouco antes de ruir o bloco soviético, e percebendo o distanciamento diplomático 

dos Estados Unidos da América, o General Augusto Pinochet iniciou a transição à democracia 

no Chile, uma transição que assegurou a continuidade do projeto econômico neoliberal. Essa 

transição negociada daria espaço a uma concertação de partidos que legitimariam o projeto 

constitucional de 1980, condições essenciais à mantença do projeto liberal-conservador no 

Chile. 

Diante disso, a Constituição de 1980 operou essa transição gradual aos novos tempos de 

distensão, uma vez que também já estavam superadas as rivalidades políticas com os vizinhos 

Argentina, Peru e Bolívia. O momento que antecedeu ao fim da Guerra Fria (1991, com o fim 

da URSS) coincidiu com a transição dos governos militares na América Latina. Assim, foi 

nessa linha de rápidas transformações políticas na Europa que Portugal assimilara o discurso 

constitucional ítalo-alemão, efetuando a síntese redemocratização-transição, posteriormente 

projetando-o para o mundo ibero-americano. Essa conexão de eventos que simbolizavam e 

representavam a transmigração constitucional de ideias, nos canais abertos do diálogo 

constitucional ibero-americano. A crise político-institucional chilena, historicamente, advinha 

de fatores internos e externos, como registrou a Comissão Ortúzar em Ata, da 27ª Sessão, de 

28 de março de 1974266. 

Contudo, apesar de sacralizado, o modelo econômico neoliberal, para atenuar a 

ascensão da classe operária no cenário político, foi o que Pinochet lançaria mão de expediente 

semelhante ao empregado por Bismarck, noventa anos antes na Alemanha. A proposta foi 

levada a efeito por uma gama de Direitos sociais à luz da Constituição de 1980267. De todo 

modo, tal qual na Alemanha de outrora e no Chile de então, os Direitos sociais não 

representavam senão uma mera concessão do sistema político e das elites econômicas, que em 

nada, ou pouco, afetavam a dimensão de sua expressão, agora muito fortalecidas pela 

expansão da economia chilena, sob o projeto neoliberal da Escola de Chicago. 
 
 

266 Registra a Ata: "7 - Logicamente, a situação atual no Chile deve contemplar e refletir, simultaneamente, o que 
aconteceu no mundo e o que aconteceu no país. Nossa crise institucional é o produto combinado de ambos os 
fatores e, como é, a ordem legal que visa canalizar ou estruturar deve necessariamente se traduzir nos dois 
fatores, se quiser ser uma organização realista e válida". 
267 Segundo Urbina (2018, p.46), contudo, estes direitos foram estabelecidos sob as bases do Estado mínimo e 
neoliberal, como concebido no texto de 1980. 
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Para Urbina (2018, p. 17), esses Direitos sociais são "[...] a chave de uma democracia 

constitucional e sua legitimidade", sendo necessário avançar: 

[...] condensando os aportes assimétricos do constitucionalismo liberal, democrático 
e social, e desde esta perspectiva se observa um severo déficit em nossa  
constituição, por sua origem outorgada, autoritária e neoliberal, [...]. Trata-se de 
alcançar um ponto médio entre dois opostos: a constituição neutra e a constituição 
dirigente. 

A adesão ao projeto denominado neoliberal foi a coroação de cento e setenta anos de 

presença comercial e empresarial anglo-americana no país, sempre atenta na defesa de seus 

interesses, investimentos e influências ali depositadas. Assim, o projeto de 1980 foi uma 

atualização do discurso liberal, que agradou à aliança liberal-conservadora e aos mercados 

globais. Foi a trajetória da aliança entre as antigas elites criollas – e depois oligarquias – com 

o capital global, sem conotação ideológica aqui, apenas trazida como dado histórico, uma das 

variáveis que vão motivar a reação socialista e a criação da chamada via chilena ao 

socialismo. 

Por sua vez, os partidos políticos de esquerda no Chile souberam captar a 

marginalização social secular no país – como efeito residual da economia liberal – para 

elaborar um discurso de sedução da maioria da população no século XX, agora dotada de 

Direito a voto e ignorante do mecanismo histórico do arranjo liberal-conservador. 

Dentre todos os países da América luso-hispânica, o Chile foi o que apresentou as 

melhores condições objetivas à chegada ao poder, pelos partidos políticos de esquerda, dada a 

maturidade da insatisfação popular. De todo modo, cumpre notar que nem mesmo a União 

Soviética apoiou o movimento da Unidade Popular e a eleição de Allende, por reconhecer ali 

área de influência americana. Sixirei (2018, p. 230) com os olhos do presente conclui deste 

processo que "em trinta anos de vigência da onda democrática, na América Latina se passou 

de um conceito primário e formal da democracia a diferentes concepções que vão desde a 

poliarquia a uma democracia de conteúdos econômicos e sociais". A crise político- 

institucional chilena historicamente advém de fatores internos e externos, como registrou a 

Comissão Ortúzar em Ata, da 27ª Sessão, de 28 de março de 1974268. 
 
 
 
 
 
 

268 Registra a Ata: "7 - Logicamente, a situação atual no Chile deve contemplar e refletir, simultaneamente, o 
que aconteceu no mundo e o que aconteceu no país. Nossa crise institucional é o produto combinado de ambos 
os fatores e, como é, a ordem legal que visa canalizar ou estruturar deve necessariamente se traduzir nos dois 
fatores, se quiser ser uma organização realista e válida". 
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4.4 CRISE DO AUTORITARISMO CHILENO E TRANSIÇÃO CONSTITUCIONAL 

POSSÍVEL 

Foi percorrendo esses momentos históricos que o Chile chegou ao século XX, 

mantendo-se alinhado ao constitucionalismo liberal com recortes de Direito social. Mas, o que 

pode-se observar na pesquisa, como fator importante para a apreensão dos relatos de norma da 

Constituição de 1980, foi a existência de uma histórica fragmentação da sociedade chilena, 

proveniente dos tempos coloniais, que era território do Vice-Reino do Peru269. 

Desde que os espanhóis chegaram ao Chile, com Pedro de Valdívia para fundar cidades, 

o modelo de dominação era calcado na detenção da terra e no emprego da violência estatal – 

como assinala Frazier (2007) – na tutela da propriedade e no exercício do poder. Era preciso 

manter a ordem e impor a autoridade da Coroa espanhola nos territórios, e isso ocorria com o 

emprego das tropas espanholas e milícias territoriais, tanto contra os opositores 

independentistas, quanto com os indígenas. 

Dessa forma, a construção dessa linguagem se consolidou nas campanhas contra os 

indígenas Mapuches e Araucanas, tornando a violência o recurso usual para lidar com certas 

questões, o que após a independência, continuou a ser empregada como recurso para construir 

o Estado, como fora com O´Higgins. A linguagem da violência foi percebida juridicamente, 

no feixe de poderes concentrado no chefe do Executivo, durante muito tempo, permitindo o 

emprego arbitrário do poder estatal. 

Na sua origem, o poder na América luso-espanhola estava associado ao autoritarismo, 

marcando os militares com esse estigma, pois os primeiros líderes políticos eram também 

lideranças militares. O desvirtuamento de suas usuais funções militares na América luso- 

hispânica, associado com a carência de práticas e instituições democráticas no âmbito do 

Estado, constituiu o cenário comum na região. O paradoxo consistia pelo fato de muitos deles 

defenderem valores liberais, mas agirem com autoritarismo, como O´Higgins. Apenas em 

casos isolados na região é que percebe-se na redemocratização pós 1980 países que 

conseguiram posicionar melhor o papel constitucional dos militares. 

A vivência e o debate dos valores liberais restringiam-se a círculos sociais ilustrados, e 

ainda assim concentrados em Santiago e Valparaíso. Uma incipiente classe média urbana 

apenas surgiria como expressão no jogo político, na metade do século vinte (CONSTABLE; 

 
269 Não empregamos o vocábulo colônia, pois segundo a Prof. Dra. Pilar Cagiao, os territórios espanhóis na 
América eram extensões do Reino de Espanha e não colônias. Esta informação altera significativa e 
qualitativamente a compreensão da presença espanhola na América e do diálogo ibero-americano. 
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VALENZUELA, 1991, p. 21), pois "através do século XIX, a democracia chilena restringia- 

se apenas à elite urbana e detentora de terras, que compartilhavam crenças fundamentais sobre 

a adequada ordem econômica com os rivais partidos Conservador e Liberal". Seria essa classe 

média – como ocorrera em toda a Europa – a responsável pela difusão e pela consolidação dos 

valores liberais por toda a sociedade. 

Segundo Constable e Valenzuela (1991, p. 21), no século XX, "a espinha dorsal da 

democracia chilena era uma vasta classe média, orgulhosa de seu liberalismo e subsidiada 

pelo Estado". Espanhóis e criollos, imigrantes estrangeiros, índios e escravos negros,  

católicos e protestantes, pobres e ricos, artífices e senhores de terras, todos conviviam no 

mesmo espaço, porém estratificados e organizados por convenções sociais, escalas de valores 

e posição na organização e divisão do trabalho270. Assim configurava-se o elemento humano a 

formar a nação chilena, desde o início, um pouco étnico-religioso e de classes sociais, 

forjando-se, continuamente, em uma amálgama diante da natureza inóspita, processo este que 

ainda encontra-se em curso. 

Nos termos de uma relação de dominação senhorial pré-independência, esses elementos 

de análise constituíam um cenário comum a toda América luso-espanhola. Porém, mesmo 

após a independência e com a constitucionalização do país, as relações de poder não se 

alteraram. Ao contrário, como assinalou Cagiao (2017) em seu seminário, as elites criollas se 

legitimaram com a nova ordem dos fatos, agora instrumentalizada politicamente pelas 

Constituições271. 

A independência glamourizada e teatralizada, constitucionalmente sob o manto do 

discurso liberal, permitiu-lhes o encenar de um novo horizonte de esperanças às jovens 

nações, quando, na verdade, se preservavam seus privilégios. A linguagem da violência, que 

era o recurso comum utilizado na América espanhola para manter o poder, depois, se 

prolongou no jogo político das oligarquias liberal-conservadoras na manutenção do Estado272. 

Assim, atenta-se a pertinência, nesse ponto específico, da leitura combinada do trabalho de 

Constable e Valenzuela (1991) com Frazier (2007), como essenciais para a compreensão das 
 
 
 

270 Consultar Egaña (2015, p. 35) para perfil da sociedade chilena estratificada e composição da classe média. 
271 Desta forma, reproduziram também o procedimento adotado na Europa após 1789, como anotou Saldanha 
(1982, p.22): "Mas compete anotar que o Estado liberal, substituindo o 'conteúdo' da ordem política e o 
fundamento da autoridade, manteve contudo a estrutura geral do Estado, oriunda do momento absolutista: 
centralização e unidade, arcabouço administrativo, padronização política". 
272 Neste sentido, consultar Collier (2003, p. 28) apontando que a repressão "Era um tema recorrente até 1861, 
quando então desapareceu por trinta anos". 
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relações de poder intrínsecas à história constitucional chilena, baseada na linguagem da 

violência estatal273. 

Por sua vez, o emprego banalizado da violência explicou o caráter autoritário da 

América luso-espanhola subjacente às Constituições – ou seja, a violência institucionalizada 

nas Constituições formais, nesse sentido, espelhando a Constituição material no âmbito das 

relações de poder. O Estado, como ficção jurídica, tornou-se o ator político que detém o uso 

legítimo da força no discurso jurídico, controlado pelas elites criollas liberal-conservadoras, 

se protegendo do povo – no chamado efeito Haiti (1798), precedente jamais esquecido. 

No desenvolvimento da pesquisa, percebe-se que, até a Constituição de 1980, o discurso 

liberal sempre fora usado como um véu de liberdade e democracia, aos verdadeiros interesses 

das elites criollas, e continua sendo, apesar das constantes adaptações do discurso 

constitucional, às necessidades do momento. 

Se por um lado encontrava-se em Constable e Valenzuela (1991) a narrativa de uma 

população socialmente fragmentada e envolta em controvérsias até o presente, traduzindo a 

ausência de uma agenda de consensos mínimos à Constituição de uma sociedade onde o poder 

soberano efetivamente era exercido democraticamente – "[...] pelo povo e para o povo", na 

definição de Abraham Lincoln, em seu discurso de Gettysburg, em Frazier (2007), encontra- 

se um recorte analítico-antropológico, destacando a formação do Chile como nação, partindo 

do emprego da violência estatal como linguagem permanente e atual – cuja última 

representação constitucional foi a Constituição de 1980. 

Percebe-se, com Frazier (2007), que, mesmo no período da chamada estabilidade 

democrática, 1833-1925, havia episódios de repressão e violência estatal274, a fim de conter a 

formação de movimentos operários ou segmentos sociais, com demandas dissonantes dos 

projetos de Estado e interesses oligárquicos dominantes do momento, sejam eles liberais ou 

conservadores. Salazar e Pinto (2014a, p. 20) observam que: 

A história política do Chile perfila nitidamente um arquétipo de construção estatal, a 
saber: a transformação da diversidade civil em unidade política foi conseguida 
substituindo o diálogo cidadão por um 'consenso operacional', que consistiu na 
imposição de uma determinada forma estatal (unilateral) com apoio das Forças 
Armadas. 

 
 

273 Observa Egaña (2015, p. 36) a este propósito, que as classes dirigentes viam as insatisfações sociais dos mais 
pobres não como sendo "[...] uma questão de justiça, mas de caridade ou de polícia". Depois da polícia, o 
emprego das forças armadas tornou-se mais comum, desviando-as de sua função para "[...] apontá-las contra a 
população alçada em paralisações e greves, com seqüelas sangrentas". 
274 Como na repressão aos mineiros na região de Tarapacá, em fins do século XIX, ou ainda aos índios araucanas 
e mapuches. 
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Assim, como era inconveniente, indesejável e perigoso abrir canais à participação 

popular na formulação dos projetos de nação, construiu-se esse consenso operacional pela 

violência, pelo recurso constante da força militar – antes, para assegurar a independência e, 

depois, para preservar os interesses das elites encrustradas no Estado. Novamente, nota-se a 

semelhança do que ocorreu no Chile sob a Constituição de 1925, com o que ocorrera na 

Alemanha de Bismarck, com o Sozialstaat, nos idos de 1890. 

Segundo Constable e Valenzuela (1991, p. 21), "para frustrar o crescente poder da 

esquerda, as elites urbanas e rurais do Chile chegaram a um acordo tácito. Aos movimentos 

esquerdistas urbanos foram permitidos participar do sistema eleitoral e leis de bem-estar 

social foram adotadas"275. Concessões políticas sem potencial de atingir o arranjo do sistema 

político e Direitos sociais foram as opções para mitigar as insatisfações sociais 

permanentes276. Frazier (2007) em seu trabalho destaca, por exemplo, a região mineradora de 

Tarapacá como cenário de constante repressão e ações sociais do Estado chileno, a fim de 

conformar a população local aos interesses dominantes no Chile. Explica-se por ser região 

isolada e sem importância econômica, com populações carentes e marginalizadas socialmente. 

A tônica desse processo foi denominada por Frazier (2007) como sendo um processo de 

chilificação da população local – submissão das populações locais aos interesses nacionais, 

até então não completamente integradas ao projeto nacional. Remexer em episódios passados 

como esses em Tarapacá não fizeram parte da historiografia chilena contemporânea. 

O discurso autoritário que, inicialmente, estava nas mãos das lideranças 

independentistas como O´Higgins – de atuação militar e política – foi moldado e empregado 

pelas classes políticas militares e civis. Após 1810, as embrionárias forças armadas chilenas 

ainda não haviam desenvolvido uma consciência crítica de seu papel no mecanismo político 

nacional, o que somente ocorreria décadas após a independência. 
 
 

275 Também neste sentido e destacando a renovação dos processos de dominação liberal-conservadores, consultar 
Gargarella (2013). O autor à página 106 comenta as dificuldades da aliança de manter uma ordem social 
excludente da maioria, após o surgimento da classe média e a integração das classes trabalhadoras. Segundo ele 
"Ao nível da Constituição, o exemplo do México de 1917 pareceu ser, então, uma solução 'atrativa' ", pelo que a 
constituição de 1925 seria elaborada com este intuito. 
276 Neste sentido, Gargarella (2013, p. 186): "[...] os engenheiros do pacto liberal-conservador mostraram não ter 
dúvidas sobre o que era necessário fazer para assegurar a sobrevivência do seu mais apreciado direito, isto é, 
basicamente, o direito de propriedade. Para eles, parecia totalmente claro que para assegurar estes tipos de 
direitos, a primeira coisa a fazer era abrir a casa de máquinas e introduzir as modificações necessárias de início. 
[...]. Este foi, por exemplo, a principal lição constitucional de Alberdi para seu tempo: era necessário amarrar 
temporariamente as mãos da maioria de modo a assegurar proteção para certos direitos econômicos básicos". 
Concederam-se direitos sociais sujeitos à tutela judiciária, para preservar a propriedade. E mais adiante à p. 199: 
"Para resumir: os reformadores legais deixaram a 'casa de máquinas' da constituição sob a custódia da aliança 
liberal-conservadora, enquanto delegaram a seção de direitos ao controle de alguns grupos radicais". 
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A pesquisa permitiu constatar, como já indicado anteriormente, que foi a Guerra do 

Pacífico, travada em 1879 contra a coalizão Peru-Bolívia, que consagrou os militares como 

agentes garantidores da integridade territorial do Estado e, portanto, esses souberam 

habilmente posicionar-se como elementos mediadores entre os grupos liberal-conservadores e 

a sociedade. Assim, a cada ciclo de governo em gabinete e com esses perfis, ergueram-se, 

como tutores da sociedade, acima de qualquer interesse partidário ou de facção – desde que 

assegurados recursos em seu orçamento militar, participando ativamente na tomada de 

decisões junto ao poder civil no país. 

Esse posicionamento foi construído após terem, sabiamente, se afastado da 

subordinação direta ao poder civil – como nos tempos da Independência. Nessa mudança de 

atitude, segundo Constable e Valenzuela (1991, p. 40): 

Durante cento e cinquenta anos de governo constitucional, os militares 
permaneceram geralmente alheios à vida pública, evoluindo em isolamento de uma 
sociedade que os olhava com um misto de carinho, perplexidade e desprezo. Em 
meados dos 1800, lideranças civis mantiveram os militares limitados e pobremente 
equipados para prevenir ameaças à democracia oligárquica. 

A formação militar clássica os levou a pensar o país e, naquela quadra histórica, isso 

significava dizer assegurar sua integridade territorial. Mais uma vez, pesou a realidade fiscal 

sobre a existência da corporação militar. A mudança ocorreu porque, da independência, até 

1879, o Exército foi mantido em segundo plano, limitado em contingente e mal equipado. A 

guerra mudou essa designação do poder militar, pois dali em diante, um poder militar forte e 

capaz de defender território e soberania nacional chilenos seriam necessários e sua 

permanência, indiscutível diante dos rivais Peru, Bolívia e Argentina. 

O discurso do medo, baseado na experiência histórica das guerras de independência, 

durante a formação territorial, prevaleceu e seu espaço no jogo político se definia claramente. 

Mas, desde 1879, com a importância de seus interesses reconhecidos e protegidos pela 

autonomia concedida, sempre foram constitucionalmente subordinados ao poder civil. 

Quando eventualmente esquecidos, após 1879, se faziam recordar, na lembrança da classe 

política pelo som dos sabres – sonido de sables – que já fora referida anteriormente. 

Diante disso, um evento na história chilena mudaria a convicção dos militares. Foi nos 

idos de 1870, quando o Chile se abriu à mão-de-obra imigrante, tendo sido esse o período 

mais intenso da imigração alemã, que trouxe consigo uma onda de inovações técnicas e 

acadêmicas, em vários campos da sociedade chilena. Os imigrantes eram incentivados a trazer 

consigo equipamentos, ferramentas e obras técnicas ao Chile. A Alemanha havia sido recém- 
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unificada sob a liderança da Prússia277 em 1870, momento em que os hábitos e a linguagem 

autoritária prussiana trazidos pelos imigrantes alemães entraram em sinergia com o 

autoritarismo criollo. A sua maneira disciplinada de viver, a disposição e abnegação para o 

trabalho, o sentido da obediência à autoridade constituída – notadamente entre os luteranos, 

eram alguns dos valores que trariam efeitos indesejados na vida política do país, mais à frente, 

com a formação da geração de chilenos nos idos de 1900. 

Na virada do século XX, as universidades chilenas formaram profissionais do Direito, 

Engenharia e outras ciências, com base em algumas doutrinas e escolas de pensamento 

alemãs, muito difundidas pelo mundo, com o prestígio auferido pela nação alemã. Na 

Sociologia e no Direito em especial, tem-se o fascínio chileno com as ideias de Max Weber e 

Carl Schmitt278. No ambiente acadêmico, outras influências estariam presentes na conquista 

por corações e mentes, como os franceses e ingleses. 

Entretanto, os efeitos não ocorreram apenas na sociedade civil, pois a consagração do 

modelo militar prussiano nas guerras de unificação entre 1864-1870 e a vitória sobre as 

maiores potências europeias de então – Áustria, Dinamarca e França, somada ao feitiço 

alemão, produzido pelas ondas de imigrantes, deslumbrara os militares chilenos que correram 

ao encontro de sua doutrina. A entronização de valores militares prussianos no Chile 

moldaria, de forma indelével, a mentalidade dos militares chilenos, que passaram a cultivar a 

ordem e disciplina não apenas para si, mas como valores para toda a sociedade chilena. 

Dessa forma, a compra de equipamentos civis e militares, os mais variados, influências 

doutrinárias e literárias, as mais diversas, a presença de empresas, bancos e o peso da 

diplomacia alemã na região aumentaram sensivelmente, em aberta disputa com os tradicionais 

e dominantes interesses anglo-saxões. As consequências dessas gerações de militares revelar- 

se-iam, mais adiante, com a ascensão ao poder do General Augusto Pinochet. Nesse sentido 

Constable e Valenzuela (1991, p. 41) assinalaram que: 

O governo, percebendo que o Chile precisava de uma força combativa efetiva para 
defender seus recém-conquistados territórios, buscaram ajuda aos prussianos, que 
conceberam o primeiro exército profissional do ocidente. [...]. Ironicamente, esta 
modernização também erodiu a tradição chilena de subordinação militar ao poder 
civil. 

 
277 A Prússia como referência predominaria na Alemanha até 1945. A militarização da vida e do Estado haviam 
marcado a história alemã de 1870 a 1945, e durante este período gerações de alemães foram moldados e 
formados à sua imagem. Durante este período, os imigrantes alemães levaram esta imagem e comportamento aos 
países que os receberam. 
278 O material coletado na pesquisa permite apontar que o Chile nesta altura tinha a economia influenciada por 
grupos de capital anglo-saxão, a educação sob preponderante modelo francês e os militares voltados ao modelo 
prussiano. Uma imagem muito parecida com outros países da região como Argentina e Brasil. 
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Assim, a modernização militar chilena, sob o modelo prussiano, anulou as inibições dos 

militares de intervir no jogo político, quando julgassem necessário, segundo sua escala de 

valores e interesses que juraram defender. Como as elites liberal-conservadoras souberam, 

habilmente, construir um discurso político, fazendo seus, os interesses nacionais chilenos, 

preservando sua aliança com os mercados globais279, sua relação com os militares foi de 

importância capital, para a compreensão do que ocorreu no constitucionalismo chileno, após 

1972. 

Isso foi possível porque, já nos idos de 1925, a classe militar já se afinava com os 

interesses da classe política chilena. O constitucionalismo chileno, por sua vez, após 1900 

teve relação direta com o papel redefinido pelos militares no jogo de poder. Situar os militares 

de volta ao cenário anterior de subordinação ao poder civil foi um processo ainda em curso, 

que poderia levar tempo, pois demandava reformular sua educação castrense, com bases 

democráticas. Era pouco provável que as forças armadas chilenas perdessem sua importância, 

diante da insistência da Bolívia em reconquistar seu acesso ao mar, ou mesmo diante dos 

rivais Peru e Argentina. 

Com isso, os militares continuaram sendo atores importantes no jogo político- 

constitucional chileno. No recorte do papel dos militares na região, o discurso do medo foi de 

interesse mútuo aos militares do Peru, do Chile e da Argentina, que assim se justificaram 

institucionalmente. 

Constable e Valenzuela (1991, p. 86) assim registram a posição dos militares na ordem 

política do país: "De fato, a constituição de 1980 garantiu às forças armadas um permanente 

papel na política nacional através de um corpo de conselheiros chamado Conselho de 

Segurança Nacional, o qual tinha o direito 'de representar' opiniões militares nos temas mais 

importantes ao presidente" [sic]. 

A prevalência secular dos interesses liberal-conservadores, a aliança dessas elites com o 

mercado global, permitindo a exportação regular de recursos naturais – cobre e nitrato – e o 

ingresso dos militares na política nacional foram variáveis que terminaram limitando, senão 

redefinindo o significado da constituição aplicado no Chile, desde a independência como 

instrumentalização formal dos interesses da minoria agromineradora contra a maioria da 
 

279 Observam Salazar e Pinto (2014b, p. 49) que "[...] as elites econômicas decimonônicas foram em grande 
medida um grupo de mercadores-especuladores, criadores de um Estado funcional ao bom manejo de seus 
interesses no jogo do comércio internacional, [...], e a utilidade comercial 'dependente', com tudo o que isso 
implicava enquanto vulnerabilidade e falta de autonomia, converteu-se no eixo da acumulação de capital, tanto 
nacional como privado". 
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população. Com essas variáveis identificadas pela pesquisa, percebe-se, com contornos 

nítidos, a Constituição sendo empregada como instrumento contra majoritário280. Daí as 

Constituições chilenas, historicamente, ao invés de representarem um pacto constitucional 

envolvendo a sociedade, acabaram por carecer de legitimidade e aceitação popular, revelando- 

se, de fato, num pacto restrito das elites liberal-conservadoras. 

Dessa forma, essas Constituições, ao não atenderem as demandas de todos os segmentos 

sociais chilenos, apenas reformularam, renovaram e preservaram os interesses dos setores 

oligárquicos, controladores da economia agromineral exportadora. Tais lacunas históricas 

funcionaram como fatores de erosão de legitimidade de todas as Constituições chilenas, sem 

exceção. O retrospecto constitucional chileno teve, nesses contornos, a sua marca e, por isso, 

sempre foi questionado em seus fundamentos de legitimidade. 

Então, foi contra todo esse conjunto de elementos que se insurgiu a Unidade Popular de 

Salvador Allende, que soube captar essa insatisfação popular e criar um discurso para esses 

segmentos historicamente marginalizados. Mas, o modo como seu projeto político foi 

aplicado falhou e teve que enfrentar o establishment civil-militar, com a ditadura de Pinochet. 

Encerrado esse ciclo, o movimento de Concertação democrática chileno tentou atar as 

fissuras da sociedade chilena, obtendo como conquista a transição pacífica à democracia, em 

momento delicado. Aos que se opuseram à atual Constituição, a participação da Concertação 

de partidos pela transição à democracia foi um dos argumentos principais pela legitimidade do 

texto de 1980, como anota Álvarez (2014, p. 52) ao comentar que: 

Sustenta-se que ainda que a Carta de 1980 tivesse tido uma origem ilegítima – que 
não teria tido graças ao plebiscito que a ratificou – ela foi legitimada de várias 
maneiras antes e durante os governos democráticos que sucederam o Regime militar. 
A primeira mostra de sua legitimação consistiria em que, tanto o governo que lhe 
deu origem como as forças políticas a ele opositoras, assumiram o compromisso 
tácito de submeterem-se às regras – estabelecidas nas Disposições Transitórias como 
aos resultados do Plebiscito de 1988, [...]281. 

 
 

280 Nesse sentido, assinala Gargarella (2015b, p. 7) que: "A primeira coisa a fazer é lembrar o perfil da 
organização de poderes que prevalece na organização constitucional da América latina desde meados do século 
XIX. Esta era uma estrutura contra-majoritária; a qual reservava pouco espaço para a participação popular na 
política; limitava o papel de controles externos ou populares; e fazia um esforço explícito em separar o povo dos 
servidores públicos. [...]. O Judiciário epitomizava, desde então, o exemplo de um poder contra-majoritário 
(Bickel, 1962)". Abre-se assim, para futuras pesquisas e análises, o debate em torno da Constituição, do Direito 
Constitucional e do Judiciário como instituições contra-majoritárias e eventualmente anti-democráticas. 
281 Como argumentos por uma nova constituição, Álvarez (2014, p. 57) anota: a aprovação do texto não pelo 
Congresso e sim pelo Governo Militar, o procedimento inconstitucional do poder constituinte originário e a 
ausência do debate democrático. Para Agüero (2003, p. 292) os governos da Concertação não lograram todas as 
reformas pretendidas, mas ainda assim "Eles decretaram o fim da transição e disseminaram esta impressão para 
toda a sociedade". Foi a transição possível no Chile real, uma transição incompleta. O mais importante, segundo 
Tulchin (1991, p. 4) era "[...] encontrar novas formas de consenso". 
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Por esta razão, essa relação entre sociedade-constituição-legitimação justificou e 

ensejou, para alguns, um novo debate constituinte, a fim de reorganizar politicamente o Chile. 

Mas também permitiu abrir debate dogmático sobre a legitimação posterior de Constituições 

outorgadas – ou autoritárias. Percebe-se, da análise histórica, que Estado e Constituições 

foram capturados pelas oligarquias dirigentes, desde a independência, em muito influenciadas 

pelo efeito Haiti (1798) e por interesses comerciais de potências como Estados Unidos e 

Inglaterra. 

Com o intuito de mitigar a resistência, a maioria da população, historicamente, foi 

marginalizada e infantilizada, e, sendo infantilizada civicamente, foi alijada de participação  

no jogo democrático. As questões políticas intrínsecas e a dívida social presentes desde o 

século XIX restaram indefinidas no Chile, aguardando uma oportunidade para emergirem 

novamente. 

O fato de só o Chile ter sido bem-sucedido na implantação de uma economia neoliberal, 

nos anos de 1970 e 1980, sob os valores da Escola de Chicago, não representou mais do que 

um novo ciclo de concessão das elites agrominerais exportadoras, que constataram e 

aprenderam com a crise da Constituição de 1925 – a Constituição social. Assim, o Chile 

modernizou-se e enriqueceu-se o, para mitigar a pobreza da sociedade chilena, e, com isso, 

conteve a oposição ao domínio das elites agrominerais. O projeto neoliberal não operou uma 

republicanização ou democratização da classe política, pois as elites agrominerais 

exportadoras permaneceram no controle do jogo político. 

Isso explica o porquê de a Constituição, a República e a Democracia, enquanto 

instituições e conceitos, permaneceram com conceitos e propostas em aberto no Chile. A 

repulsa aos valores de Cádiz (1812) e ao liberalismo Balmacedista continuaram mobilizando 

os setores oligárquicos chilenos que resistiam à entrega do poder e, com ele, à criação de um 

modelo republicano liberal francês ou norte-americano. 

Havia uma recusa secular das elites chilenas em reconhecer a maioridade política, a 

capacidade de mobilização e o interesse da sociedade, em participar, ativamente com 

responsabilidade do jogo democrático282. Tal recusa foi usualmente motivada pelo temor das 

multidões, na lembrança histórica da independência do Haiti (1798). A elite chilena manejou 

o jogo político habilmente, tendo todas as condições de manter a infantilização deliberada da 

sociedade, para tê-la sempre na condição de imatura à participação na democracia. A 

282 Sobre pesquisas de opinião e estatísticas pela elaboração ou não de uma nova Constituição junto à população, 
vide Álvarez (2014, p. 68 e 69). 
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linguagem do jogo político foi elevada e a sua percepção demandou sempre níveis mais 

elevados de formação educacional. Não à toa, a técnica constitucional evoluiu e restringiu em 

muito o debate a jogadores que dominavam essa linguagem particular de poder, limitando as 

personagens na quadra do poder político, qualificando alguns poucos a compreender os 

simbolismos e significados dos dispositivos constitucionais, como se a Constituição tivesse 

sido hieroglificada. 

Diante desse quadro histórico, Constable e Valenzuela (1991, p. 138) apontam que a 

Constituição de 1980 se mostrou uma Constituição encriptada, com diques constitucionais e 

labirintos semântico-interpretativos, apenas prolongando o domínio das elites 

agromineradoras: 

A constituição representou algum progresso, porque estabeleceu uma base 
institucional e um cronograma de transição, mas foi um documento encriptado. A 
imensa maioria do povo votou sem conhecimento do que estavam votando, numa 
esperança de melhorar as coisas, como disse em 1989 Jose Luis Cea, um destacado 
acadêmico de direito constitucional na Universidade Católica. 'Até nós especialistas 
não entendemos completamente os artigos transicionais. Eles eram brilhantes, 
complicados e maquiavélicos. Atualmente nós ainda estamos descobrindo truques e 
provisões secretas, e ainda podemos descobrir outros. 

Os mistérios, labirintos e diques foram os vetores de Guzmán, para assegurar a ordem 

econômica neoliberal, preservar a Constituição e preservar também os interesses liberal- 

conservadores. Em razão disso, a Constituição de 1980 se apresentou como uma Constituição 

possível – assim como suas antecessoras, mas que, para muitos de seus críticos, manteve-se 

em aberto e postergou o encontro do Chile consigo mesmo, atrasando a conciliação nacional 

(CONSTABLE e VALENZUELA, 1991, p. 141): 

O Chile há muito estava dividido em nichos de clãs, e partidos, mas mascarava estas 
divisões com um verniz de civilidade. [...]. Era um país de subculturas paralelas que 
nunca se tocavam, de mundos paroquiais cujos membros raramente aventuravam-se 
além de seus confins familiares, às vezes claustrofóbicos. 

A entrada em vigor da Constituição de 1980 foi o ponto culminante do regime de 

Pinochet. As transformações políticas, envolvendo as superpotências globais, afetaram todo o 

mundo, como já fora notado. A URSS, por sua vez, mostrou sua debilidade econômica na 

corrida armamentista lançada pelos EUA. Assim, os efeitos seriam melhores sentidos, com o 

fracasso em acompanhar o programa militar americano do Presidente Ronald Reagan, 

designando Guerra nas Estrelas, o desastre nuclear de Chernobyl, na Ucrânia (1986), e a 

queda do muro de Berlim, em novembro de 1989 – com a não interferência do Presidente 

soviético Mikhail Gorbachev. 
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Esses eventos assinalaram o fim da Guerra Fria. Os Estados Unidos da América mudam 

sua política e diplomacia na América Latina, suspendendo o apoio aos regimes ditatoriais na 

região, até então alinhados com sua política de combate à expansão comunista. Restava a 

Constituição atual, mas o governo de Pinochet, por trás dela, entrava em descompasso com os 

eventos mundiais. 

Nesse contexto político mundial, como já fora apontado no capítulo anterior, ocorreu 

em Portugal, a Revolução dos Cravos, no dia 25 de abril de 1974. No Chile, impôs-se, pela 

força dos fatos, a necessidade da abertura política, o que se mostrou uma oportunidade 

histórica para os partidos que formaram a Concertação democrática. Os EUA deixam de 

apoiar Pinochet, e Portugal devia adaptar-se ao contexto democrático, para ingressar na 

Comunidade Econômica Europeia - CEE). 

Essa observação leva de volta ao marco teórico da pesquisa, que consiste em determinar 

o transmigracionismo de ideias e conceitos, no âmbito do Direito Constitucional, aplicados 

aos Estados pesquisados. Os dois Estados exemplificam Constituições transicionais à 

democracia e oferecem elementos para uma reflexão à possibilidade de pós-legitimação 

democrática. Portugal, em 1976, e Espanha, em 1978, haviam se tornado os receptores e 

difusores para a América luso-hispânica dos arquétipos constitucionais italiano (1948) e 

alemão (1949), revelando, já nesse caminho, a transmigração constitucional e um canal de 

diálogo constitucional já analisado anteriormente. 

Por sua vez, a comunidade jurídica chilena percebeu essas transformações e 

acompanhou esse processo, trazendo os referenciais necessários para a elaboração da futura 

Constituição de transição de 1980, legitimada à sua maneira e pelos valores de então283. Esse 

eixo dogmático só pode ser explicado à luz do Direito comparado, ecoando nas palavras de 

Moran (2015, p. 505): "[...] ainda que o Direito, desde suas origens, tenha tido um 

componente comparatista e até me atreveria a afirmar que nasceu com vocação comparatista, 

posto que sempre o Direito esteve submetido a influências recíprocas na coexistência com 

outros direitos". Com essa autora, identifica-se elementos comparativos suficientes para 

explicar as relações dialógicas entre esses países, conquanto aparentemente sem qualquer 

relação direta. Nesse mesmo sentido, Moran (2015, p. 515) registra que: 

Dentro de um primeiro grupo e como consequência da época imperial do século 
XVIII e colonial dos séculos posteriores mencionaremos os modelos espanhol e 

 

283 Ou, como aponta Canotilho (1994, p. 18): "O problema nuclear da legitimação de uma ordem constitucional 
deriva do facto de a constituição, como complexo normativo, consagrar um <<domínio>> e apontar <<fins>> 
políticos". 
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português. Ambos os ordenamentos procedentes desta família jurídica serão 
introduzidos na Iberoamérica até o ponto em que suas estruturas e influência estejam 
presentes em todos os ordenamentos jurídicos da América Latina; se bem que não 
tenham tido grande ressonância nos demais modelos continentais europeus liderados 
pelos modelos francês e alemão. 

O Chile foi o país possível, com as Constituições possíveis, e essa transição possível à 

democracia foi motivada pelas transformações na política internacional, e as elites chilenas 

precisaram se acomodar aos novos arranjos constitucionais e às inevitáveis concessões 

políticas284. A Constituição de 1980 permitiu(e) às elites liberal-conservadoras ganhar tempo 

no jogo político. Daí autores como Atria (2013) se referirem ao texto de 1980 como uma 

Constituição tramposa, ou seja: armadilhada, enganosa, um embuste constitucional. 

Isso será tratado mais adiante quando forem analisados os enclaves autoritários e as 

travas constitucionais, inseridos na Constituição formal como mecanismo assecuratório do 

projeto econômico neoliberal implantado por Pinochet. Mais uma vez, uma Constituição não 

teria atendido aos interesses de setores historicamente com dívida social na sociedade chilena. 

Por isso, para muitos, se abriu e se justificou o debate acerca de sua legitimidade e a 

convocação de uma constituinte. 

Relembrando Gargarella (2014), a casa de máquinas (a organização dos poderes e o 

exercício das competências constitucionais) permaneceu intocada, pois não houve 

participação popular em sua elaboração – restrita aos membros da Comissão Ortúzar, apesar 

de referendada posteriormente. Contudo, isso não foi uma realidade afetada exclusivamente 

ao Chile, mas comum a toda América luso-hispânica. A componente da legitimidade popular 

estava na pauta no debate público em todos os países da região. 

Muito significativo ao debate da legitimidade da Constituição chilena de 1980 foi o 

trabalho de Ginsburg (2014), ao desdobrar razões para renovar ou não a Constituição chilena. 

Nesse debate, incluiu-se a Constituição portuguesa de 1976, pelas peculiaridades de sua 

elaboração. A Constituição de 1980 foi comumente apontada como produto do regime 

autoritário de Pinochet, assegurando a impunidade de muitos, os privilégios de poucos, 

mantendo a maioria desassistida ao largo – uma descrição que não chegou a ser novidade no 

Chile. Dessa forma, considerando o retrospecto do país, teria sido mais uma Constituição a 

fazê-lo. 

 
284 De outro modo, porém, as reformas neoliberais conduzidas no país após 1972 pelo General Augusto Pinochet 
e seus Chicago boys determinaram a necessidade de uma economia ágil e sólida em seus fundamentos liberais, a 
fim de obter avanços econômicos e promover a inserção econômica do Chile na cadeia produtiva global. Fatores 
exógenos, porém, mais tênues que os de um bloco econômico, com investimentos e ações de grande 
envergadura. 
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De seu turno, a Constituição portuguesa de 1976 assistiu à evolução que partiu de um 

Estado revolucionário, predominantemente socialista, rumo a uma democracia liberal-social, 

sem sofrer questionamentos em seus fundamentos de legitimidade, tampouco se aventando a 

elaboração de nova Constituição em Portugal – aqui, considerando a sua primeira redação, 

antes da primeira Revisão. As duas Constituições, em suas devidas realidades geopolíticas, 

constituíam casos similares de transição à democracia e refletiam categoria de Constituições 

transicionais, a chilena liberal e a portuguesa socialista – nos seus momentos iniciais. A 

Constituição portuguesa pode ser apontada como duplamente transicional: primeiro, porque 

realizou a transição do regime salazarista à democracia; segundo, porque, em sua primeira 

redação, revelava um projeto socialista, originariamente autoritário, e, só depois, objeto de 

Revisões, deixado ao ocaso pelo silêncio político na sua realização, mantendo que foi apenas 

o seu simbolismo. 

Essa foi a indagação inicial de Ginsburg (2014, p. 1), em torno da permanência desse 

estigma inicial autoritário285, que recairia sobre a Constituição chilena, do cabimento de uma 

renovação constitucional: 

Poderia, uma constituição nascida em uma ditadura servir à democracia ou está 
inevitavelmente marcada pelas circunstâncias de seu nascimento? Esta é uma 
pergunta muito importante para a política chilena atual, mas nisto o Chile não está 
só. Cerca de 20% das constituições vigentes atualmente foram redigidas durante 
períodos não democráticos [sic]. 

Segundo o autor, um quinto das Constituições em vigor no mundo foi elaborado em 

períodos não democráticos, e se não foram objeto de mudança, foi porque não apresentaram 

condições ideais ou ambiente democrático suficientemente estável para isso. Seria o caso de 

refletir se o Chile apresentou essa estabilidade democrática, para viver as tensões de um 

processo constituinte originário. Desponta, aqui, uma similitude entre os dois países: de um 

lado, o Chile como território de Espanha; de outro, Portugal como ex-metrópole colonial, 

ambos com perfil ibérico na organização do poder e com trajetórias constitucionais/políticas 

caracterizadas – no que lhes foi devido e nas suas justas proporções – por vivências de 

regimes autoritários, caudilhescos e absolutistas que vivenciaram Constituições semânticas, 

em boa parte de sua história constitucional. 

No caso do Chile, de sua fundação como nação soberana, até a contemporaneidade, o 

país não teria experimentado a ocorrência de circunstâncias objetivas, ideais à elaboração de 

uma Constituição plenamente democrática, espanque de dúvidas sobre sua legitimidade 
 

285 O autor enumera outras constituições de transição à democracia que lograram sobreviver: México 1917, 
Indonésia 1945, Turquia 1982, Portugal 1976, Taiwan 1947, Panamá 1972 e Guiana 1980. 
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originária. Não houve outro caminho, no caso chileno, senão ter como aceitáveis todas as suas 

Constituições possíveis, em momentos de crise institucional do arranjo liberal-conservador. 

De todo modo, essas Constituições realizaram a composição de interesses do momento e 

acomodaram, temporariamente, o conflito, permitindo a gradual evolução à democracia e a 

eventual novo debate constituinte. Do contrário, desconsiderando essas particularidades, é 

necessário crer que o Chile teria vivido um constitucionalismo de exceção permanente em 

toda sua história. 

Abordando o Chile, Ginsburg (2014, p. 3) denomina-a de Constituição autoritária 

transformadora, arrematando que "[...], a Constituição de 1980 é hoje mais velha que a  

metade das constituições hoje vigentes no mundo"286. Para adiante concluir (GINSBURG, 

2014, p. 5) que "[...], as constituições consistem em instituições inerentemente democráticas e 

que então as constituições autoritárias são um epifenômeno". Para Ginsburg (2014, p. 5), a 

simples conclusão de que seriam fraudes ou golpes constitucionais não as explicam ou 

definem totalmente, muito pelo contrário, pois elas possuem qualidades e "[...] funções 

sofisticadas que servem aos regimes para o cumprimento de certos objetivos"287, como 

preservar interesses, proteger grupos, etc. Eis, como define Ginsburg (2014, p. 9), uma 

Constituição autoritária transformadora: 

Primeiro consideramos a categoria geral de constituições autoritárias 
transformadoras, aquelas desenhadas em ditaduras para guiar e constranger um 
eventual retorno à democracia. O Chile serve aqui, talvez, como um exemplo 
paradigmático desta categoria, mas não é o único. 

 
Outro argumento, foi a conveniência de manter uma Constituição nessas bases, pois havia que 

se considerar os custos políticos envolvidos numa eventual mudança, que seriam afetos à 

estabilidade e à segurança jurídica de toda uma ordem de situações jurídicas, já estabelecidas, 

que poderiam ser consideradas nulas se constituídas sob aquelas bases. 

Processos constituintes originários costumavam gerar instabilidades e trazer à tona 

diferenças e ressentimentos entre os componentes da sociedade. Nenhuma ordem econômica e 

social saiu incólume de um processo de câmbio constitucional, pois se alteraram os marcos 

constitucionais que perpassaram toda a sociedade. Esse foi um ônus que observa-se em 

286 Outro exemplo: a Constituição chilena de 1833 é a décima quinta mais duradoura entre mais de novecentas 
constituições desde 1789. E como já vimos, tinha aos olhos de hoje déficit democrático e fora elaborada pelas 
elites oligárquicas. 
287 Seus critérios característicos (GINSBURG, 2014, p. 9): "[...] a Constituição deve explicitamente estar 
orientada a permitir um retorno a uma democracia eleitoral, dentro de um período que pode não estar 
especificado; a Constituição deve refletir certos objetivos políticos concebidos para ser permanentes, isto é, para 
constranger o futuro regime democrático, a Constituição deve prover um mecanismo de reforço que permita 
assegurar que os dois objetivos anteriores se realizem". 
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sociedades com estabilidade democrática e que poderiam ser maiores nas sociedades egressas 

de regimes autoritários. Dessa forma, considera-se a metáfora da Constituição como uma 

árvore viva, pois, embora com raízes autoritárias, ela crescia e evoluía em ambiente 

democrático (GINSBURG, 2014, p. 6), podendo florescer, ramificar e frutificar 

democraticamente. O autor cita o fato de que vinte por cento das Constituições, atualmente 

em vigor no mundo, terem sido redigidas por ditadores. Portugal demonstrou ter atendido esse 

desafio, em mão inversa ideologicamente ao da Constituição chilena de 1980, pois concebida, 

incialmente, em tons socialistas e revia seu texto pontualmente, vivenciando a maturidade 

democrática. 

Ademais, era certo que o apelo psíquico no povo chileno por uma nova Constituição 

pulsava mais forte, pois se desejava romper com esse histórico tabu de que o país jamais teve 

uma Constituição plenamente democrática em sua origem, desconhecendo-se, na prática, os 

seus termos de qualificação. Toda sua História Constitucional foi marcada pelo arranjo das 

elites criolla 288, em manter o controle político e o domínio sobre os recursos agrominerais. 

Por seu turno, a sociedade portuguesa não foi tocada ou se deixou mover pelo 

argumento de renovação constitucional, para se desvincular do projeto de sociedade socialista, 

como inicialmente desenhado pelo M.F.A. O projeto foi gradativamente deixado de lado por 

moderações políticas diversas, ao longo do percurso político e de inúmeras Revisões 

constitucionais. A Constituição portuguesa de 1976 evoluiu e se inseriu em contexto político- 

ideológico mais equilibrado289, depurando sua agenda dos objetivos iniciais. A ressignificação 

de seus dispositivos, à luz de outros contextos históricos, demonstrou o amadurecimento 

evolutivo de seu texto constitucional290, não marcando-o de ilegitimidade pelos desígnios 

iniciais291. 

No caso do Chile, coube ao povo avaliar essa realidade semelhante e julgar a 

conveniência na mudança de seu pacto fundante, julgando se as reformas, ora realizadas, não 

teriam sido suficientes para deixar de lado os traços autoritários do período Pinochet. Reforça- 

se que todas as faces e custos de um novo processo constituinte devem ser avaliados com 

cautela no Chile. 
 
 

288 Do perfil dos criollos na América hispano-americana, consultar Ordoñez (2016, p. 605). 
289 Oliveira (2010, p. 189): "Não há mais comprometimento com o socialismo. As cláusulas de metanarrativas 
(Canotilho) já não constam da Carta Magna". 
290 Vide Oliveira (2010, p. 173-236). 
291 Aqui relembramos as preocupações de Jorge Miranda em certo momento do processo revolucionário, quando 
temeu a evolução do país para um Estado totalitário. 
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Como a pesquisa demonstrou, a história política do Chile apresentou estabilidade 

constitucional, através de Constituições que acomodavam as tensões de grupos políticos 

opositores (GINSBURG, 2014, p. 3)292, no que pode-se designar de constitucionalismo 

possível, apropriado ao país e ao grau de seu desenvolvimento sócio-político. Nisso, o Chile 

não destoava da América luso-hispânica, cuja realidade histórica era condicionada pelo seu 

atraso social, prevalecendo o resultado possível sobre o que seria ideal. Poderia ser indagado, 

então, qual seria o propósito de ter uma Constituição que não atende plenamente as 

necessidades da sociedade e que já traz em si o gérmen de sua eventual dissolução futura. 

Ginsburg (2014, p. 13) responde que "usar a técnica do constitucionalismo para desacelerar o 

processo político é uma estratégia que remonta ao menos aos pais fundadores, mas os fins 

para os quais esta ferramenta se utiliza são tão variados como as circunstâncias de nascimento 

das constituições". 

Com isso, as condicionantes históricas chilenas permitiam compreender o alcance dessa 

assertiva e, mais do que na América do Norte e seus pais fundadores, no Chile, essa técnica 

tinha sido empregada desde a independência de maneira exitosa, demonstrando a capacidade 

de atualização e renovação das elites agromineradoras. Além de consignar os renovados 

pactos liberal-conservadores, elas cumpriram essa função de desacelerar a ascensão das 

multidões ao poder – evitando o efeito Haiti (1798) – e evitar as investidas cidadãs à casa de 

máquinas da Constituição – como assinalou Gargarella. 

Então conclui Ginsburg (2014, p. 14), acerca das Constituições autoritárias 

transformadoras, que 

[...] as Constituições autoritárias que eventualmente voltam-se à democracia têm 
uma semelhança muito maior com as constituições democráticas do que com as 
constituições autoritárias 'puras' [...]. As Constituições autoritárias transformadoras, 
então, estão mais próximas das constituições democráticas do que alguém poderia 
esperar. 

 
Ainda, segundo o autor, "[...], a Constituição chilena mostra um aspecto bastante democrático 

na forma" (GINSBURG, 2014, p.14). 

Com isso, o significado maior da Constituição de 1980 foi realizar uma transição 

ordenada - transición ordenada (GINSBURG, 2014, p. 14) ou transição possível – da ditadura 

à democracia, chancelado pela Concertação democrática. À parte, as considerações sobre 

Constituições autoritárias, puras ou transformadoras, cumpre dizer, novamente, que a decisão 

292 Ginsburg menciona a Constituição chilena de 1833 que durou até 1972. Para o autor "[...], a Constituição de 
1833 é a décima-quinta mais duradoura entre mais de 900 constituições nacionais adotadas desde 1789" (sic). 
Mas duradoura em que termos – sob o arranjo liberal-conservador? 
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sobre a continuidade dessa Constituição coube ao povo chileno. Da mesma forma como 

coube, à nação portuguesa, manter a atual Constituição, elaborada em contexto revolucionário 

e, depois, revista no seu conteúdo socialista. 

Na defesa de sua tese, Ginsburg (2014, p. 22) relaciona a Constituição ao corpo 

humano, em que todos os órgãos trabalham em conjunto e em sintonia. Portanto, devem ser 

ponderados os custos e os benefícios dessa mudança, pois as tensões exsurgem e abrem 

inúmeros espaços de deliberação - espacios de deliberación, passíveis de trazer perturbações 

ao funcionamento do corpo político. O autor continua Ginsburg (2014, p. 19) observando que 

"em síntese, há razões para crer que a continuidade formal importa em relação com vários 

índices de êxito: legitimidade, funcionamento institucional e a produção de bens públicos". E 

conclui que a Constituição de 1980 foi "[...] um arranjo explicitamente temporal, que 

inclusive os fundadores devem reconhecer como precário" (GINSBURG, 2014, p. 33). 

Assim, a primeira rejeição ao texto constitucional foi pelo regime de exceção que ela 

simbolizava, e na sequência, em razão das violações de Direitos Humanos que teriam ocorrido 

no período Pinochet. Com relação a esse último argumento pela rejeição, com a 

redemocratização, os crimes e violações, cometidos durante o regime, foram julgados, a fim 

de pacificar a sociedade293. Assim, ficaram as marcas de constitucionalismo possível, um 

tanto quanto maniqueísta: da precariedade ou definitividade do texto atual, pela manutenção 

ou renovação do texto, por passar a história a limpo ou seguir, adiante, a abertura ou não do 

teto ideológico. Essas foram algumas variáveis que nortearam o debate público atual na 

democracia chilena. 

Em prosseguimento, a partir do cotejo das considerações entre Otero (2014) e Ginsburg 

(2014), pode-se delimitar o debate público na sociedade chilena, em torno a legitimidade da 

constituição de 1980, e especular sobre os possíveis desenlaces. As teses de Otero se mostram 

inovadoras por romper com a linearidade, com o hermetismo conceitual  do 

constitucionalismo e propor soluções aplicáveis ao Chile. Pode-se agregar mais elementos a 

esse debate com as considerações de Urbina (2017) e Atria (2013), juristas contemporâneos 

chilenos, que debatem a legitimidade constitucional chilena, ampliando-a com uma gama de 

novos argumentos e conceitos subsidiários elucidativos da Constituição de 1980. 
 
 

293 Nesse sentido, vide abordagem crítica de Latorre (2015) ao modo como os processos relativos a direitos 
humanos teriam sido conduzidos pelo judiciário chileno, apontando casos de revanchismo e 
inconstitucionalidades processuais. Trata-se de uma obra com foco em direito penal e processual penal, com 
tecnicalidades próprias e afetas da disciplina. 
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Como é apresentado por Urbina (2017), ter-se-ia um déficit de legitimidade da 

Constituição chilena de 1980, pois ela nasceu de forma autoritária – embora decorrente de 

poder constituinte originário294. Autoritária, porque elaborada em comitê fechado, sem a 

participação de representantes eleitos pelo povo. Esse déficit revelar-se-ia, no conceito 

empregado de velha-nova Constituição - vieja-nueva constitución. Para Urbina (2017, p. 176), 

assim foi 

[...] a Constituição 1980-2005, velha-nova, depois de 30 anos de vigência, tendo 
incorporado mais de 25 reformas constitucionais em dito período, está cumprindo 
seu ciclo ou geração nos termos de Jefferson, e se requer, em conseqüência, um 
novo arranjo político-institucional [sic]. 

 
Apesar das reformas constitucionais empreendidas no período de 1990-2005295, haveria 

ainda enclaves autoritários (URBINA, 2017, p. 97)296 presentes no texto, que justificariam o 

caráter deficitário de legitimidade297. Urbina (2017) defende ou uma reforma mais ampla no 

âmbito da Constituição, abrindo o seu teto ideológico298 a todos os segmentos sociais ausentes 

em seu processo de elaboração, a conferir-lhe a desejada legitimidade; ou então deflagrar um 

novo processo constituinte originário, observando as considerações feitas por Otero (2014) e 

Ginsburg (2014), especialmente em relação à estabilidade política. 

Neste último caso, por exemplo, é o que Urbina (2017, p. 177-179) designa de operação 

constituinte, observando que "A operação constituinte requer a forja de um amplo consenso 

político-constitucional no seio da política e da sociedade civil, capaz de gerar uma sólida 

294 Ao contrário de seus mentores – Jaime Guzmán, pela sua legitimidade, por aplicação do pensamento de Carl 
Schmitt. 
295 Consultar Egaña (2015, p. 133-152) para análise detalhada de cada uma das reformas empreendidas neste 
período. Também Gargarella (2013, p. 149). 
296 A definição de enclaves autoritários: "Os enclaves autoritários são arranjos ou amarras institucionais para 
afiançar a ingerência das forças armadas e da ordem no processo político (pretorianização na prática frustrada 
durante a década), e para forçar, paradoxalmente em um regime presidencialista, uma espécie de empate político 
governo-oposição, verbi gratia através de leis de quórum especial que subtraem uma parcela do domínio legal ao 
princípio da maioria como regra de decisão parlamentar ou de um sistema eleitoral binominal com notórias 
distorções e quebras do princípio da igualdade (e aos princípios da representação e proporcionalidade), relegado 
hoje a uma lei orgânica constitucional de quórum especialíssimo, entre outros". Ainda sobre este conceito 
(URBINA, 2017c, p. 568: "[...] não são senão recursos retóricos que escondem a defesa da velha Constituição ou 
a conformidade com ela, e suas amarras ou camisas de força institucionais ou simplesmente a política 
constitucional do bloqueio e do falso consenso constitucional; [..]". 
297 E complementa Urbina (2018, p. 177): "Logo, o déficit democrático popular da técnica ou procedimento de 
reforma constitucional, é sim projeção do regime autoritário como uma amarra ou camisa de força impeditiva do 
sujeito povo como árbitro efetivo das diferenças dos poderes constituídos da reforma, e que a primeira emenda 
de 1989 promulgada mediante a Lei nº 18.825 não veio senão consolidar, na medida em que paradoxalmente a 
potestade 'constituinte' residenciada na Junta de Governo da época se requeria aprovação plebiscitária 
(Disposição Transitória Décima oitava, letra A da Constituição de 1980 ou DL nº 3.464)". Em contraponto 
consultar Mercado (2015, p. 23): "[...], hoje a carta vigente está mais próxima do atual modelo de Constituição 
das democracias ocidentais que do desenhado pela ditadura. As reformas constitucionais desarticularam a tutela 
militar sobre o sistema político, [...]". 
298 Sobre teto ideológico, ver considerações de Haro (2017, p. 81). Consultar tb Mercado (2015, p. 15) sobre 
abertura do teto ideológico. 
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opinião pública de horizonte republicano-democrático e social; [...]". O seu objetivo é 

construir um ambiente que "[...] confira à Constituição legitimidade democrática plena". O 

fundamento filosófico foi resgatado por Urbina (2017), do jurista francês Condorcet: "Um 

povo tem sempre o direito de rever, reformar ou mudar a Constituição; uma geração não tem 

direito a submeter a suas leis as gerações futuras". 

4.5 A IMIGRAÇÃO ALEMÃ PARA O CHILE, A GERAÇÃO DE 1900 E A COMISSÃO 

ORTÚZAR: OU, DE COMO ELABOROU-SE A CONSTITUIÇÃO DE 1980 

Durante a pesquisa, deparou-se com um evento que produziu impacto no Chile: a 

imigração europeia no último quartel do século XIX. Assim, com grandes extensões de terras 

e população limitada, as jovens nações da América luso-hispânica se viram diante dessa 

situação. Brasil, Argentina e Chile enfrentaram-na de modos distintos. Dentre todos, foi com 

Alberdi, na Argentina, que ela ganhou importância estratégica, pois, ao estadista platino, 

"Governar era povoar"299, e povoar consistia em fundar cidades e prover suas populações de 

serviços essenciais, bem como interligar o deserto interior com ferrovias e estradas. 

Nesse intuito, Argentina e Chile elaboraram planos de imigração bem organizados e 

pensados. A Argentina foi a que recebeu maior número de imigrantes italianos na América 

luso-hispânica como notou Cagiao (2017) em seu seminário. Já o Chile demonstrou 

propensão a buscar os imigrantes da Europa central e do norte. As informações que foram 

encontradas neste trabalho fizeram merecer um tópico especial sobre essa onda imigratória – 

destacadamente a alemã, e a luterana – relacionando-a com a formação da geração de chilenos 

de 1900, os trabalhos da Comissão Ortúzar e a Constituição de 1980. 

Para além das considerações no plano político e social, também foram relacionados os 

seus efeitos na classe política militar, cuja doutrina e agir mostrarão a exteriorização em 1972. 

Depois do impacto trazido ao Chile pela 'geração de 1837', com os exilados argentinos, 

acredita-se que esse período, definido pela imigração, marcou a formação do pensamento 

jurídico chileno, no período 1870-1970. A imigração demonstrou o modo irrefutável como o 

Chile esteve aberto para o mundo das ideias jurídicas, na formação de seu Direito, reforçando 

sua caracterização como uma nação aberta ao diálogo e ao transmigracionismo jurídico, não 

apenas pela via imediata dos canais jurídicos, mas também por vias mediatas trazidas pelas 

comunidades estrangeiras em seu território. A formação de seu Direito, portanto, teve como 

troncos de influência internacional os constitucionalismos espanhol, francês, anglo-saxão e 
 
 

299 Alberdi (2003, p. 34). 
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alemão, até fins do século XIX. Assim, com a Constituição elaborada pela Comissão Ortúzar 

novas influências se adicionam. 

O centro da Europa, em meados do século XIX, se mostrava fragmentado em centenas 

de nações. Apenas no que, hoje, compreende-se como Alemanha havia trezentos e sessenta 

Estados de língua germânica300. A desordem política e a estagnação econômica traziam para 

milhões de pessoas a desesperança, a pobreza, a fome e a guerra. As desigualdades sociais 

eram realçadas por inúmeros preconceitos de classe ou religião. As populações tinham seus 

movimentos limitados e não podiam deixar suas cidades, sem autorização de seus soberanos. 

Para milhões de europeus, especialmente alemães e italianos, a emigração parecia a 

melhor saída para todos esses infortúnios. De outro lado, seus soberanos não tinham 

perspectiva para a pobreza, e as ondas de fome viram que a emigração poderia ser uma 

solução viável para o momento. Na América luso-hispânica, ao mesmo tempo, as jovens 

nações necessitavam de mão-de-obra qualificada na formação de suas populações. Esse foi o 

caso de Brasil, Argentina e Chile, os principais absorvedores de correntes migratórias na 

região. 

Alberdi (2003) tinha uma visão de mundo marcada pelo europocentrismo, em razão de 

suas viagens pela Europa e Américas, enxergando, no europeu comum, a rápida solução para 

povoar o deserto territorial com trabalhadores bem formados tecnicamente. Nas Américas, 

Companhias de Imigração e Colonização foram criadas para intermediar a vinda de famílias 

organizadas, destinando-as a territórios com similitude geográfica ao cenário europeu. Em 

troca, as famílias, ao chegar, receberiam terras, proteção de suas posses e ampla liberdade 

religiosa301. As monarquias da Europa central, diante do cenário de desesperança e para evitar 

rebeliões, permitiram a saída de seus nacionais mais pobres, resolvendo, por ora e em parte, 

seus problemas. Na Argentina, por influência das propostas de Alberdi302, a nação recebeu 

 
300 Este era o quadro geopolítico do que conhecemos como Alemanha nos idos de 1850. O país seria unificado 
pelo Chanceler Bismarck e pelo Imperador Guilherme II nos anos de 1864-1870, em processos de agregações 
territoriais através de ligas aduaneiras ou guerras. 
301 Esta uma das teses de Alberdi (2003), que defendia a liberdade religiosa para os imigrantes europeus 
luteranos. 
302 Como encontramos em sua obra (ALBERDI, 2003) este estadista argentino preocupava-se com temas de 
natureza estratégica para o país. Viajado, letrado e culto, exibia uma reflexão muito à frente de seu tempo na 
região. A sua visão se debruçava sobremaneira por sobre as vastas extensões territoriais da Argentina, 
preocupação que deveria ter sido compartilhada em outros novos países do universo luso-hispânico após 1810, 
principalmente o Brasil. A Argentina na altura tinha apenas oitocentos mil habitantes, grande parte deles 
indígenas. Era preciso atrair mão-de-obra qualificada e integrar o país, visto como um deserto. Sua visão 
europeizada tinha a cidade como símbolo da civilização, por tudo que ela representava e que poderia fazer para 
reverter o país deserto. É o que manifesta em sua interpretação da obra 'Facundo' de Sarmiento, publicada no 
Chile nos idos de 1845 (ALBERDI, 2003, p. 12): "A cidade era um baluarte europeu em meio à barbárie". O 
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preponderante a imigração italiana303, como indicava a maioria de sobrenomes nos censos 

realizados no final daquele século (CAGIAO, 2017). Por sua vez, o Estado chileno, na mesma 

linha, incentivou a vinda de imigrantes europeus com toda sorte de equipamentos e material 

de trabalho, com preferência aos imigrantes alemães304 e ingleses. 

Após a unificação alemã em 1870, a Alemanha exerceu um fascínio nos chilenos pela 

sua rápida ascensão como potência industrial e militar europeia. Pouco depois, já projetava 

seu poder econômico e militar nas Américas do Sul e na Ásia, onde tinha possessões 

territoriais e interesses comerciais. A imigração alemã foi importante para a ocupação ao sul 

do território chileno, montanhoso e frio, ambiente no qual os alemães se adaptaram 

perfeitamente. Com eles, vieram inúmeras inovações técnicas, introduzidas na agricultura, em 

pequenas indústrias, no extrativismo e no campo da organização social, como a fundação 

pioneira de corpos de bombeiros voluntários em várias cidades – como Puerto Montt, Puerto 

Varas e Frutillar – conceito muito avançado para a época na região. Dessa maneira, um 

reflexo de sua presença no Chile foi a assimilação de alguns hábitos culturais alemães pelos 

chilenos, da culinária à linguística, quando várias palavras foram hispanificadas (como p. ex. 

'por ende', los 'Kuchenes')305. 

Esse foi o período denominado pelos acadêmicos chilenos como o do feitiço alemão –  

el embrujo alemán. A presença da comunidade alemã significativa no país criou um mercado 

cativo para os produtos alemães, pelo que inúmeros bancos e empresas alemães ali também se 

deserto argentino, portanto, deveria ser europeizado, e a preferência deveria ser por ingleses e alemães, ligados à 
indústria e ao comércio, capazes de gerar riqueza e bem-estar. Ainda neste sentido, segundo Cagiao (2017) da 
Europa vieram para a América luso-hispânica mais de sessenta milhões de imigrantes entre 1850 e 1950. 
303 Alberdi enxergava a vastidão do território argentino como um deserto. A maioria da população era indígena e 
sem qualificação para desenvolver o país. Alberdi (2003, p. 34) então assinala que "Governar é povoar. Governar 
é povoar no sentido que povoar é educar, melhorar, civilizar, enriquecer e engrandecer espontânea e 
rapidamente, como sucedeu nos Estados Unidos. Mas para civilizar por meio da população, é preciso fazê-lo 
com populações civilizadas, [...]" – para o autor são elas: ingleses e alemães. Se populações erradas fossem 
trazidas, povoar então seria brutalizar, barbarizar, empobrecer e corromper o país (ALBERDI, 2003, p. 37): 
"Povoar é empestear, corromper, degenerar, envenenar um país, quando em vez de povoá-lo com a flor da 
população trabalhadora europeia, se povoa com o lixo da Europa atrasada ou menos culta". 
304 Sobre os imigrantes no Chile desde 1810, Salazar e Pinto (2014b, p. 77) anotam que "[...], formam parte da 
elite artesanal e do comércio interno das maiores cidades chilenas. Artesãos especializados franceses, alemães e 
italianos concentram-se em Santiago e Valparaíso, distinguindo-se por seu refinamento técnico e sua cultura, do 
perigoso e popular artesanato local, formando um grupo mais próspero, especializado e melhor considerado  
pelas elites, que desde 1840 em adiante lhes concede patentes de exclusividade por até dez anos". Após 1850 a 
imigração será planejada e seletiva, preferindo os povos europeus mais avançados tecnicamente e alfabetizados, 
buscando artesãos e agricultores. E em Alberdi (2003, p. 37): "Nesse sentido eram racionais as apreensões dos 
Egaña do Chile, [...], quando temiam os efeitos das imigrações da Europa. [...]. Houve um tempo que a América 
foi um depósito de excrementos da Europa". O Museu da Imigração Alemã na cidade chilena de Frutillar ilustra 
os equipamentos trazidos: carroças com bombas mecânicas de água para bombeiros, com serras para cortar 
árvores, arados, ferramentas de plantio diversas, técnicas de construção de casas e instalações pré-industriais, 
moinhos d´água, etc. 
305 O 'por ende', significando 'por fim' no vocábulo, originário da palavra 'das Ende' em alemão. O mesmo 
ocorrendo com bolos, advindo de Kuchen. 
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estabeleceram. Assim, o crescimento da comunidade alemã, no Chile, ampliou o canal de 

importação de um rol variado de conhecimento técnico-científico e jurídico, que passou a se 

difundir pelos importadores de livros de autores alemães, ou ainda editores locais traduzindo- 

os ao espanhol. No campo do Direito, os autores alemães de fins do século XIX passaram a 

ser conhecidos e estudados nas Universidades chilenas, formando, assim, as gerações dos idos 

de 1900. Nota-se, com isso, que foi esse mesmo substrato teórico que abriu o caminho da 

ideologia de Estado na Alemanha, então marcada pelo autoritarismo, conduzindo-a à grande 

potência industrial de pré-guerra (1914). Eram os tempos permeados com as reflexões de 

Heine, Hegel, Paul Laband, Georg Jellineck, Bismarck e depois Max Weber, Carl Schmitt e 

Hugo Preuss. 

A Filosofia e a Teoria do Estado ingressaram nas jovens cabeças chilenas, justamente 

no seu auge, embora contextualizadas para o cenário europeu. O desejo alemão de se tornar 

grande potência apresentou sinergia com igual desiderato das elites liberal-conservadoras no 

Chile, desde o tempo de O´Higgins e Diego Portales, mas, agora, mais bem servido pela 

ofensiva diplomática alemã na região e no oriente, em franca competição com a Inglaterra, 

por zonas de influência em todos os continentes. A comunidade alemã ali instalada, o fluxo de 

ideias e a assimilação de técnicas agroindustriais criara um mercado comercial cativo na 

região306. Sua influência perduraria no país, mesmo com os Estados Unidos da América 

demarcando sua influência da região, em razão da Doutrina Monroe. 

No âmbito dessa imigração alemã, os nacionais de religião luterana, em particular, 

foram celebrados por muitos como uma forma de conter – ou moderar – o tradicional 

catolicismo hispânico presente na sociedade chilena, tido como conservador nas oligarquias 

liberal-conservadoras, algo comum desde os tempos coloniais. Nesse sentido, observa Collier 

(2003, p. 117) que "quando os primeiros contingentes de alemães chegaram ao sul, a Revista 

Católica notou imediatamente que havia protestantes demais entre eles: [...]"307. 

Ainda na temática da religião, Alberdi (2003, p. 67), ao tratar da Constituição chilena de 

1833 e a sua opção pelo catolicismo como religião oficial, já havia assinalado ter sido esse um 

erro, pois "[...] contrariavam mortalmente a necessidade capital do Chile, que é a de sua 

povoação por imigrações de homens laboriosos e excelentes que oferece a Europa protestante 

 
306 Aqui incluímos também Argentina e Brasil. 
307 A imigração alemã e protestante foi celebrada. A resposta aos opositores, que defendiam a vinda apenas de 
imigrantes católicos, foi dada por Diego José Benavente: "Vamos sair em busca de espanhóis? Ou pior ainda, de 
italianos? Ou irlandeses? Deus nos ajude! Eles são tão miseráveis, oprimidos, problemáticos e ignorantes quanto 
nós". 
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e dissidente"308. Esse, porém, seria um erro de toda a América luso-hispânica, como salienta 

ainda Alberdi (2003, p. 103-104): 

A América espanhola, reduzida ao catolicismo com exclusão de outro culto, 
representa um solitário e silencioso convento de monges. O dilema é fatal: ou 
católica exclusivamente e despovoada; ou povoada e próspera, e tolerante em 
matéria de religião. Chamar a raça anglo-saxã e as populações de Alemanha, de 
Suécia e de Suíça, e negar-lhes o exercício de seu culto, é o mesmo que não chama- 
las, senão por cerimônia, por hipocrisia de liberalismo. 

O incômodo com a presença protestante entre a elite chilena não era novo. Dessa forma, 

para as elites locais, a presença protestante anglo-saxônica deveria resumir-se ao mundo dos 

negócios, em bancos e companhias marítimas de comércio, mas não em seus espaços de 

dominação exclusivos. A presença protestante revolvia na memória outros episódios vividos 

pelas elites ancestrais criollas. 

Ainda no século XVI, a Espanha já havia enfrentado, ao sul do território, uma tentativa 

de invasão holandesa em aliança com índios, pressentindo o perigo do pensamento protestante 

aos interesses das elites criollas, bem como a possibilidade de trazer à região as guerras 

religiosas em voga na Europa. Em fins do século XIX, com os desdobramentos da Guerra 

Civil chilena, no período Balmaceda, acreditou-se que os obstáculos à implantação de um 

projeto republicano e liberal no Chile advinham da visão conservadora de raízes católicas, 

algo que poderia ser modificado gradualmente, se existisse no país outras visões de mundo a 

participar do debate público. 

Além disso, o liberalismo e o republicanismo como valores políticos eram objeto de 

resistência pelas elites por serem identificados com os segmentos à esquerda e laicos da 

Revolução Francesa (1789)309. Contudo, a visão de mundo luterana na organização da vida e 

do trabalho se mostrou tão ou mais conservadora e disciplinadora do que as influências 

católicas que buscava conter. Assim, ao invés de promover a contenção ou se colidir com os 

interesses das elites conservadoras católicas, houve adaptação, conciliação e sinergia de 

agendas. A necessidade de inserção na comunidade nacional conduziu-as a pactuar com as 

elites liberal-conservadoras, predominantemente católicas, uma vez que passaram a 

compartilhar projetos e a preservar, assim, interesses de cada parte mediante concessões 

mútuas. 

308 E prossegue Alberdi (2003, p. 67) em relação ao Chile: "Excluíram dos empregos administrativos e 
municipais e da magistratura aos estrangeiros, e privaram o país de colaboradores eficacíssimos na gestão de sua 
vida administrativa". 
309 Como já explicamos antes, as elites designadas liberais usavam a narrativa liberal como uma fachada para 
suas verdadeiras intenções, que consistiam em controlar o poder, em nada se identificando com a ideologia 
liberal. Daí parecer, mas de fato não ser contraditório, que as elites designadas liberais se opusessem às práxis 
liberais. 
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De todo modo, a imigração alemã, como um fato em si, trouxe a difusão de modernos 

conhecimentos técnico-científicos que logo chegariam às Universidades e institutos 

politécnicos chilenos. O sentido de ordem e o conceito de disciplina alemães seriam 

mostrados como exemplos e valores a seguir. A prosperidade alcançada pelas colônias 

alemãs, no Chile, ganhou notoriedade e se tornaram polos de desenvolvimento agroindustrial. 

O êxito não ocorreu apenas na órbita civil, mas também com o segmento militar, que adotou 

amplamente a doutrina militar prussiana, o que traria consequências políticas mais à frente. 

Por sua vez, as gerações de juristas, nos idos de 1900, seriam as responsáveis pela 

transmissão dessa dogmática conservadora, às gerações de juristas de 1930, muitos dos quais 

seriam participantes da Comissão Ortúzar de 1973 a 1978310. Antes disso, vale lembrar, mais 

uma vez, da Constituição de 1925 que renovou a Constituição de 1833 e introduziu, no Chile, 

o constitucionalismo social de Weimar311. Ali já manifestava a adesão do Chile ao Direito 

alemão – entre outros, favorecendo, posteriormente, na Comissão Ortúzar, o 

transmigracionismo constitucional ítalo-alemão, pela renovação do diálogo ibero-americano 

com Portugal. 

Portanto, esse segmento histórico de 1870-1970, sob a ótica da imigração estrangeira ao 

Chile, acrescentou informações que são essenciais para a compreensão da formação da 

mentalidade jurídico-militar chilena e seus desdobramentos, durante o trabalho da Comissão 

Ortúzar. Desconsiderar esses fatos é ignorar os caminhos que conduziram ao militarismo e à 

renovação do pensamento jurídico conservador no século XX. Dessa forma, a Constituição 

chilena de 1980 foi fruto dos trabalhos constituintes realizados pela Comissão Ortúzar, criada 

por Pinochet no dia seguinte ao golpe militar. Assim, a Constituição de 1925 ainda vigorava, 

mas, em poucos dias, seria praticamente suprimida pela edição de decretos-lei expedidos pela 

Junta Militar. 

Além disso, era preciso uma Constituição para legitimar o novo ciclo político que se 

iniciara. O regime militar necessitava aprofundar sua institucionalização, além dos decretos- 

leis que outorgavam o poder do Estado à Junta Militar, inclusive o poder constituinte 

originário. A constituição de 1980 seria também uma resposta à maneira como Salvador 

Allende tentara impor sua Constituição à sociedade, pela via de um plebiscito, sem passar 

310 Sobre a difusão e influência do pensamento jurídico alemão no período, consultar Cristi e Ruiz-Tagle (2006, 
p. 145-160). 
311 A Comissão Ortúzar na Ata da Sessão 149ª, de 2 de setembro de 1975, contudo, assim observa: " Dizem os 
constitucionalistas deste século que a constituição teoricamente mais perfeita foi a constituição de Weimar, de 
1919, na Alemanha: constituição liberal, inerte e ingênua, que gerou o nazismo, que gerou uma das piores 
ditaduras totalitárias ou um dos piores Estados totalitários da época contemporânea". 
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pelos canais tradicionais de debate político, como o Congresso, no qual detinha apenas um 

terço dos representantes. 

O movimento de Allende, pouco calculado e arriscado, não deixou de constituir-se em 

um golpe político contra o regime constitucional de 1925. Allende tentou contornar as vias 

tradicionais de debate político, controladas pela aliança liberal-conservadora, de modo 

temerário, como fizera Balmaceda décadas antes. Lançado como uma cartada final, depois de 

constituído um quadro geral de desorganização social e caos econômico, sem apoio de parcela 

significativa da sociedade e de outros partidos, com pouco apoio dentro de suas próprias 

fileiras, sem apoio da própria União Soviética, revelou a inabilidade política de compreender 

a capacidade de reação do sistema político, secularmente organizado pelas elites liberal- 

conservadoras. 

A Comissão Ortúzar reuniu-se, ao longo de cinco anos e mais de quatrocentas e 

dezessete sessões312, entre início de novembro de 1973 e 18 de outubro de 1978, e recebeu 

esse nome porque era presidida por Enrique Ortúzar. Os seus membros componentes foram 

Enrique Ortúzar, Rafael Eyyzaguirre, Jaime Guzmán, Alejandro Silva Bascuñan, Gustavo 

Lorca, Sergio Diez, Enrique Evans de la Cuadra, Alicia Romo Román, Jorge Ovalle Quiroz, 

Luz Bulnes Aldunate, Raul Bertelsen, Juan de Dios Carmanoa, a maioria deles juristas ligados 

à Universidade Católica do Chile. A Comissão define seu trabalho aberta às transformações 

ocorridas no mundo desde a Segunda Guerra Mundial313. 

Dois dias após sua Constituição – 13 de setembro de 1973, a Junta "[...] encarrega a um 

catedrático de direito constitucional, Jaime Guzmán Errázuriz (1946-1991), a tarefa de 

preparar um novo texto” (CRISTI; RUIZ-TAGLE, 2006, p. 174). Naquele momento inicial 

dos trabalhos, Barros (2002, p. 92) destacou uma controvérsia entre Alejandro Bascuñán – um 

membro da comissão de perfil socialdemocrata – e Jaime Guzmán: o primeiro, defendendo o 

processo de elaboração do texto com autonomia completa da Junta e Guzmán pelo "[...] 

 
312 Destaca Egaña (2015, p. 92) que as atas das sessões foram redigidas com riqueza de detalhes por Rafael 
Eyzaguirre Echeverría e Rafael Larraín Cruz, respectivamente secretário e sub-secretário. 
313 É o que encontramos na Ata da 27ª Sessão da Comissão, de 28 de março de 1974: "ANÁLISE DO 
PROJETO. 19 - A segunda envolveria, no entanto, a possibilidade de estudar e comparar o que foi realizado em 
outros países, isto é, conhecer as experiências e jus-apreciar a dos outros, buscar critérios doutrinários avançados 
em Direito Público, imitar ou adaptar as experiências dos grandes povos contemporâneos (como foi feito no 
início da República), testar ou traduzir modalidades que refletem as enormes mudanças sociais do nosso tempo, 
elaborar um modelo de texto constitucional (como era no seu tempo as Repúblicas extinta de Weimar e 
Espanha), avançar novas formas de organização estatal, projetar o federalismo ou quase federalismo, o 
Congresso de base corporativa, incorporando outras forças políticas tradicionalmente na marcha ou condução do 
Estado, levantar controles constitucionais eficazes, criar responsabilização e o judiciário administrativo, delinear 
um possível governo colegiado, determinar as Forças Armadas como poder estatal, etc., etc". 
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trabalho combinado da futura constituição com um relacionamento aberto e pragmático com a 

Junta". A 11 de março de 1974, o governo militar publicou uma Declaração de Princípios, 

"[...] redigida por Guzmán, e que guia o trabalho da comissão dali em diante" (CRISTI; 

RUIZ-TAGLE, 2006, p. 174), quando Guzmán contava apenas vinte e sete anos de idade. 

Segundo Cristi (2011, p. 21), "a 'nova institucionalidade' projetada por Guzmán exalta o valor 

da liberdade"314. Para ele, "só uma autoridade central forte, com um definido selo 

monárquico, pode assegurar o funcionamento ordenado de uma democracia" (CRISTI, 2011, 

p. 24). Para Guzmán, a Junta tinha poderes constituintes legítimos, e a Constituição de 1925  

já havia deixado de existir no dia do golpe. Além disso, suas ideias políticas tinham origem no 

pensamento político de Carl Schmitt, daí porque considerava legítimo o constituinte 

originário naquelas condições. 

Com a velha ordem constitucional morta (1925) no mundo dos fatos e a nova ordem por 

construir, a Junta governava e legislava por decretos-lei. Foi nesse interregno que surgiu 

interessante decisão da Suprema Corte constitucional do Chile no caso Federico Dunker 

Briggs, em 24 de julho de 1974. Esse foi um caso referência, pois levou a Suprema Corte a se 

posicionar perante a Junta Militar, e Pinochet, nos seus primeiros momentos, demarcou o 

modo como agiria o judiciário chileno doravante. A decisão teve por base o Decreto-lei de nº 

449, que fixava valores máximos para o aluguel de imóveis urbanos. Segundo Barros (2002, 

p. 96), a Corte entendeu que o Decreto-lei não feria a propriedade como valor constitucional, 

mas que poderia ser objeto de controle em casos concretos, sob a apreciação judiciária. Para 

Barros (2002, p. 96): 

Em sua decisão de julho de 1974 a Suprema Corte estatuiu que modificações tácitas 
da constituição seriam inaceitáveis: a menos que um decreto-lei expressamente 
estatuísse que emendava a constituição ou legislasse normas constitucionais, o 
decreto-lei era um 'mero corpo de preceitos legais', e, como tal, seria sujeito ao 
controle constitucional da Suprema Corte. Em outras palavras, a Suprema Corte não 
interpretou o DL nº 128 como tendo assegurado uma carta branca constitucional à 
Junta: decretos-lei que contraviessem à constituição, se expedidos sem indicação de 
serem emendas constitucionais, seriam derrubados pela Corte quando questionados 
em casos concretos. Desta forma, em julho de 1974, a Suprema Corte não apenas 
defendeu o poder de controle judicial mas também implicitamente defendeu o 
princípio da segurança jurídica, recusando-se a permitir que a identidade da 
constituição se tornasse irreconhecível, entre uma contínua profusão de decretos-lei 
315 

 
 

314 Para Cristi (2011, p. 21) a liberdade nas suas múltiplas ideias afins: "[...] propriedade privada, direitos 
individuais, liberdade de ensino, liberdade de associação e de empresa, e no terreno propriamente constitucional, 
o recurso da proteção individual". Também sobre a Comissão e o papel desempenhado por Guzmán, consultar 
Barros (2002, p. 88). 
315 Anota Barros (2002, p. 98) que a resposta da Junta Militar veio em dezembro de 1974, com a edição do 
Decreto-lei nº 788, regulando novamente seus poderes constituintes. O caso Briggs ocorreu apenas no cível, pois 
no plano da repressão a Suprema Corte sempre recuou (BARROS, 2002, p. 132-133): "Desta maneira, a 
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O trabalho da Comissão "[...] formou subcomissões, com outros integrantes, 

encarregados do estudo especializado de temas determinados" (EGAÑA, 2015, p. 90)316. 

Posteriormente, o anteprojeto elaborado foi analisado pelo Conselho de Estado "[...] a portas 

fechadas e em cinquenta e uma reuniões, entre janeiro de 1978 e julho de 1980" (EGAÑA, 

2015, p. 93), prosseguindo o autor, à mesma página, que "o Conselho de Estado elaborou o 

projeto da nova Constituição" tendo "[...] como base de seu trabalho o texto aprovado pela 

Comissão, mas introduziu-lhe diversas e importantes emendas", concluindo que "Resta claro, 

então, que o Conselho de Estado elaborou o projeto de uma nova Constituição e um informe 

explicativo de suas características principais" (EGAÑA, 2015, p. 93). Uma Terceira Fase foi 

desenvolvida pela Junta de Governo, de março até agosto de 1980, com a participação do 

Presidente da República e membros da Junta, "[...] o Ministro do Interior, Sérgio Fernández 

Fernández, a ministra da Justiça, Mônica Madariaga Gutiérrez, e os auditores gerais das 

Forças Armadas e dos carabineiros" (EGAÑA, 2015, p. 94)317. Essa terceira fase não foi 

documentada e dela só se sabe por "[...] alguns testemunhos de quem dela participou" 

(EGAÑA, 2015, p. 94). 

No dia 10 de agosto de 1980, o General Augusto Pinochet entra em rede de rádio e 

televisão, comunicando que "[...] a Junta de Governo, no exercício do Poder Constituinte, 

havia aprovado a nova constituição e que convocava a cidadania a plebiscito para o dia 11 de 

setembro, com o objetivo de ratificar o novo Código Político" (EGAÑA, 2015, p. 94)318, 

tendo sido aprovada por ampla maioria319. Paradoxalmente ao governo que a elaborou, 

comenta Egaña (2015, p. 105) que "nenhuma constituição chilena proclamou um conjunto tão 

exaustivo de direitos humanos como a de 1980". Segundo Siavelis (2000, p. 1) "A 

constituição chilena de 1980 é uma reflexão legal da visão negativa do governo militar na 
 
 

Suprema Corte foi condescendente em criar um sistema judicial dual: casos civis e criminais que não afetassem 
as faculdades extraordinárias dos militares seriam adjudicados de acordo com o direito ao sistema judiciário 
ordinário, enquanto 'ofensas políticas' – quando e se julgadas – seriam julgados pelas forças armadas em seus 
tribunais sem qualquer recurso à Suprema Corte". O Decreto-lei nº 128 havia sido promulgado a 12 de setembro 
de 1973, para detalhar o Decreto-lei nº 01/1973 (CASTRO, 2014, p. 29), que outorgara o governo do Chile à 
Junta Militar. 
316 Destaca Egaña (2015, p. 90) que "Assim ocorreu com as Subcomissões do Sistema Eleitoral, Liberdade de 
Expressão, Direito de propriedade, Poder Judicial, Estados de Exceção e Regionalização". 
317 Barros (2002, p. 168) defende a tese de que a Constituição não foi ditada por Pinochet e que foi sim produto 
de um compromisso, pacificando conflitos no interior da Junta sobre a duração do governo militar e do regime a 
seguir. Diz o autor "Além disso, o conteúdo da Constituição não incorporava o ideal de nenhuma facção ou 
membro da Junta [...]. Nenhum membro da Junta unilateralmente impôs suas preferências institucionais de 
quadro, calendário, ou cenário de transição, menos ainda Pinochet, que como veremos, teria preferido governar 
sem Constituição ou então uma completamente distinta da promulgada". 
318 O texto da Constituição foi publicado no Diário oficial no Decreto Lei nº 3.464. O Decreto lei nº 3.465 tratava 
do plebiscito. 
319 Segundo Egaña (2015, p. 94), por sessenta e sete vírgula zero quatro por cento dos eleitores. 
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capacidade dos processos políticos democráticos de resolver a maioria dos prementes 

problemas que desafiam a sociedade chilena", porque a Constituição preservou a tradição de 

um presidencialismo forte320. 

Diante do retrospecto constitucional chileno e de como se comportavam as elites liberal- 

conservadoras no seu alegado processo democrático, pode-se questionar se era uma visão 

negativa, ou se era de acordo com a realidade, com a Constituição material do país (HESSE, 

1991). Historicamente, quando a classe política militar sai dos quartéis é porque a classe 

política civil fracassou em sua função de debater soluções para o país. Contemporaneamente, 

os militares não se dispõem mais ao desgaste de assumir o controle do país, tampouco dessa 

forma. 

Assinala Urbina (2018, p. 166) que: 
 

a 'constituição' de 1980 é aprovada pela Junta de Governo em exercício de potestade 
constituinte através do Decreto-lei número 3.364, de 1980, submetida a ratificação 
pseudo-plebiscitária e promulgada pelo decreto nº 1.150, de 21 de outubro de 1980, 
de Interior [...]321. 

 
A Constituição, por sua vez, entrou em vigor em 11 de março de 1981, após plebiscito 

vencido pelo 'sim', com sessenta e sete ponto zero quatro por cento dos votos válidos 

(CASTRO, 2014, p. 31)322. Assim, a nova ordem constitucional surgia a toda evidencia, 

relegando ao passado o texto de 1925. Diante de um dado concreto e inegável, em 

contraponto ao trabalho desenvolvido pela Comissão Ortúzar, opositores do regime criaram o 

'Grupo dos 24', cujo objetivo era pensar alternativas constitucionais para a renovação 

democrática. (CASTRO, 2014, p. 32-35). Observa Cristi (2011, p. 57) que, promulgada a 

Constituição de 1980, "[...] Guzmán considera que sua tarefa de criação da 'nova 

institucionalidade' está terminada e que começa uma nova etapa: a transição à democracia". 

Alguns anos depois, a 05 de outubro de 1988 realizou-se plebiscito, cuja vitória foi do 'NO', 

pela saída de Pinochet do governo e realização da transição democrática (SANTOS, 2017, p. 

4), com a chancela da Concertação de partidos. 
 
 
 

320 Siavelis (2000, p.3): "Desde 1925, a resposta das lideranças aos problemas de governabilidade havia sido o 
aumento consistente na latitude da autoridade executiva através de reformas constitucionais". O autor menciona 
que desde a independência e já nas constituições de 1818, 1822 e 1833 a persona do presidente já detinha muitos 
poderes concentrados em si. 
321 E prossegue Urbina (2018, p. 166): "[...], e a Constituição de 1980/2005 tem seu texto refundido, coordenado 
e sistematizado no Decreto nº 100, de 17 de setembro de 2005, de Segpres, que o órgão controlador qualificou de 
DFL na justificação de motivos do Decreto ditado em habilitação do artigo 2º da Lei nº 20.050 promulgatória da 
reforma constitucional". 
322 Também neste sentido Santos (2017, p. 3), Barros (2002, p. 255). 
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4.6 O DEBATE PÚBLICO SOBRE A CONSTITUIÇÃO DE 1980 

Depois de trilhar o percurso constitucional luso-chileno e de ter delineado as 

circunstâncias marcantes de cada um, foi chegado o momento de tratar do debate público, 

sobre a Constituição chilena de 1980, que se acentuava após efetuada a transição democrática 

e a saída de Augusto Pinochet do poder. 

Assim, a pesquisa em diversos autores constitucionais chilenos permitiu uma análise 

dos mecanismos insertos na Constituição chilena de 1980, tendentes a preservá-la nos moldes 

desejados pela Comissão Ortúzar, para além de seu tempo original, e é sobre esses 

mecanismos que o debate incide. A maior parte dos argumentos contrários ao texto de 1980, 

no debate público, se concentrou no alegado déficit de legitimidade do constituinte originário, 

mas não fora encontrado críticas em torno à qualidade técnica da Constituição em si. A 

controvérsia, portanto, centrou-se muito na questão constituinte em seu momento originário, 

pois trata dos designados mecanismos restritivos chamados enclaves autoritários323 e ferrolhos 

institucionais324, para citar a terminologia utilizada por autores como Urbina (2017) e Fredes 

(2017) – críticos da legitimidade democrática da Constituição chilena. 

Por sua vez, a Urbina alinha-se a Fredes (2017, p. 194) na crítica à sua concepção e ao 

déficit democrático, pois segundo ele "[...], a Constituição atualmente vigente em nosso país 

apresenta, como temos dito, um conjunto de elementos vertebrais que constrangem seriamente 

a expressão da soberania popular, quando não a coarctam de plano, [...]". Fredes destaca a 

resiliência desses enclaves autoritários, mesmo após trinta e oito anos de vigência da 

Constituição de 1980. A intenção da Comissão Ortúzar, presidida pelo jurista Jaime Guzmán, 

 
323 Com Fredes (2017, p. 194) temos: "Sob esta denominação genérica pretendemos englobar toda a normativa 
constitucional que confere a órgãos ou instituições não eleitas pela cidadania atribuições ou potestades tais que 
lhes permitam interferir, influir e, eventualmente, condicionar o exercício das faculdades ou prerrogativas 
próprias das autoridades democraticamente eleitas". Seguindo a apresentação do autor, destacamos 
abreviadamente os seguintes enclaves: 1) o rol de garantias da ordem institucional que se confere aos 
carabineiros e às forças armadas (p. 195), 2) o regime de inamovibilidade de que gozam os comandantes em 
chefe do Exército, da Armada e Força Aérea (p. 196), 3) as atribuições – exorbitantes segundo Fredes – do 
Conselho de Segurança Nacional, 4) a Corte Suprema que majoritariamente é conservadora e reacionária a 
mudanças institucionais (p. 198-199). Ainda nesta linha de reflexões, o trabalho de Sagüés (2017). O trabalho 
destaca as tentativas constitucionais de criar mecanismos anti-golpe protetores das constituições, em diversos 
países da américa latina. 
324 Fredes (2017, p. 200): "Temos denominado assim a todos os elementos incorporados na normativa 
constitucional que coarctam ou constrangem a possibilidade de que a maioria cidadã (falamos de maioria 
absoluta, naturalmente) possa introduzir inovações institucionais que lhes permitam governar sem travas 
indevidas por parte da minoria, quer dizer, possa erradicar os enclaves autoritários". Os ferrolhos seriam – 
segundo Fredes: 1) a existência de uma alta proporção de senadores não eleitos pela cidadania (p. 201), 2) o 
efeito equalizador na capacidade eletiva de parlamentares por parte da primeira e segunda maiorias que tem o 
sistema eleitoral implantado – binominal majoritário (p. 201 – segundo Fredes um sistema único), 3) quórums 
elevados para aprovação de leis e emendas constitucionais (p. 202), 4) a composição conservadora do Tribunal 
Constitucional (p. 205). 
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era dificultar a reforma constitucional, movida por sentimentos de revanchismo com a 

redemocratização. Em continuidade, além dos enclaves autoritários e ferrolhos constitucionais 

em muitos de seus dispositivos, foram também formalizadas, no texto constitucional, as 

chamadas instituições contra majoritárias, que (URBINA, 2017b, p. 97) então: 

[...], funcionando, como o Poder Judicial, o Banco Central, o Tribunal 
Constitucional, entre outros, cuja específica integração se define no entardecer do 
regime autoritário, para intentar projetar a herança autoritária e neoliberal. É uma 
inflação de instituições 'contra-majoritárias' permanentes, mais além dos direitos 
fundamentais, nos limites da 'democracia constitucional'. 

Reflete-se, novamente, sobre como as elites liberal-conservadoras sempre lançaram mão 

da Constituição, como técnica contra majoritária, para legitimar seus interesses e privilégios, 

em face do exaustivamente mencionado efeito Haiti (1798). Segundo Urbina (2017b, p. 98), 

essas instituições, em razão de suas competências constitucionais, agiam de modo a tutelar 

certas ordens de conteúdo da Constituição, correlatos ao desenho constitucional liberal325, 

envolvendo interesses econômicos afetos às elites chilenas e grupos empresariais estrangeiros. 

Dessa forma, as críticas desenvolvidas ao longo de seu trabalho indicavam que a Constituição 

de 1980 poderia ser classificada, como outorgada, autoritária e neoliberal (2017b, p. 98) – 

embora essa última não constituísse uma categoria em si. 

Além disso, o que observa-se, ainda com referência ao debate constituinte, foi a carga 

ideológica que separava os grupos opositores, nos diversos setores da sociedade, revelando o 

secular embate de forças que poderia ser resumido nos vocábulos capital versus trabalho. O 

campo central foi pouco claro, e não há como escapar a essa visão maniqueísta no ambiente 

político chileno. Apenas àqueles que exploraram o constitucionalismo chileno, nas suas 

entranhas, foi o que restou claro como se tentou criar uma falsa e aparente oposição entre 

liberais e conservadores ao longo do século XIX, quando, na verdade, estavam em sinergia 

desde a constituição de 1833. 

Desde o surgimento da consciência de classe dos trabalhadores, nos primórdios do 

século XX e depois com a Democracia Cristã nos idos de 1960, parecia inevitável a 

identificação na leitura constitucional chilena de algumas variáveis e tons socialistas, 

compondo novas forças no quadro político. Os diversos segmentos e partidos políticos que 
 
 
 

325 A Lei 20.050/2005 sacramentou a reforma constitucional, posteriormente sancionada por Decreto Supremo nº 
100, da Presidência da República, em 17 de setembro de 2005 (em observância ao artigo 2º da lei). Urbina 
(2017b, p. 100): "[...], a reforma constitucional emerge hoje como um modo para conferir legitimidade parcial à 
carta e projetar no tempo sua normatividade e ideologia". Contudo, embora reconheça necessidade de mudança, 
o autor (URBINA, 2017b, p. 100) afirma que "[...] a Constituição estatal requer permanência, estabilidade". 
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surgiam e formavam a imagem da esquerda chilena abriram, de fato, uma alternativa ao jogo 

liberal-conservador. 

Ademais, o trabalho de alguns acadêmicos que defendiam as qualidades técnicas da 

Constituição buscou superar o óbice do déficit democrático, alegando que a Reforma 

constitucional, desenvolvida após 1990, teria incorporado legitimidade democrática ao texto – 

o que pode-se denominar como uma pós-legitimação democrática326. Para os que se opunham 

a esse entendimento, na linha de Urbina e Fredes, tal legitimação só existiu presente em todo 

o seu processo de elaboração, pelo que Urbina define como sendo uma legitimidade parcial, o 

que não atenderia o desejo de uma Constituição imaculada e legitima a todo tempo. No  

âmbito da Ciência Política, a temática da legitimidade não comportou fracionamento, e o 

debate foi intenso, parecendo infindável. Foi dessa forma que Urbina (2017, p. 174) comenta 

que o contexto das reformas constitucionais de 2005: 

Nesse período (1990-2005) os enclaves autoritários institucionais haviam cumprido 
suas funções de barreira de contenção ou defesa da ordem herdada, com o auxílio 
das forças armadas pretorianas, e lhe imprimirão seu selo à transição, ao qual a elite 
governante do período (1990-2010) se acomodou. Tal ordem político-institucional, 
social e econômica de que é reflexo a Constituição de 1980 foi fruto do regime 
autoritário-neoliberal e, como tal, resultado de uma revolução-refundação autoritária 
do capitalismo. 

Para Urbina (2017b, p. 99), a Constituição velha devia deixar de ser um plexo de diques 

constitucionais, para interesses inconfessáveis das elites liberal-conservadoras, e atender aos 

reclames históricos da sociedade chilena. Para o autor, só assim ela poderia ir ao encontro de 

sua legitimação democrática efetiva - legitimación democrática efectiva. A Constituição de 

1980 simbolizou o prolongamento no tempo dos conflitos de classes contemporâneos 

inaugurados com a Constituição de 1925327, em torno a interesses dos múltiplos segmentos 

sociais, componentes da sociedade chilena que remontam a tempos coloniais (2017b, p. 99). 

Como observado ao longo da pesquisa, cada nova Constituição trazia em si muito da 

anterior, renovando-a. Porém, mantendo os privilégios de uns e problemas insolúveis a outros, 

na linha das duas Repúblicas. Por essa razão, os opositores da Constituição de 1980 tem-na 

como nova-velha porque: 
 
 
 

326 Para Alcalá (2017, p. 52) as reformas têm condão de pós-legitimação, transformando a Constituição  
outorgada em pactuada. As reformas constitucionais teriam depurado o pecado original, segundo o autor. 
327 Criou-se um mito em torno da constituição de 1833, de que ela teria trazido cento e quarenta anos de 
estabilidade e vivência democrática ao Chile. Esquecem-se de mencionar a constituição de 1925, uma revisão 
sua. A constituição de 1925 assiste à crise de 1929 e o ruir da economia pós-colonial do século XIX. A 
industrialização acentua-se e neste período fortalece-se o movimento sindical, surgindo leitura moderna com o 
conflito de classes. 
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Em nosso país, apesar do ciclo de reformas da transição política terminada em 2005, 
a Constituição vigente é nova em grande parte de seu estatuto de poder, mas é velha 
em aspectos muito substanciais, a saber: a Constituição econômica e a Constituição 
social que se mantém nos conteúdos grossos, quer dizer, fiel reflexo de uma 
refundação autoritária do capitalismo, com nítido selo neoliberal, expressada na 
fórmula do Estado subsidiário (mínimo), [...].328 

Neste ponto, Urbina destaca os instrumentos políticos que constituem os enclaves 

autoritários, destinados a manter a ordem econômica, longe de reformas que alterem o modelo 

de Estado neoliberal implantado. Os enclaves autoritários protetores do sistema econômico 

surgem como reação ao caos econômico e às intervenções estatais na economia, durante o 

período em que Salvador Allende esteve como Presidente. A renovação política ocorreria 

naturalmente com a democracia, trazendo a alternância de partidos, mas a Comissão Ortúzar 

inseriu a ordem econômica em um patamar intangível pelo poder político. 

A ordem econômica liberal em seus fundamentos e valores – livre mercado, livre 

concorrência e propriedade privada – transcenderia qualquer governo e ideologia. A ideia de 

intangibilidade da ordem econômica renovou o pensamento colonial presente na Teoria das 

duas Repúblicas, separando dois mundos que deveriam coexistir separadamente, apenas se 

tocando em alguns pontos. Isso explica o porquê Urbina destacar os itens de pauta que 

compõem o déficit democrático da Constituição de 1980, que seriam a legitimidade de origem 

e o limitado teto ideológico da Constituição. 

Anda para Urbina (2017), urge permitir o ingresso dos valores do constitucionalismo 

social, temperando o desenho neoliberal, a necessidade de reformular a compatibilidade entre 

economia de mercado e a fórmula do Estado social, promovendo o aperfeiçoamento das 

decisões fundantes da República democrática e do Estado de Direito, a substituição do Estado 

unitário por regional – descentralizando a administração pública e as esferas de autonomia 

política, promovendo o fortalecimento da Corte de Cassação e a ampliação do catálogo de 

direitos, deveres e garantias (URBINA, 2017, p. 177-178)329. 

Enfim, o que se percebe no autor é um recorte ideológico bem identificado, clamando 

por uma nova Constituição com ampla participação popular e abertura do teto ideológico. Não 

é difícil imaginar que essa proposta criou resistência por evocar e atualizar o efeito Haiti. Foi 

o que observa Atria (2013, p. 25), ao assinalar que, "na situação constitucional atual, é 

necessário que os cidadãos recuperem sua linguagem constitucional, que a reclamem dos 
 

328 Urbina (2017, p. 176). 
329 Sobre o perfil da constituição de 1980, acrescenta Cereceda (2017, p. 105): "A inspiração doutrinária da 
constituição é uma mescla de segurança nacional, neoliberalismo e social-cristianismo". Para leitura sobre 
influências do pensamento do mercado no Chile pós-Pinochet, consultar Borzutski e Oppenheim (2006). 
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paleontólogos e voltem a utilizá-la em seu uso genuíno"330. A operação constituinte para 

Urbina (2017, p. 105) tem um elemento 

[...] de continuidade com o passado, que é o reencontro com caras tradições 
republicanas que estão na origem do Estado nação, mas tem um elemento de ruptura 
consistente em abrir a Constituição como sistema de normas a um arranjo 
institucional às tradições do constitucionalismo democrático e social, [...]. 

Portanto, como elemento de fundo, essas palavras revelavam o anseio por edificar um 

autêntico projeto republicano e democrático, distinto do que foi apresentado, deturpado e 

dominado pela aliança liberal-conservadora desde a independência. Significava, também, o 

desejo de retornar a um ponto específico do passado, começando do zero, retomando a 

narrativa liberal e republicana que dominou as Revoluções Liberais do século XVIII, com 

inserções do constitucionalismo contemporâneo. 

Isso foi algo que pareceu um tanto quanto idílico, sem uma demonstração clara de como 

seria realizado na prática. Naquele momento, quando foi mencionada a fundação da 

República, merecia ser resgatado o debate ocorrido no século XIX, entre Andrés Bello e 

Lastarria, no que podemos reconhecer como o momento de inflexão da nacionalidade chilena, 

com a geração de 1842 – ou simplesmente 'geração de 42', desta feita apenas com chilenos 

participando do debate público para criação da alma nacional331. 

Tratava-se de um momento especial, pois, com a estabilidade trazida pela Constituição 

de 1833, começaram os debates públicos necessários à formação da identidade nacional332. O 

debate foi conduzido por acadêmicos de História e Literatura, apresentando e defendendo 

soluções, ou por via autóctone pela proposta de Lastarria, ou com abertura à contribuição de 

outras nações e culturas, segundo a proposta de Andrés Bello. 

Tal debate produziria, com isso, reflexos no âmbito do Direito Constitucional, em que 

predominou a tradição cultural de um Chile aberto ao mundo, recebendo e assimilando 

contribuições de outras ordens jurídicas. O constitucionalismo chileno encontrou o seu 

caminho, mas sem deixar de reconhecer que era tributário de uma ordem jurídica ibérica que 

ali prevalecera por três séculos antes da independência. 
 
 
 

330 Paleontólogos aqui seriam os advogados e correlatos segundo o autor, que pela sua linguagem tendem a 
preservar o passado. 
331 Um efeito perverso deste debate foi a criação do mito das origens, segundo Salazar e Pinto (2014b, p. 32), 
envolvendo o primeiro grupo social de liderança nacional, como pais fundadores da nação. Sobre a 'geração de 
42' consultar também Salazar e Pinto (2014a, p. 35). 
332 Neste sentido, consultar San Francisco (2018, p. 359), abordando a criação da bandeira, o escudo e o hino 
nacional, fortalecendo a identidades e a unidade do país. 
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Negá-la, por sua vez, seria negar a si mesmo, no crítico momento de formar sua 

identidade e autonomia. Dessa forma, conciliou-a, com o passado colonial espanhol, mas 

guiada na busca de soluções próprias, sem que isso tivesse se tornado um peso ou obstáculo 

ao caminho constitucional chileno. Tratar a Constituição de 1980 como nova-velha 

significava revisitar esse debate e os primórdios do constitucionalismo chileno, bem como o 

significado das batalhas de Chacabuco, Maipó e Yungay333, o que, por si, justificava a 

pesquisa histórica do constitucionalismo chileno. Duzentos anos de constitucionalismo 

chileno entrelaçavam eventos distintos, de natureza civil e militar, nacionais e provenientes de 

além-mar, formando, com isso, o caráter chileno. 

Assim sendo, a assinalada precariedade do texto, na sua legitimação, assinalou seu 

caráter transicional. Como já fora desenvolvido antes, ao tratar da Constituição portuguesa de 

1976, o que foi encontrado, na Constituição de 1980, segundo Urbina (2017c, p. 596) foi um 

verdadeiro Direito Constitucional de transição: 

O 'direito constitucional transitório' serve de nexo entre duas ordens constitucionais 
que se sucedem temporalmente, uma fenece e outra nasce, permitindo assim cobrir 
com um manto de 'legitimidade' ou 'juridicidade' ao nexo com o passado, à evidente, 
notória e necessária faticidade do recurso ao poder constituinte originário 

No caso do Chile, Urbina entende que a transição intergeracional não se satisfez apenas 

com as reformas constitucionais via emendas, mantendo em aberto a necessidade de uma  

nova constituinte – ao contrário do que foi apontado no caso português, em face da primeira 

redação da Constituição. Para o autor, seria preciso uma Constituição inteiramente nova, com 

ampla participação popular. Foi o que observou Atria (2013, p. 37) – em similar entendimento 

a Otero – quando assinala que "[...] a Constituição nos é imposta por gerações anteriores, não 

que seja nossa. Se a Constituição é nossa, então há de ser apropriada permanentemente". Mas, 

para Atria, ela devia ser apropriada para se elaborar uma nova, substituindo a antiga, enquanto 

Otero entendia como aceitável e satisfatória as Revisões constitucionais, indicando sua 

apropriação – e sua pós-legitimação. 

Diante disso, a justificativa que a diferenciava do caso português foi o elemento 

histórico que acredita-se pesar mais nesse contexto, pois o retrospecto constitucional chileno 

não apresentava Constituições democráticas, segundo o critério objetivo da legitimidade 

democrática. A sociedade chilena sempre esteve alijada de participar do processo decisório 

fundamental da nação, sendo sempre convocada a referendar as decisões tomadas pelas elites 
 

333 Pois em cada uma destas batalhas, as forças patrióticas envolvidas haviam sido mobilizadas ora por grupos 
liberais ora por conservadores, e isto daria conformação aos movimentos políticos seguintes à independência, 
bem como posicionaria o arranjo de forças no tabuleiro, permitindo adiante a aliança liberal-conservadora. 
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criollas, dentro do arranjo liberal-conservador. Esse estratagema era periodicamente 

renovado, para manter o mecanismo de dominação das elites liberal-conservadoras e os seus 

interesses econômicos no Estado, ainda que sob novas demandas e contemporâneas 

concessões de natureza social – como foi o caso em 1925. 

No caso de Portugal, o processo ocorreu diversamente, pois passou por processo 

revolucionário, conduzido por forças cívico-militares predominantemente socialistas, 

realizando eleições democráticas para uma constituinte, e as gerações posteriores revisaram o 

que lhes parecia conveniente, ou pelo silêncio, relegando ao ocaso os valores socialistas que 

tinham como incompatíveis com seus projetos renovados – como assinalou Otero. 

Assim se deu sua apropriação, e, nesse caso, sem demandar uma nova operação 

constituinte, nos termos de Urbina. Distintamente, vê-se, aqui, como os processos políticos 

desenvolveram-se no Chile, herdeiro das tradições hispânicas, e, em Portugal, lembrando que 

o retrospecto constitucional português também não foi favorável ao encontro de Constituições 

democráticas, até 1976, a teor do que comentara Miranda, sobre a atual Constituição ser a 

mais democrática de todas. 

Urbina (2017c, p. 567) identifica as resistências a uma nova Constituição, provindo do 

estamento letrado334 que, tradicional e historicamente, alinhava-se ao projeto econômico 

liberal, desde a independência: 

[...] ao estamento letrado: juízes, juristas experts e advogados, e as elites, repetido 
até a saciedade por estes e pela imprensa escrita (como se tratasse apenas de repetir 
para que algo fique, ou se fosse possível fundir a opinião pública com a opinião 
publicada), acerca da 'inconstitucionalidade' da assembléia constituinte, do 
congresso constituinte e do referendo constituinte, ou de serem estes mecanismos 
uma 'séria quebra institucional '. 

Esse alinhamento, como já observado, seria motivado pela "[...] repulsa quase 'natural' 

ao demos" (URBINA, 2017c, p. 568). Tal repulsa, como salientou Cagiao (2017) em seu 

Seminário, advêm da independência do Haiti por escravos em 1798, o que motivou as elites 

criollas a liderar a independência e manter, com mãos firmes, o controle do processo político, 

a fim de evitar semelhante movimento pela maioria indígena e os poucos escravos negros 

presentes no país. 

O terror hoje foi representado pela massa amorfa de trabalhadores medianamente 

qualificados e alguns setores da classe média, que encontram sua representação nos partidos 

de esquerda. Para o estamento letrado representativo das elites liberal-conservadoras, uma 

334 Ínsita estaria a ideia de manter a atual Constituição de molde a preservar as (URBINA, 2017c, p. 568): "[...] 
bases da 'paz', 'estabilidade' e 'prosperidade' da transição". 
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nova operação constituinte, com abertura do teto ideológico, abrangendo toda sociedade, seria 

um risco e poderia representar o fim do novo ciclo geracional, iniciado em 1980. Tratava-se 

de escolha difícil, repousando sobre a sociedade chilena, ponderando entre o governo ditado 

pela Constituição dos mortos e as necessidades atuais dos vivos, para saldar o histórico déficit 

democrático. Era preciso maturidade democrática na decisão do que era melhor para si, 

sabendo do preço que a sociedade haveria de pagar pela sua escolha (URBINA, 2017c, p. 

568). 

Dessa maneira, com o fim de minimizar esse risco e pensando nessa eventualidade, os 

pais da Constituição chilena de 1980 estabeleceram os enclaves autoritários, pelo que autores 

como Atria (2013) chamaram-na de Constituição tramposa ou armadilhada335. Os enclaves 

protegeriam os interesses e privilégios autoritários, as trampas ou mecanismos de bloqueios, 

agendo como diques constitucionais às reformas iniciadas no plano legislativo, que se 

mostravam difíceis de serem superadas. As trampas revelavam a astúcia das elites liberal- 

conservadoras, mostravam a essência dos fatores reais de poder (HESSE, 1991) em sua práxis 

secular e a maneira como empregam a técnica constitucional com caráter contra 

majoritário336. Nesse sentido, Urbina (2017c, p. 571) afirma: "Agora bem, a Constituição é 

uma norma especialmente difícil de reformar, dados os altos quórums que ela mesma exige, 

[...]". Mas, citando Atria, Urbina (2017c, p. 581) destaca-se que "o problema constitucional 

terá que solucionar-se por bem ou por mal" – no que parece seguir a tradição indicada no 

brasão nacional chileno "pela razão ou pela força". 

Atria (2013), identificando a força das armadilhas na cancha desenhada pela Comissão 

Ortúzar, defende a Teoria da Profecia auto cumprida - profecia auto-cumplida, descartando a 

reforma da velha Constituição, propondo uma assembleia constituinte reforçada, não por um 

plebiscito, sem deixar o espaço decisório último, no campo das elites ou estamento letrado já 

identificadas, ou seja: os advogados e demais juristas. Daí afirma-se que: "se o campo é 

armadilhado, o problema não pode ser solucionado jogando-se neste campo" (URBINA, 

2017c, p. 581). A grande dificuldade seria vencer os defensores da Constituição de 1980 e da 
 
 

335 São as armadilhas: leis de super-maioria, sistema binominal para eleições parlamentares e competência 
preventiva de controle de constitucionalidade pelo Tribunal constitucional – tornando-o uma terceira câmara 
política. Afirma Urbina (2017c, p. 576): "Os interesses particulares estabelecidos na Constituição se resguardam 
por meio do que o texto denomina três fechaduras e uma meta-fechadura que ainda subsistem no atual texto 
constitucional, eles são: a) a existência de leis orgânicas constitucionais e seus altos quórums de aprovação; b) o 
sistema binominal; c) o controle preventivo de constitucionalidade, e d) os quórums de reforma constitucional". 
336 Para Atria (2013, p. 54-55) a "[...] trampa de Guzmán". Gargarella (2013, p. 139-140) aborda as interseções 
entre liberais e conservadores, entre elas o posicionamento contramajoritário. 
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aliança liberal-conservadora no campo da técnica, em que seus advogados e juristas 

dominavam a linguagem do poder337. 

Por sua vez, no campo da política, essa influência se neutralizava com as instâncias 

legislativas, podendo ser majoritariamente favoráveis, se assim forem eleitas. Para Catalán 

(2014, p. 147), a situação era dramática e "[...] manifesta-se na necessidade de uma mudança 

constitucional", pois, para o autor (2014, p. 152), "[...] a constituição de 1980 é o resultado de 

uma revanche política contra o modelo de estado nacional-desenvolvimentista gestado 

democraticamente no Chile ao longo do século XX". 

Para Díaz (2014, p. 183) "A constituição política tem um problema de legitimidade 

weberiana. Como norma jurídica justificante do poder político, seus destinatários não crêem 

nela. [...]. Weber fixa como base do poder a 'crença de legitimidade", concluindo então "[...] 

pela necessidade de mudar a matriz constitucional por meio de um processo constituinte" 

(DÍAZ, 2014, p. 196). Alliende (2014, p. 209 e 215) destaca a tradição de Constituições não 

democráticas e outorgadas do Chile, defendendo uma ação fundacional de nova ordem 

constitucional, pela "[...] necessidade de uma verdadeira democracia deliberativa no sentido 

de Nino, a tomada de decisões com a participação de todos os que tenham de ser afetados pela 

decisão ou por seus representantes", do contrário, permaneceria como uma democracia 

incompleta e inacabada. 

Como o debate acadêmico estava dividido, Contreras e Lovera (2017) sustentam a 

proposta do plebiscito, para consultar a cidadania sobre a conveniência de uma nova 

Constituição. Assim, analisando, à mesa, os argumentos contra e a favor, a convocação de um 

processo constituinte já estaria teoricamente em curso, com o Projeto apresentado pela 

Presidente Michele Bachelet, no ano de 2015, que seria debatido e analisado pelos 

parlamentares eleitos nas eleições gerais de 2017. 

Tratava-se de um movimento inicial apenas, que dependia, em muito, da configuração 

política no Congresso chileno. Alguns autores apontam a existência de um consenso pela 

elaboração de uma nova Constituição (CONTRERAS; LOVERA, 2017, p. 2). Assim, o 

plebiscito partia da ideia de abertura do debate constituinte na sociedade (CONTRERAS; 

LOVERA, 2017, p. 3). Para tanto, haveria um plebiscito habilitante (CONTRERAS; 
 

337 Foi o que observou Atria (2013, p. 15), sobre o "[...] linguajar paleontológico dos juristas", "[...] um linguajar 
técnico manejado pelos advogados, especialmente pelos professores de direito constitucional". Também à página 
41, quando diz que este é o campo criado e limitado por Jaime Guzmán. Para Atria (2013, p. 46) as reformas não 
passaram de "[...] gatopardismo". Sobre como se manifesta o gatopardismo, consultar Cristi e Ruiz-Tagle (2006, 
p. 198-199). 
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LOVERA, 2017, p. 5) como "[...] uma ferramenta que permita maximizar os objetivos 

normativos de democracia, participação e institucionalidade, para criar uma nova 

constituição". 

Por sua vez, em um segundo momento, o plebiscito seria ratificador. A historiografia 

constitucional chilena demonstrava o uso frequente de plebiscitos e referendos338, como 

instrumentos pós-legitimadores, dos interesses liberal-conservadores, no cenário 

constitucional chileno. As elites induziam o processo político na eleição de seus 

representantes, e, depois, esses elaboravam os textos em pequenos comitês congressuais ou 

por acordos de liderança, longe da multidão, com o discurso de ser benéfico a todos e pela 

democracia. 

Ao povo, posteriormente, caberia apenas duas opções: chancelar ou não o que lhes era 

oferecido. Nessa linha de reflexão, se plebiscitos e referendos eram empregados para 

condicionar a cidadania, à vontade das elites liberal-conservadoras, o uso de emendas e 

revisões constitucionais, como depuradores de vícios de origem da Constituição de 1980, não 

seria de tudo irrazoável, pois todos são mecanismos constitucionais comumente aceitos, 

passíveis de atender às demandas das gerações posteriores. Mais uma vez lembra-se, aqui, o 

caso português, de 1976 até a primeira Revisão de 1982. 

Prossegue-se no mapeamento do debate constituinte, o que, em oposição aos 

argumentos de Urbina, Fredes e Atria por uma nova Constituição, González (2014, p. 93) 

afirma que "[...] não me é possível visualizar vantagem nenhuma de sua implementação", por 

três motivos: 1) uma constituinte nascida de dispositivos de uma constituição considerada 

ilegítima também receberia este anátema; 2) determinação das regras, composição e 

procedimento da eleição; e 3) não se podem desconhecer os direitos assegurados pela atual 

Constituição, tampouco diminuir ou desconhecer os tratados internacionais e de Direitos 

Humanos, com base nela celebrados, primando sempre pela democracia. Por seu turno 

Badiola (2014, p. 109) assim ponencia: 

Que a constituição chilena tenha sido elaborada por um reduzidíssimo grupo ao 
invés de uma assembleia constituinte, que tenha sido promovida no marco do 
autoritarismo e que não tenha entregue garantias democráticas suficientes em seu 
mecanismo de aprovação não obstam a probabilidade intelectual de aderir a seu 
conteúdo. 

Para Badiola, o debate sobre a legitimidade da Constituição de 1980 e as opiniões pró 

ou contra, dependiam "[...] da matriz ideológica de quem responde" sendo necessário um 

338 Apenas sob a égide da Constituição de 1980 foram três (CONTRERAS; LOVERA, 2017, p. 6): em 1980 – 
ratificador, em 1988 – do 'NO', e em 1989 – reformas constitucionais. Consultar também Santos (2017, p. 26). 
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pouco de sensatez e reconhecimento ao valor do texto (2014, p. 109 e 110), deixando de lado 

arroubos e caprichos ideológicos. Por seu turno, destaca Álvarez (2014, p. 50-52), a vantagem 

de mantê-la, por ter sido "[...] fruto do estudo mais intenso e prolongado em toda a história 

constitucional da República" e complementa: 

Afirma-se que nunca um Projeto de Constituição foi estudado com tanta prolixidade 
e esmero, através de 417 sessões de trabalho da Comissão Ortúzar, a qual funcionou 
durante cinco anos, entre 1973 e 1978; prosseguiu este estudo mediante 57 sessões 
plenárias do Conselho de Estado, sem contar as sessões da Comissão e as 150 
indicações recebidas de distintos setores da cidadania, em que se empregaram 20 
meses de trabalho. O anteprojeto final foi revisado pela Comissão especial referida; 
por todo o qual, o processo de sua gestação de prolongou por um lapso de sete anos. 

Do ponto de vista técnico, percebe-se que a Constituição de 1980 mantinham a tradição 

das Constituições chilenas do século XIX, com doses de liberalismo, mas com traços de 

Direitos sociais. Entretanto, a realidade material transcendia a narrativa formal, pois o seu 

anátema era a concepção autoritária, o nó górdio de todo o debate público. Duzentos anos se 

passaram e permaneceram os atores sustentando seus papéis como dantes, de um lado, as 

atuais elites liberal-conservadoras, e, de outro, a multidão amorfa – no passado, a maioria 

indígena, na contemporaneidade, os trabalhadores seduzidos pelo discurso progressista, 

alegadamente desqualificados e imaturos para a democracia. 

Somam-se, ainda, os enclaves autoritários e mecanismos contra majoritários, 

impedientes de reformas constitucionais. Tudo compunha uma técnica habilmente trabalhada, 

cujo objetivo era postergar politicamente uma gama de reivindicações históricas da sociedade 

chilena. De todo modo, essa foi apenas uma face da sociedade chilena, somente perceptível 

com a compreensão de sua história, desde tempos coloniais. A mera leitura do texto não 

informa sobre as relações subjacentes. Por sua vez, a decisão por uma nova constituinte cabia 

apenas à sociedade chilena, que deveria ser informada das vantagens e riscos desse caminho 

constituinte. O conhecimento da dogmática constitucional chilena e a neutralidade da  

pesquisa acadêmica não permitia dizer o caminho a ser tomado, se era o da pós-legitimação 

democrática, ou a convocação de uma nova assembleia constituinte. Amplos, teoricamente, 

eram bem fundamentados. 

Outra variável correlata à operação constituinte que merece menção, foi a organização 

do sistema eleitoral. Como observado anteriormente, no Chile pós-independência, o sistema 

eleitoral sempre foi excludente da participação popular, no processo político nacional. Esse 

foi um dado curioso, que contrastava com a participação política, permitida, inclusive, aos 

indígenas na América hispânica, quando ainda compunham os territórios da Nova Espanha. 

Após 1980, o sistema eleitoral foi reformado, e, segundo Delgado (2017, p. 309), os câmbios 
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constitucionais no Chile, desde 1980339, estavam ligados a essas reformas, em razão do 

ingresso de novas gerações de cidadãos formados já em contexto democrático. O autor 

comenta: 

A explicação destes e muitos outros câmbios na Constituição Política pode 
encontrar-se principalmente na variação experimentada pelas realidades políticas  
nos últimos vinte anos; na escassa tradição no regime constitucional chileno de 
várias das instituições modificadas; [...]. De fato, a lei nº 20.050, do ano 2005, que 
junto à de nº 18.825 do ano 1989, são as mais importantes no processo de 
modificação da Constituição, [...]340. 

O recorte analítico de Delgado (2017) focava nas mudanças do sistema eleitoral. O 

mérito de seu trabalho restava na associação entre a democracia no Chile e os estratagemas 

pelos quais as elites liberal-conservadoras alijaram a grande massa de camponeses e pequenos 

comerciantes da vida política nacional. Da independência, até o século XX, o que se percebia 

era a adoção de instrumentos como o voto censitário, restrito aos cidadãos com formação 

superior nas eleições. Assim, foi essa a maneira encontrada por aquelas elites – 

principalmente na região do Valle Central de Santiago – para manter o controle do processo 

político. Com isso, os poucos eleitores habilitados praticamente elegiam seus representantes 

nacionais entre si. Isso explica o fato de os processos constituintes no Chile serem sempre 

dominados por estreita minoria – a elite liberal-conservadora, associada e comprometida com 

o capital estrangeiro predominantemente anglo-americano341, que assegurava seus privilégios 

e interesses nas Constituições, fazendo periódicas concessões, como forma de conter os 

crescentes movimentos populares, sindicalistas e etc. O motivo conducente para tal, foi o 

discurso do terror alimentado pelo efeito Haiti (1798). Mesmo na contemporaneidade, com 

ampliação do universo de eleitores habilitados a votar, continuavam sendo eleitos 

representantes daquela minoria, pelo emprego efetivo do discurso liberal e republicano, como 

uma máscara de suas verdadeiras intenções. 

Esse ardil postergou indefinidamente o encontro do Chile com a democracia, agregados 

aos mecanismos contidos na Constituição, como os enclaves, diques e armadilhas 

339 Para Alcalá (2017, p. 45-48), a Concertação de partidos realizou a transição de Constituição outorgada por 
pactuada, ao realizar as reformas de 11 de março de 1989, com foco no artigo 8º, limitador ideológico e político. 
As reformas são aprovadas em 14 de julho de 1989 pela Junta de Governo e um plebiscito realizado em 30 de 
julho de 1989, com aprovação por 85,7% dos votos válidos (ALCALÁ, 2017, p. 51). 
340 As referidas leis, adrede às de nº 19.519/1997; 19.541/1997; 19.597/1999; alteraram o Capítulo VI da 
Constituição chilena, artigos 76 a 78 e 80 a 82. A maioria delas relativas ao poder judiciário e à Suprema Corte. 
Para uma abordagem da evolução constitucional chilena, consultar também Delgado (2002). Consultar Alcalá 
(2010) sobre a reforma constitucional de 1989 à Constituição chilena de 1980, compatibilizando e adequando 
em bases democráticas a relação soberania e dignidade da pessoa humana. Observa Atria (2013, p. 16) que por 
ocasião da reforma de 2005, o Presidente Lagos e a Concertação, declararam que as reformas já bastavam para 
apagar a marca de Pinochet. 
341 Cagiao (2017). 
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constitucionais, assim designados por Urbina (2017c). Isso explica o porquê da insistência de 

autores como Atria e Urbina, em uma assembleia constituinte com ampla participação cidadã, 

como jamais houve no Chile342. Acreditavam que esta participação poderia desequilibrar o 

jogo de poder, mas isso só iria acontecer quando a cidadania fosse bem educada, tivesse 

consciência histórica de seu momento e identificasse, com clareza, os interesses em jogo para 

cada partido ou facção. 

Era preciso amadurecer democraticamente e, muitas vezes, esse era um processo que 

trazia consigo decepções, desencantos e frustrações. Elementos próprios do liberalismo 

econômico, como o mercado e o livre empreendedorismo, precisavam conviver, à luz da Tese 

das duas Repúblicas, com a hipocrisia liberal-conservadora de obstaculizar o liberalismo 

político e o que ele representava como ameaça aos seus interesses. Dessa forma, mantinha-se 

o liberalismo à metade, como uma máscara sustentada no discurso liberal-conservador. 

Parecia faltar uma coerência entre o discurso e a práxis liberal. O fracasso de Balmaceda em 

romper com esse arranjo fez o Chile perder uma oportunidade histórica, e, mesmo assim, sua 

tentativa, se bem sucedida, seria marcada pelo modo autoritário como foi feito seu 

movimento. 

O sistema de dominação liberal-conservador tinha controlado o sistema político do país, 

começando com a formação do discurso eleitoral para os eleitores, continuando com o sistema 

eleitoral, passando pela elaboração da Constituição e também correlata práxis 

constitucional343, limitativa pelos diques, enclaves e ferrolhos constitucionais, chegando até 

aos Tribunais superiores dedicados à causa. As consultas populares em plebiscitos e 

referendos pouco ou nada significaram. O controle oligárquico verticalizado e 

horizontalizado, permeando todas as instâncias do Estado, representava o estado da arte em 

termos de dominação política, nada devendo ao mais conhecido exemplo do México e seu 

P.R.I. no poder há décadas. 
 
 
 
 

342 Nesta temática consultar o texto de Sutil (2017). Para outro recorte histórico – mais progressista, Toso (2017, 
p.s 1-5) registra sobre o Chile: "Uma sociedade cujas Constituições mais duradouras foram o resultado da 
pressão exercida pela força militar. [...]. Todos os textos constitucionais foram elaborados e aprovados por 
pequenas minorias, em contextos de cidadania restringida (como ocorreu com algumas variantes no século XIX) 
ou como resultado de imposições da força armada (como sucedeu durante esse mesmo século e invariavelmente 
no século XX). As três cartas principais (1833, 1925 e 1980) tiveram como parteiras as Forças Armadas que 
atuando como 'garantes' do Estado e da ordem social, puseram seus fuzis e canhões para inclinar a balança a 
favor de determinadas soluções constitucionais propiciadas por facções social e politicamente minoritárias". 
343 Sutil (2017, p. 45) comenta os processos constituintes do século XIX: "Ademais, neste período inicial, para 
legitimar cada nova carta se recorria a plebiscitos ou a consultas às províncias, inicialmente aos cabildos e logo 
às assembléias provinciais, todas elas instâncias controladas por elites locais". 
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Portanto, o que se percebe pela pesquisa realizada é o prolongamento, por vias 

democráticas e constitucionais controladas do autoritarismo criollo, inaugurado e 

representado pelo Diretor Supremo O´Higgins, e, depois, com Diego Portales e Balmaceda, 

no século XIX, cada um a seu modo. Não por acaso, Gargarella (2014 e 2017a, p. 106) insiste 

na tese de se reformar a sala de máquinas das Constituições latino-americanas, pois o 

epicentro do poder jamais foi aberto à cidadania. Para ele, a verdadeira reforma e mudança 

qualitativa da democracia, na região, viriam pelo franqueamento do acesso da cidadania, aos 

mecanismos de poder e decisão, correndo os seus riscos, mas terminando de uma vez com a 

Tese da Imaturidade Cidadã. Esse foi um problema comum nas democracias latino- 

americanas, como também observa Müller, ao tratar da necessária inclusão social dos 

cidadãos (2010, p. 111): "A democracia somente pode subsistir, isto é, continuar viva, como 

democratização em permanente crescimento". 

Outra variável a ser considerada, sobre a qual também já foi tratada, era a presença dos 

militares no cenário político como tutores da ordem e dos interesses econômicos do país 

(SUTIL, 2017, p. 44). Sutil (2017) nota que os militares são apenas uma das corporações com 

interesses na mantença da Constituição atual, mencionando a permanência das ideias de 

Arturo Alessandri, no Chile, caracterizadas por forte centralização do poder na figura do 

presidente, uma visão modernizada do Director Supremo de O´Higgins. 

Embora esse não seja o foco de seu trabalho, Sutil (2017, p. 45) aponta o sistema 

eleitoral como ponto negligenciado pelas reformas constitucionais no Chile, "[...], 

particularmente as do ano 2005, [...]", o que afeta o fator representação em torno do debate 

constituinte. A relação – militares versus sistema político – vinha da Guerra do Pacífico 

(1879), e, no caso especial de 1980, macularia a Constituição pela sua legitimidade originária, 

pois a Junta Militar, comandada por Pinochet, convocou oito constitucionalistas para elaborar 

um projeto do que seria a Constituição de 1980 (SUTIL, 2017, p. 66). 

A governança estatal, desde a independência, assistia à uma alternância entre liberais e 

conservadores, até sua aliança estratégica sacralizada na Constituição de 1833. Após 1879, a 

alternância passou a ser marcada por ciclos de governo, entre a classe política civil (CPC) e a 

classe política militar (CPM). No âmbito da classe política civil, cumpriam turnos os liberais e 

os conservadores, simulando externamente uma oposição, mas de fato trabalhando pelo 

mesmo projeto de poder. 

Nota-se, com isso, que a classe política civil, após 1925, não se resumia mais à aliança 

liberal-conservadora, pois os democratas cristãos e a esquerda, nas suas várias vertentes, 
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haviam despontado no cenário político. Por sua vez, o esvaziamento de projetos e argumentos 

do segmento liberal-conservador levou a uma sinergia deles com os militares, o que pôde ser 

constatado na formação da Comissão constituinte, com os juristas convocados para sua 

composição. Como já se tratou antes, esse grupo formou a Comissão Ortúzar, na qual se 

destacou Jaime Guzmán344. Assim, com Cristi (2011, p.46) relembra-se: 

Em conseqüência, a poucos dias do golpe de Estado, a Junta chamava um punhado 
de constitucionalistas (oito civis) encomendando-lhes a preparação de um novo texto 
constitucional. Tal foi a Comissão Constituinte, que passou a chamar-se 
posteriormente Comissão de Estudo da Nova Constituição Política da República, a 
que funcionou de 24 de setembro de 1973 até 05 de outubro de 1978. [...]. Em 
outubro de 1978, a Comissão entregou a Pinochet o anteprojeto de uma nova 
Constituição [...]. Sem registros eleitorais, nem liberdades públicas, nem garantias 
individuais, o novo texto constitucional foi plebiscitado em setembro de 1980. Com 
apenas 6 por cento de abstenção, se contabilizou 66 por cento de votos a favor da 
nova carta [sic]. 

Mais uma vez, o processo constituinte originário seguiu a tradição oligárquica 

novecentista e, desta feita, sob os auspícios diretos da Junta Militar. O trabalho foi elaborado 

em pequenas salas de reunião, longe do debate público, encerrado com a chegada dos 

militares no poder. A Comissão Ortúzar se debruçou sobre os projetos essenciais para a  

nação, a fim de entregar novo documento fundamental ao país345. As faces dessa agenda 

oligárquica de inconfessáveis interesses econômicos seculares – ora salitreiros, mineradores, 

industriais, militares ou outros, prevaleceram mais uma vez. Sutil (2017) destaca o repúdio e a 

denúncia de ilegitimidade da Constituição, desde seu nascedouro, feita por Eduardo Frei, 

quase simultaneamente com manifesto similar pelos Bispos católicos e setores acadêmicos da 

sociedade chilena (SUTIL, 2017, p. 68). A reação ao projeto político de 1980 ficou nítida – 

apesar dos avanços conquistados com o modelo econômico neoliberal – com o "NO" a 

Pinochet, no plebiscito realizado em outubro de 1988, abrindo espaço à redemocratização e a 

uma nova – e possível – assembleia constituinte (SUTIL, 2017, p. 68-69). 
 
 
 

344 Embora idealizador e mentor da nova Constituição, Guzmán rompe com a Junta Militar depois que Pinochet 
acrescenta ao texto elaborado trinta e nove disposições transitórias, alterando o trabalho realizado. 
345 Como observou Nino (2005, p. 3): "Nesse sentido de 'constitucionalismo' é difícil negar que tenha tido 
vigência na Argentina e na América latina em geral. Não só houve constituições vigentes em períodos como esse 
em que prevalece a democracia, mas também as ditaduras militares tenderam a legitimar-se a si mesmas através 
de constituições ou estatutos que têm as características requeridas por esse significado de 'Constituição'. Um 
exemplo da presença deste sentido mínimo de constitucionalismo e do fato de que ainda tem certas implicações 
valiosas, está constituído pelo regime de Pinochet no Chile. Como se sabe este regime tratou de legitimar-se a si 
mesmo em 1980 mediante uma Constituição que foi votada em um plebiscito e logo sujeita a modificações 
também plebiscitadas. Esta Constituição tinha muitas regulações grotescamente antidemocráticas. Sem embargo, 
é opinião generalizada no Chile que ela contribuiu para conter muitos abusos do governo militar e que muitos 
avanços das forças democráticas foram conseguidos invocando suas disposições ante os tribunais que às vezes 
estavam inclinados a salvar a cara ante a opinião pública nacional e internacional". 
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Uma eventual nova assembleia constituinte – para Sutil (2017) – a exemplo do 

defendido por Urbina (2017), deveria contar com os amplos segmentos de opinião do Chile, 

observando a desejada abertura do teto ideológico, envolvendo toda a sociedade. Tal abertura 

incluiria, desde a esquerda radical representada pela candidata Roxana Miranda346, passando 

por Camila Vallejo347, a organização Marca AC348, e os tradicionais segmentos liberal- 

conservadores, com seus respectivos desdobramentos institucionais. Para Sutil, uma 

assembleia constituinte "[...] vai ligada indissoluvelmente a propostas de democracia direta e 

representação setorial ou funcional" (SUTIL, 2017, p. 76-77)349. 

Percebe-se, com Gargarella (2014), uma análise inovadora da Constituição – como 

instituto e técnica de limitação de poder – pela forma como o poder foi sempre organizado no 

texto constitucional. Sua organização remontava ao mesmo eixo dogmático, concebido para a 

Europa dos séculos XVIII-XIX. À crítica, restou o fato de que, desde o período de 

redemocratização da América Latina, nos anos de 1980, a maioria das Constituições dos 

Estados sofreram mudanças pontuais, com ampliação dos Direitos sociais e novos Direitos de 

outras ordens, mas a organização dos poderes permaneceu a mesma de sempre – essa era a 

metáfora da Casa de Máquinas, de Gargarella (2014). 

Para o autor, mudar os termos da relação Estado-cidadania na América luso-hispânica 

passava pela abertura deste eixo de poder soberano, a novas formulações mais condizentes 

com o tempo. Alternativas à tripartição do poder ou redistribuição de suas competências ainda 

não foram apresentadas de modo convincente, tampouco de modo a democratizar o seu acesso 

ao povo, em muitos países alijado nos processos constituintes. A organização política e a 

distribuição do poder eram a sala de máquinas do Estado, afetando, portanto, ao que se deseja 

em uma sociedade como projeto de nação. No caso do Chile, tal hipótese mostrava-se 

concreta, pois o que a pesquisa demonstrou foi a contínua renovação do arranjo liberal- 

conservador, em todas as Constituições após a independência. 

Desde O´Higgins, do período pós-independência, até a redemocratização nos idos de 

1980, a constitucionalização, ao contrário do desejado, preservava a configuração dos fatores 

reais de poder (HESSE, 1991), no arranjo liberal-conservador, que lograva o prolongamento 

346 Sutil (2017, p. 75). Roxana Miranda defende a democracia direta, fundada em núcleos de bases populares, 
sem intermediários. Considerando o ano de 2017. 
347 Sutil (2017, p. 75). Esta, presidenta do FECh, de linha comunista, que defende a realização de "[...] muitas 
micro-assembléias constituintes em nossos bairros, em nossos territórios". Considerando o ano de 2017. 
348 Sutil (2017, p. 76). Considerando o ano de 2017. 
349 Essa setorialização dos eleitores em categorias acaba por conduzir o debate público à separação de escaños 
para indígenas, mulheres, jovens, professores, operários, sindicatos, o que não seria bom para o resultado final da 
Constituição. 
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de sua influência e o controle da nação, através de instrumentos constitucionais sutis e 

continuamente refinados no âmbito do tecnicismo jurídico. 

Assim, o jogo político era bem canalizado à cancha jurídica, na qual dominava o 

estamento letrado de advogados, com seus argumentos técnicos. Isso tornava-se relevante o 

resgate do debate público, travado entre Bello e Lastarria no século XIX – no âmbito da 

História e da Literatura, abrindo novos caminhos e horizontes, sobre a melhor solução 

constitucional para o Chile ser doméstica, ou trazida por transplante de modelos 

constitucionais estrangeiros, porque esse se mostrava um debate atual. Atual porque, agora, a 

comunidade jurídica tinha condições de oferecer alternativas. Para Gargarella (2017b, p. 32): 

[...], nosso sistema institucional, tal como tenho defendido em outro lugar, segue 
distinguindo-se por seus recortes elitistas. A maioria de nossas constituições 
fundacionais – as que deram suporte a nossa base institucional atual – foram o 
produto de um pacto de elites liberais e conservadoras que organizaram uma 
estrutura de poder contra-majoritaria, enviesada contrariamente à intervenção 
maciça da cidadania na política. 

A partir desse comentário, percebe-se uma variável que deveria ser destacada, que era o 

mapa caracterizador da política da América luso-hispânica: os campos conservador e liberal. 

As pessoas são, historicamente, levadas a crer que seriam campos oponentes na política, pela 

tônica de seus discursos relativos ao trato com o poder, as liberdades públicas e a organização 

político-administrativa do Estado. Ou ainda, que os liberais defenderiam a modernidade e o 

avanço econômico e, de outro lado, os conservadores defenderiam o status quo, o absolutismo 

ou o autoritarismo. 

Dessa maneira, o arranjo liberal-conservador não se restringiria apenas ao Poder 

Executivo e Legislativo, abrangendo também o Poder Judiciário – todos eles operando em 

sintonia com o projeto de poder, tendo, como contrapartida, uma gama de privilégios de toda 

ordem. A tese das duas Repúblicas deixava isso muito claro: à população, restava trabalhar e 

contribuir para manter esse mecanismo de poder. 

Com isso, o emprego da Constituição e do discurso liberal, como instrumentos de 

legitimação desse mecanismo de poder, mostra o quão longe essas elites se dispuseram a 

chegar, para permanecer no comando. A chegada de novos atores políticos, em fins do século 

XIX, trazidos a lume pelo socialismo, com enraizamento entre as camadas populares e em 

amplos setores da classe média, alterava esse quadro pelo seu sedutor discurso alternativo. É 

que se percebe na reflexão de Gargarella (2017b, p. 33), uma aliança por conveniência na 

criação de um campo político liberal-conservador – cenário que percebe-se, claramente, no 
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Chile, e que em "[...], muitos casos, ficaram explicitamente plasmados em pactos de tipo 

constitucional" (GARGARELLA, 2017b, p. 33). 

Diante disso, a sinergia dessa aliança se movia pelo encontro de suas agendas de 

interesses e pela manutenção de privilégios, em que o importante era a defesa da ordem 

liberal, do mercado e da propriedade350 - necessários à interlocução com os mercados globais 

consumidores de suas commodities, pelo que (GARGARELLA, 2017b, p. 33): 
 

O conservadorismo esteve representado, desde a época da conquista, por grupos 
tradicionalistas, hispânicos e católicos, que lutaram por uma política de 'espada e 
cruz', ou seja, por uma política que colocava no centro da mesma a religião – e 
assim, a restauração dos valores e tradições supostamente ameaçados pelo discurso 
revolucionário independentista, de raízes francesas – e que requeria, para isso, de 
uma autoridade governativa poderosa, concentrada, centralista, capaz de assegurar 
para o futuro a ordem então ameaçada. A segunda força, a dos liberais, se opôs à 
primeira em sua inclinação habitual por um poder mais equilibrado politicamente, e 
mais tolerante em termos de moralidade. 

 
A convergência liberal-conservadora revelou-se uma constante nos diversos Estados, 

nascidos nos territórios da Nova Espanha. Em todos eles encontrar-se-á questões de fundo 

histórico-cultural semelhantes, dos interesses e privilégios típicos do criollismo hispânico na 

América, como um movimento bem organizado e coerente em seus propósitos, passando pelo 

discurso do medo (efeito Haiti), até a legitimação de seus privilégios com a independência. 

Essa aliança se revelou como um pacto híbrido (GARGARELLA, 2017b, p.  34), 

caracterizado por: 

[...]: um sistema de tipo liberal, organizado a partir da idéia norte-americana dos 
'freios e contrapesos', mas desbalanceado graças a uma autoridade executiva mais 
poderosa, como a demandada pelos setores conservadores. [...]. Em todos os casos, 
liberais e conservadores se puseram de acordo na consagração de proteções especiais 
para certos direitos (a propriedade contra confiscos; o domicílio e os papéis privados 
frente às requisições injustificadas; a liberdade pessoal básica ante as diversas 
formas de escravidão). 

A tese da sala de máquinas de Gargarella, embora vá de encontro, ideologicamente, ao 

projeto político dessas elites, não se constitui em ameaça a essa aliança. A independência não 

apenas legitimava e mantinha os privilégios das antigas elites criollas, renovadas como elites 

liberal-conservadoras, mas criava um Estado antes da nação e colocava esse Estado contra a 

nação. 

Tal fato explica o porquê de o constitucionalismo não ter se cristalizado como uma 

doutrina de liberdade na região, mas sim como um projeto de dominação. A dificuldade 

350 A propriedade e a liberdade enquanto conceitos caros ao pensamento liberal e base do sistema capitalista, 
assegura o predomínio da elite liberal-conservadora, permitindo a mantença dos pactos estabelecidos com os 
mercados globais, interessados no fluxo contínuo de recursos naturais que o Chile tem a oferecer, através de 
mecanismos de trocas comerciais, como observou Cagiao (2017) em seu Seminário sobre História da América. 
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estaria em substituir o discurso liberal clássico da repartição de poderes, por outro modelo 

ainda não concebido por qualquer matriz ideológica. A captura do Estado parecia completa, 

vertical e horizontal, pelo trato simbólico e protocolar dos outros elementos constitutivos do 

Estado, como o povo, e o projeto de nação se confundia com seus interesses. 

Do ponto de vista do Direito Internacional, a organização do Estado apenas atenderia a 

um reclamo jurídico-formal da comunidade internacional, para reconhecimento de sua 

soberania. Esse retrato particular do Chile ilustrou o desencontro entre Estado e nação, como 

um cenário comum na América luso-hispânica que impedia a formação da cidadania, que era 

interditada e curatelada pelas elites, devendo ser mantida na ignorância dos fatos, afastada, 

coarctada e constrangida pelo discurso autoritário, a fim de que tais privilégios e interesses 

não possam ser afetados. 

Assim, a Constituição, reconhecida como técnica ideal de limitação de poder pelo viés 

democrata e republicano, acabava sendo desvirtuada em sua finalidade, pelas elites liberal- 

conservadoras, que a empregavam como instrumento de legitimação ao regime político, 

conformado a seus interesses. Essa tem sido a tônica do constitucionalismo chileno desde seu 

surgimento, nos idos de 1810. 

Em um plano mais amplo, Gargarella (2017b, p. 44) anota ainda que: 
 

[...]: a América Latina tem uma longa tradição de rechaço ao ideal liberal de 
neutralidade que significou, quase inexoravelmente [...], a imposição de um projeto 
perfeccionista, conservador, autoritário, ultra-católico, negador das liberdades mais 
básicas das pessoas. 

 
E insiste Gargarella (2015c, p. 17) ponenciando que: 

 
O problema é que, ao preservar uma organização de poderes que ainda é concebida 
sob o modelo de autoridade concentrada do século XIX, as novas constituições 
colocam em risco as mesmas iniciativas que avançaram através da ampliação dos 
direitos. Assim organizadas, as novas constituições tendem a apresentar um design 
contraditório: elas aparentam ser democráticas e socialmente compromissadas nas 
seções de direitos, enquanto ao mesmo tempo parecem rejeitar os mesmos ideais 
social-democratas através das tradicionais organizações políticas verticais. 

O rechaço aos valores liberais não provinha das populações da região, que 

demonstraram simpatia ao discurso liberal-republicano. Como já salientado antes, o 

alinhamento ideológico das elites liberal-conservadoras com o discurso liberal oitocentista era 

uma máscara que servia para edulcorar a ambiguidade de uma institucionalidade formal 

constitucional, com práticas governamentais autoritárias. Essa foi a revelação que emergiu, 

quando estuda-se a História constitucional chilena, no marco temporal definido na pesquisa. 
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A manobra é auto evidente pelo modo como os eventos políticos são aproveitados. A 

oposição das forças liberais e conservadoras era apenas aparente no plano político, 

constituindo-se numa teatralidade constitucional pré-determinada, de vivência democrática 

por toda sociedade. Assim, a teatralização foi a solução para o confronto que se iniciara entre 

ambos, com a independência, ameaçando uma das partes de extermínio. 

Diante do equilíbrio de forças, a pá de cal no confronto foi a Constituição de 1833. A 

crítica de Gargarella sobre a América Latina é correta, pois se vive, na região, uma 

democracia formal, porém com o núcleo de poder decisório, rigidamente controlado pelas 

elites liberal-conservadoras. Não há acesso ou transparência dos mecanismos de poder à 

cidadania. No universo político, reservadamente, as duas correntes estão de acordo com os 

maneirismos autoritários na condução do país, desde que ambas estejam sempre no controle 

do processo político. A oposição simulada se tornava uma distração no debate público, 

desviando o interesse da sociedade pelas questões de Estado mais importantes, afastando, 

assim, a democratização do poder – e o eterno medo do efeito Haiti (1798). 

Neste curso de ação política, mudaram-se as Constituições; elaboraram-se emendas 

constitucionais; partidos opositores elegeram-se; celebraram-se os recomeços democráticos; 

alardearam-se novos horizontes de progresso e desenvolvimento; iludiu-se a cidadania, 

entretanto, o jogo político liberal-conservador permanecia o mesmo – encobrindo, 

invariavelmente, o Estado capturado, sob camadas e mais camadas de constitucionalidade 

democrática. Esse arremedo político, essa democracia incompleta, esse constitucionalismo 

possível não ilude em definitivo, apresentando ciclos de esgotamento e renovação. Assim, na 

transição entre ciclos se ampliavam as concessões político-sociais, na forma de Direitos 

sociais – como em 1925 e, depois, em 1980, sem constituir ameaça ao arranjo político ou seus 

interesses econômicos351. 

A pesquisa demonstrou nos dois casos, português e chileno, que as Constituições, sob 

essas conformações absolutas ou autoritárias, têm ciclos de vida que se esgotam brevemente – 

porque não são calcadas na Constituição material (HESSE, 1991), e a cada Constituição se 

renova uma esperança pelo novo, por desenvolvimento e progresso que, afinal, muitas vezes 

não seria alcançado, mas que, por outra nova Constituição, seria reposicionado no horizonte 

temporal para um futuro incerto. 
 
 
 

351 Relembramos esta abordagem exitosa na Alemanha pelo Chanceler Otto von Bismarck nos idos de 1890 ao 
criar o Sozialstaat, como forma de conter o avanço dos socialistas no parlamento alemão. 
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Assim, cada geração de cidadãos que ingressam na vivência democrática vive quimeras 

e ilusões. Como nota Carpizo (2017 a, p. 9): "Parece que tanto a democracia como governos 

autoritários em nossa região respondem a ciclos ou ondas que abarcam a maioria dos países". 

Esses ciclos de vida constitucional variam em cada país, na região. O exemplo do Chile 

demonstrou periódicas crises de esgotamento de legitimidade política, conduzindo a uma  

nova Constituição. Uma exceção nesses ciclos breves de esgotamento foi a Constituição de 

1833, porque selou o pacto entre liberais e conservadores, compartilhando o poder dentro do 

Estado. Além do pacto, no momento em que foi elaborado no século XIX, as transformações 

sociais demandavam mais tempo a ocorrer, e, com isso, aquela Constituição teve notoriedade 

na região, por estabilizar politicamente o país. As atenções da nação em formação se  

voltavam para as necessidades cotidianas. 

Gargarella (2017 a, p. 98) afirma que "[...]: permanecem desde o século XIX, quase 

intocadas, estruturas de poder à velha maneira, que consagram um poder concentrado e 

poucas possibilidades para a intervenção popular em política". Como identificado na  

pesquisa, as influências do liberalismo anglo-americano ou francês não foram suficientes para 

conter, transformar ou suprimir o criollismo e, depois, o caudilhismo no constitucionalismo 

latino-americano. Ao contrário, aqueles discursos foram, por eles, habilmente manipulados e 

difundidos, de acordo com seus interesses, no grau de sua conveniência, cuja percepção de 

engodo estava além da educação dada ao homem médio. 

Por sua vez, a relação senhorial, quase feudal entre a elite criolla/caudilhos e a 

população, mostrou outra face dessa dominação, revelando a origem do moderno populismo. 

Com isso, o criollismo soube se renovar em práticas políticas e técnicas jurídicas 

aperfeiçoadas, com a roupagem liberal-conservadora (CAGIAO, 2017), influenciando e 

controlando governos autoritários, ora populistas e demagógicos, ora militares. O caudilhismo 

o sucedeu como movimento, e a sua nomenclatura, caudilho, caiu em desuso e foi substituída 

por ditador. O papel da religião, como vetor de controle de grandes massas populacionais, se 

transformou. A domesticação pela religião católica352 cedeu lugar à domesticação pela 

educação laica, produzindo cidadãos funcionais, atendendo a necessidade das elites liberal- 
 
 
 

352 Da domesticação dos trabalhadores urbanos e rurais pela Igreja, consultar Salazar e Pinto (2014b, p. 104). Da 
domesticação pelo sistema educacional público, consultar Vergara (2009, p. 166-167) que destaca a criação de 
"[...] bolsões de 'peões ilustrados'. [...] A macro-educação, portanto, não diminuiu a marginalidade própria da 
pobreza: melhor ainda, aperfeiçoou o alfabeto da frustração em que se implica", ou "A educação, por isso 
mesmo, serviu para subsumir o sujeito social no sistema (na lei, no decreto, na política educacional, no regime 
judicial e policial, etc)". 
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conservadoras em seus projetos nacionais, superpondo os interesses de sua agenda com os do 

Estado. 

Gargarella (2017 a, p. 98) reflete que "em efeito, não se produzem mudanças 

importantes nem na organização do poder nem nas declarações de direitos". Ao contrário, o 

designado arranjo ou pacto liberal-conservador acabava produzindo Constituições vazias de 

significado prático-formal, pois que eram feitas superposições de projetos constitucionais, 

historicamente conhecidos ou transplantados – como as Constituições de 1833, 1925 e 1980 – 

provenientes de outras sociedades (GARGARELLA, 2017a, p. 98), e "essa foi, em definitivo, 

a maneira principal em que se consolidou o acordo liberal-conservador"353. 

Assim, a superposição de modelos constitucionais diversos, autóctones ou 

internacionais, colocavam em evidência o Legislativo, que plasmava sob o peso das 

circunstâncias históricas, o texto constitucional, muitas vezes, espelhando a continuidade e a 

vontade do Executivo. Senão àquele, cabe ao Judiciário conservador interpretar a 

Constituição, visando proteger a propriedade e os interesses liberal-conservadores – o 

estamento letrado, a guarda pretoriana das elites liberal-conservadoras. Mas, o sistema não foi 

à prova de falhas e, às vezes, subestimava seus oponentes, como demonstrou a ascensão da 

Unidade Popular com Salvador Allende, mas, nesses casos, havia um controle de avarias bem 

manuseado, como registra Gargarella (2017 a, p. 104): 

Como exemplo podemos citar, tipicamente (e junto com Carlos Nino), o seguinte 
fato: a desejada incorporação de direitos sociais (promovida, de modo habitual, por 
reformistas democráticos) importa a transferência de poderes adicionais ao Poder 
Judiciário (isto é, o ramo menos democrático do poder). [...]. Os modos em que as 
velhas estruturas bloqueiam as ´novas propostas` ou tornam difícil sua 
implementação. [...]: o que está em jogo é o núcleo básico da organização de 
poderes, isto é, a sala de máquinas da constituição.354 

Para Gargarella, havia um câmbio protocolar de mecanismos constitucionais, com 

ampliação de Direitos, sem tocar na casa de máquinas, i.e., sem democratizar a organização 

do poder. Através da pesquisa, constata-se a importância da abordagem multidisciplinar, pois, 

com auxílio da História e da Ciência Política, pode-se compreender o processo constitucional 

no Chile, e a atual Constituição de 1980. Será aprofundado, no tópico a seguir, os pontos mais 

expressivos da trajetória política chilena, da descolonização até a atual Constituição, 

assinalando pontos em comum entre os dois países estudados, o que permite explicar o 

reconhecimento e a adoção da Constituição portuguesa de 1976, como modelo de prestígio. O 

 
353 Ver também Gargarella (2015c). 
354 Sobre a constitucionalização social no Chile, com a constituição de 1925 – influenciada pela constituição de 
Weimar, consultar Rojas e Sotomayor (2017). 
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reconhecimento de seu valor pela Comissão Ortúzar sinalizava a vitalidade do diálogo ibero- 

americano. 

O caso do Chile foi emblemático e retratava bem a tese de Gargarella (2014), para quem 

era a eventual e necessária reformulação do poder no Estado, o ponto de partida para 

mudanças concretas, nas sociedades luso-hispânicas. A organização político-administrativa do 

Estado na Constituição – ou sala de máquinas – devia ser objeto de deliberação da sociedade 

chilena, no âmbito de constituinte derivado ou novo constituinte originário, à sua discrição. 

Nesse sentido, isso ilustrou o motivo pelo qual autores como Urbina ou Sagüés defenderem 

uma nova operação constituinte, quando os enclaves autoritários, armadilhas e ferrolhos 

constitucionais não interferirão. 

Dessa maneira, a operação constituinte se desenvolveria incondicionada, e, reforçando 

essa tese, Gargarella pondera (2015c, p. 17) que: 

o problema é que, ao preservar uma organização de poderes que é um modelo de 
autoridade concentrada do século dezenove, as novas constituições põem em risco as 
mesmas iniciativas que propiciaram avanços nas seções de direitos. 

 
Esse foi o paradoxo que surgiu e também merecia ser considerado, entrando na cota de risco e 

da instabilidade, trazidos por todo processo constituinte originário. 

Outrossim, no âmbito do texto constitucional e para além dos enclaves, ferrolhos e 

armadilhas constitucionais, havia que se considerar as demais instituições contra majoritárias 

(URBINA, 2017b, p. 97) já mencionadas. Segundo Urbina (2017b, p. 98), essas instituições, 

em razão de suas competências constitucionais, agiam de modo a tutelar certas ordens de 

conteúdo da Constituição, correlatas ao desenho constitucional liberal, sendo que, para ele 

(URBINA, 2017b, p. 100): "[...], a reforma constitucional emerge hoje como um modo para 

conferir legitimidade parcial à carta e projetar no tempo sua normatividade e ideologia"355. 

Com isso, para esse autor, as reformas iniciadas após 1990 teriam incorporado uma 

legitimidade democrática parcial – situação que pode-se designar pós-legitimação 

democrática, abrindo-se, aqui, outro debate, agora no âmbito da Ciência Política, que foi a 

viabilidade conceitual de legitimidade parcial. A pós-legitimação preservou o texto e 

assegurou estabilidade política. De todo modo, pode-se explicar a pós-legitimação 

democrática com a metáfora do batismo cristão, que purificou e apagou o pecado original da 
 

355 A Lei 20.050 sacramentou a reforma constitucional, posteriormente sancionada por Decreto Supremo nº 100, 
da Presidência da República, em 17 de setembro de 2005 (em observância ao artigo 2º da lei). Contudo, embora 
reconheça necessidade de mudança, autor afirma que "[...] a Constituição estatal requer permanência, 
estabilidade" – p.100. 
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concepção pelo pecado. Por ocasião das reformas constitucionais de 2005, ponencia Urbina 

(2017, p. 174), sobre os caminhos oferecidos à cidadania: 

Nesse período (1990-2005) os enclaves autoritários institucionais haviam cumprido 
suas funções de barreira de contenção ou defesa da ordem herdada, com o auxílio 
das forças armadas pretorianas, e lhe imprimem seu selo à transição, ao qual a elite 
governante do período (1990-2010) se acomodou. Tal ordem político-institucional, 
social e econômica de que é reflexo a constituição de 1980 foi fruto do regime 
autoritário-neoliberal e, como tal, resultado de uma revolução-refundação autoritária 
do capitalismo. 

Como já abordado anteriormente, com base em Otero, uma alternativa seria aceitar a 

possibilidade dos efeitos da pós-legitimação democrática, em sede de emenda constitucional, 

ou o referendo, como opção ao processo constituinte originário. Aqui, permanecia o jogo que 

era jogado e a coerência histórica das elites liberal-conservadoras. Opina-se que, o segundo 

caminho, da elaboração de uma nova Constituição, poderia sofrer a ação dos fatores reais de 

poder (LASSALE, 2001), econômicos e sociais, políticos e militares, resultando em outro 

texto que poderia trazer em si outros enclaves, armadilhas e ferrolhos, porém com roupagens 

democráticas. 

Com isso, a decisão de afastar os advogados – o estamento letrado – do processo, como 

apontado por Atria, pelo fato de dominarem o tecnicismo jurídico, que imperava na quadra do 

poder – la cancha, tampouco era democrática, e a decisão plebiscitária ou referendaria talvez 

maculasse a Constituição de outra forma. Enfim, dificilmente estariam presentes todas as 

possíveis condições objetivas, necessárias a uma Constituição espanque de dúvidas, acerca de 

sua condição de legitimidade democrática. Assim, estavam todos condicionados às 

circunstâncias possíveis do momento, e o Chile vivia essa realidade intensamente. A 

legitimidade democrática sobrepairava a todos, como uma espada de Dâmocles, mas era 

preciso maturidade cívica para lidar com o capricho do constituinte originário. Como salienta 

Ruiz-Tagle (2016, p. 164) 

De todas as constituições chilenas, a carta atual é a que maior quantidade de 
reformas experimentou em seu texto. [...]. A Constituição foi modificada com mais 
de 20 leis de reforma constitucional, [...], e somam à data mais de 300 modificações, 
se se contam as mudanças em cada artigo que foi reformado. 
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5 TRANSMIGRACIONISMO, DIÁLOGO CONSTITUCIONAL IBERO- 

AMERICANO (PORTUGAL E CHILE) E PÓS-LEGITIMAÇÃO DEMOCRÁTICA 

Com o intuito de identificar, no âmbito do diálogo constitucional ibero-americano, uma 

senda de diálogo Portugal-Chile, foram percorridas as grandes linhas de seus 

desenvolvimentos constitucionais, logrando reconhecer e pontuar sobre seus pontos em 

comum e de tangenciamento. Todo o esforço permitiu ir além da análise desse diálogo, 

identificando Constituições transicionais e também técnicas empregadas para pós legitimá-las. 

Dessa forma, as teses defendidas por Otero (2014) oferecem alternativa ao processo 

constituinte originário, preservando o texto constitucional e a estabilidade jurídica. Vê-se que, 

em Portugal, as Revisões constitucionais suprimiram dispositivos que apontavam para 

caminhos ideológicos, incompatíveis com a índole do povo português. No Chile, as Reformas 

realizadas em ambiente democrático, pela Concertação de partidos, pareciam não ter satisfeito 

alguns representantes da sociedade que desejavam uma nova Constituição, em bases 

plenamente democráticas, com abertura de teto ideológico, diverso de tudo já feito no país, 

nos últimos duzentos anos. Por muitos ângulos, isso pareceu um capricho constitucional, um 

desejo político que excedeu as possibilidades reais. 

Assim, com as informações reunidas pela pesquisa, agora tem-se elementos para 

abordar os caminhos percorridos pelas ideias constitucionais, no âmbito do 

transmigracionismo de ideias e do diálogo constitucional ibero-americano. O 

transmigracionismo jurídico-constitucional é um reflexo das relações humanas e do interagir 

constante das nações. É um fenômeno que ocorre ininterruptamente e somente nas nações que 

optam pelo isolacionismo e se mantém relativamente infensas a esse movimento de circulação 

de ideias. 

Sabe-se que, mesmo nos períodos do absolutismo, as ideias circulavam com todas as 

dificuldades. Indica-se, no caso do Chile colonial, a chegada de notícias das Revoluções 

Liberais nos Estados Unidos e na França, e, depois, a independência do Haiti (1798). Destaca- 

se, ainda, o pensamento de Gargarella (2015), quando reflete que "Ninguém tem o domínio 

absoluto de uma questão constitucional e nem de sua solução"356. Dessa forma, as relações 

políticas entre Estados e as inovações constitucionais, muitas vezes, resultam de um trabalho 

de cooperação, em busca de soluções a crises político-econômicas, que se tornaram frequentes 

no concerto das nações. 

 
356 Palestra proferida na UFF-Niterói, em 11 de junho de 2015. 
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Além disso, a América luso-hispânica, pela sua colonização, sempre esteve aberta ao 

mundo e, mesmo após a independência, se manteve voltada para a Europa, como reconhecido 

berço e epicentro das ideias políticas e fonte de inovações jurídicas, como fora apontado no 

debate da geração de 1842 entre Barros e Lastarria. O diálogo e a troca eram contínuos e o  

pós Segunda Guerra Mundial afetaria a região, principalmente nos anos 1980 e 1990357. Dessa 

maneira, o diálogo constitucional se aprofundou, com a globalização de 1990, aproximando 

ainda mais os países envolvidos, permitindo a oferta de soluções a muitos problemas comuns 

a Europa e Américas. 

Ao centrar a análise na crise constitucional latino-americana, Gargarella (2015) aponta 

uma "[...] tensão interna em todas as constituições"358, no que seria um fenômeno típico na 

América luso-hispânica. A crise estava na organização do poder, a despeito dos amplos 

catálogos de Direitos que existiam. A lida do poder era algo muito caro às elites liberal- 

conservadoras. Na América luso-hispânica, a tensão resultava do predomínio dessas elites no 

controle do processo político, mobilizadas, sempre, pelo efeito Haiti (1798). 

Ademais, a educação funcional das populações latino-americanas, provida pelo Estado 

laico, adrede ao papel desempenhado pela religião na sua domesticação, eram fatores a se 

considerar na tardia formação da cidadania na região. Por sua vez, a sociedade foi sempre 

alijada na participação desse processo, mas a modernidade tardia desenvolveu consciência 

política e, desde fins do século XIX, gerou pressão aos mecanismos formais de dominação, 

instrumentalizados nas Constituições, reivindicando mais participação nos espaços decisórios. 

A criação do Estado na América luso-hispânica se deu antes da cidadania, diversamente 

do ocorrido na Europa. Deve-se considerar que o Estado era produto das diversas realidades 

políticas europeias, não podendo ser transplantado a outros contextos sociais e, ainda assim, 

apresentar semelhantes resultados (MATTEUCCI, 1993, p. 22). Dessa forma, a inversão nas 

etapas desse processo levou à sua captura pelas elites criollas, relegando ao Estado uma 

posição de instituição criada à preservação de seus interesses econômicos e privilégios, com a 

Constituição legitimando esse domínio. 
 
 
 

357 Esta vocação é assinalada na Ata da 27ª Sessão da Comissão Ortúzar, datada de 28 de março de 1974: 
"Qualquer análise que seja feita de qualquer projeto de reforma constitucional deve considerar, inevitavelmente, 
o que se segue, a saber: a mudança completa que o mundo experimentou desde o final da Segunda Guerra 
Mundial. A série de crises políticas, sociais e econômicas, culturais e religiosas, desencadeadas por ocasião e a 
partir desse conflito, trouxe consigo a crise jurídica, tanto no campo do Direito Público quanto no Direito 
Privado". 
358 Palestra proferida na UFF-Niterói, em 11 de junho de 2015. 
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Assim, havia um conjunto de perversões conceptuais servindo esses interesses. Para 

Gargarella (2015), o ponto nodal da crise latino-americana seria o conteúdo da Constituição 

formal, no que se refere à organização de poderes e à vontade soberana da nação, fechados à 

participação da cidadania. A explicação foi dada pela metáfora da sala de máquinas das 

Constituições, núcleo duro do exercício do poder modelado, na fôrma do discurso liberal do 

século XVIII, pelo que se mostravam inviáveis a vontade da Constituição, a democracia e a 

construção da república na região. 

Dessa maneira, a sala de máquinas apontava ausência de sincronia entre a engenharia 

orgânica de poder e a participação da sociedade. A solução para Gargarella (2015) passaria 

pela democratização do poder, pela intensificação do debate público no tema, trazendo à 

sociedade a participação. Tal participação em si já era uma dificuldade, pois, em muitos 

locais, a cidadania escolheu distanciar-se do debate público. Além disso, a imaturidade 

política, na lida entre liberdade e exercício do poder com o fortalecimento da sociedade civil, 

muitas vezes, abriu caminho a experiências autoritárias ou aventuras populistas na região. A 

cidadania devia ser convidada a rever suas posições, participando desse processo, educando- 

se e qualificando-se permanentemente. Por sua vez, esse processo de integração da sociedade 

ao debate público foi denominado por Gargarella (2015) de debate em andamento – on going 

conversation 359. 

Os bloqueios a participação da sociedade no debate público mostraram o quão exitoso 

era o projeto político iniciado pelas elites criollas, desde a independência na América luso- 

hispânica. A educação cívica, de conteúdo limitado sobre o que seria necessário para uma 

vida funcional cotidiana, não permitia, à maioria da população, perceber e compreender os 

movimentos no sistema político, destinados a manter o arranjo de forças liberal-conservador. 

Com isso, a indiferença cidadã e seus desencantos, somados aos bloqueios e limitações 

do sistema eleitoral, mantinham, de certo modo, inalterado o rótulo de imaturidade política 

lançado sobre a sociedade. Havia, portanto, elementos indicativos de que o sistema 

constitucional, engendrado após a independência, não favorecia o diálogo amplo, ao contrário 

–  era  excludente, pois  canalizava os  conflitos  de toda a  sociedade  as  quadras  políticas   – 

canchas – dominadas pelas elites criollas, como apontou Atria (2013). 
 
 
 
 
 
 

359 Palestra proferida na UFF-Niterói, em 11 de junho de 2015. 
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Assim, a constatação de Atria (2013), segundo Gargarella (2015)360, foi respaldada no 

artigo cinquenta e um dos Federalistas, de James Madison, ao tratar do sistema de pesos e 

contrapesos, no qual as divergências na federação eram canalizadas às Cortes. A questão de 

fundo no artigo de Madison era a realidade que compunha a guerra de facções, própria de 

sociedades modernas e fragmentadas – como o Chile, com variedade de demandas 

particulares, sendo conciliadas no âmbito dos projetos nacionais. Dessa forma, o sistema 

político-constitucional liberal oitocentista teria sido concebido para lidar com enfrentamentos 

e soluções de força, em sede de Cortes e Tribunais, não através do diálogo nos ambientes 

parlamentares, como Congressos e Assembleias, com ampla representação social ao debate 

público. 

Ademais, a canalização do debate público aos Tribunais com base na Constituição era o 

desafio a ser superado, diante das considerações de Atria (Tese da Cancha) e Gargarella (Tese 

da Casa de Máquinas). De seu turno, no Chile, o Judiciário, historicamente, acabou se 

deixando cooptar pelas oligarquias, transformando-se em sua guarda pretoriana361. As 

posições eram definidas sob os conceitos do constitucionalismo liberal clássico, capturadas e 

mantidas pelas elites liberal-conservadoras. 

As amarras internas do jogo de poder não permitiam vislumbrar uma solução por dentro 

a curto e médio prazo, pois ela poderia vir de fora, como uma consequência de alterações e 

imposições econômicas trazidas pelos mercados globais. O transmigracionismo constitucional 

oferecia alternativas e propostas aos impasses entre Estado e cidadania, tal como se 

apresentava, há séculos, na América luso-hispânica, na qual o fluxo de ideias políticas chegou 

com o modelo espanhol de Administração Pública nos territórios de Nova Espanha, mas foi 

com Cádiz (1812) que se inaugurou o diálogo constitucional ibero-americano e, desde então, 

na região, o transmigracionismo jurídico-constitucional foi uma realidade. 

Assim, a abertura a fontes estrangeiras foi sacralizada, com a superação da dicotomia 

direito autóctone-direito estrangeiro, no debate Bello-Lastarria. Aberto com Cádiz, ele seria 

renovado pela onda de mudanças inauguradas na Europa após 1945, notadamente na 
 

360 Palestra proferida na UFF-Niterói, em 11 de junho de 2015. 
361 Sobre as tentativas de reforma do judiciário chileno alinhado a estes valores históricos do regime Pinochet, 
consultar Helmke e Staton (2015). Para uma leitura do relacionamento entre o governo Pinochet e o judiciário 
chileno no período 1973-1980, consultar Sagüés (2015). Consultar também Tushnet (2016), sobre a abordagem 
tit-for-tat; ou toma lá- dá cá entre judiciário e executivo. Neste sentido também Bazán (2015c). Salazar e Pinto 
(2014b, p. 24) acrescentam que "[...] ao longo da história seu comportamento exibiu um traço consistentemente 
conservador e sempre se sentiu ameaçado quando algum projeto político colocou em perigo sua autonomia 
corporativa e sua concepção racional-positivista do trabalho judicial", bem como o ethos deste poder com as 
forças armadas. Ainda sobre reformas no Judiciário chileno consultar Agüero (2003, p. 313). 
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Alemanha e na Itália. Nesse sentido, Carpizo (2006, p. 291) indica a relação dialógica entre o 

constitucionalismo ibérico e a América Latina, renovado e fortalecido por circunstâncias 

históricas, no período após 1945, na virada constitucional: 

Foi uma onda constitucional de especial transcendência na Europa, [...]. Nesse 
sentido, as constituições da Alemanha Federal e Itália distinguiram-se; [...]. Nos 
anos posteriores à segunda guerra mundial, Espanha e Portugal estavam governados 
por ditadores, e muito esgarçados quanto às instituições democráticas. Quando 
ambos os países regressaram ao regime constitucional e promulgaram suas leis 
constitucionais, estas, por sua vez, incorporaram as novas instituições dessa grande 
corrente constitucionalista; pode-se afirmar que constituem sínteses dessa onda 
democrática. [...]. A América Latina para fortalecer suas instituições democráticas 
voltou os olhos, principalmente a partir de 1985 à Espanha, França e Itália, segundo 
o respectivo país da região. Quer dizer, deu-se uma virada constitucional. [...]. O 
novo foi que os constituintes da América Latina inspiraram-se em primeiríssimo 
lugar na Europa democrática e continental 362. 

O histórico constitucional luso-espanhol refletia nos seus textos o poder absoluto, 

autocrático e autoritário, até idos de 1976. São países que, até este momento, desconheciam a 

vivência democrática, sucumbindo ao peso histórico de civilizações calcadas na tradição 

absolutista e católica. A crise dos regimes políticos autoritários na Europa, nos idos de 1970, 

abria a possibilidade de viver a democracia constitucional em Portugal e Espanha. Os regimes 

não se sustentavam pelo anacronismo, as perspectivas mudaram naquele momento e as 

mudanças se consolidaram com o compromisso democrático trazido pela comunidade 

Europeia, em Portugal, com o texto de 1976 e, na Espanha, com o texto de 1978. 

Essas Constituições provocaram uma troca de conteúdo constitucional com as matrizes 

constitucionais que mais influenciaram os países da América Latina: a Constituição liberal 

americana de 1787, a francesa de 1791 e a espanhola de 1812. O transmigracionismo 

constitucional, por sua vez, foi uma realidade, e o diálogo constitucional ibero-americano foi 

um fato. 

5.1 DIÁLOGOS E INFLUÊNCIAS ESTRANGEIRAS NA CONSTITUIÇÃO 

PORTUGUESA DE 1976 

Após estas considerações sobre a evolução constitucional de Portugal e Chile, bem 

como o delineado de seus elementos caracterizadores, agora, tratar-se-á sobre as influências 

estrangeiras na Constituição portuguesa de 1976. Não pode-se olvidar que o histórico 

constitucional português foi influenciado modernamente por Cádiz (1812), pelos Direito 
 
 
 

362 No mesmo sentido Carpizo (2017, p. 17) assinala: "A partir do segundo pós-guerra mundial as Constituições 
de Itália e Alemanha foram conhecidas na região e, como já assentei, a onda democratizadora dos anos oitenta 
teve primordialmente como paradigma primordialmente as Constituições democráticas de Espanha e Portugal". 
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francês e inglês363. As influências estrangeiras, desde o surgimento do constitucionalismo 

português, evidenciam ser este aberto ao diálogo constitucional, portanto. 

Neste momento da pesquisa, as influências serão elencadas com base nas considerações 

de Otero (2014, p. 289-297), quem as aponta de modo detalhado na Constituição portuguesa 

de 1976. Os pontos serão citados, mas julga-se conveniente recorrer à obra para uma leitura 

mais completa nesse tópico. Acredita-se, com isso, que esse caminho permite determinar com 

segurança as coordenadas do diálogo ibero-americano, reconhecendo a Constituição 

portuguesa como modelo de prestígio na América luso-hispânica. 

Além disso, o reconhecimento de seu texto como modelo de prestígio foi dado durante 

os trabalhos da Comissão Ortúzar, o que, pela pesquisa, permite afirmar – e comprovar – as 

influências lusitanas no projeto constitucional chileno, com seu constitucionalismo aberto ao 

diálogo no âmbito europeu, servindo de ponte entre Portugal e o Chile. Tal relação dialógica 

ganhou expressão, considerando que ambas as Constituições, atualmente em vigor – Portugal 

e Chile – são fruto do designado constitucionalismo de transição, da peculiar transição de 

cada um desses Estados à democracia – o que já fora anteriormente364. Ambas também foram 

símbolo de seus constitucionalismos possíveis. 

Otero (2014, p. 289) abre o tópico das influências estrangeiras na Constituição 

portuguesa de 1976, afirmando que: 

A identidade relacional da Constituição de 1976 mostra-se também passível de ser 
encontrada nas influências que textos constitucionais estrangeiros tiveram na génese 
das suas normas. [...]. Circunscrevendo a análise às influências externas que se 
produziram directamente na gênese dos preceitos da versão inicial da Constituição 
de 1976, mostra-se possível diferenciar quatro vertentes distintas: a influência alemã 
(ocidental), a influência francesa, a influência italiana e a influência socialista [sic]. 

Com isso, elas são as fontes determinantes às "[...] soluções acolhidas pela constituição 

de 1976" (OTERO, 2014, p. 290). Da Lei Fundamental de Bonn de 23 de maio de 1949 tem- 

se, exemplificativamente (OTERO, 2014, p. 290): 

(1) A centralidade axiológica e sistemática conferida à dignidade da pessoa humana: 
em ambos os textos constitucionais surge no seu 1º artigo; (2) A aplicabilidade 
directa dos preceitos sobre direitos fundamentais e a vinculação dos poderes 
públicos; [...]; (7) A exigência de reserva de lei para a restrição de direitos 
fundamentais; [...]; (9) A garantia da tutela judicial face à violação de qualquer 
direito; [...]; (13) Afirmação do postulado da soberania popular – todo o poder 
emana do povo; [...] [sic]. 

Da Constituição francesa de 1958 temos (OTERO, 2014, p. 291): 
 

363 Também o foi pelo direito constitucional brasileiro, com a constituição imperial de 1822. 
364 Apenas relembrando, no caso português, transitando de um projeto constitucional democrático comprometido 
com a marcha ao socialismo na primeira redação; e no caso chileno, de um autoritarismo de forma liberal à 
democracia. 
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293): 

(1) A dimensão universalista de inserção dos direitos fundamentais; [...], (5) O 
Governo como estrutura superior da Administração Pública; (6) A responsabilidade 
política do governo perante o parlamento; (12) A criação de um sistema de 
fiscalização preventiva da constitucionalidade das leis; [...]; (15) A existência de 
limites circunstanciais de revisão constitucional. 

Da Constituição italiana de 27 de dezembro de 1947 temos (OTERO, 2014, p. 292- 

 

(1) O exercício da soberania, pertencendo ao povo, só se pode fazer nas formas e nos 
termos da Constituição; [...]; (6) Consagração do direito a ajuda económica para 
acesso à justiça; (7) A presunção de inocência estende-se até ao momento da 
condenação definitiva; (11) A saúde como expressão de um direito fundamental e a 
vinculação do estado a protegê-la; (26) A justiça é feita em nome do povo [sic]. 

As influências da Constituição da República Socialista Federativa da Jugoslávia, de 21 

de fevereiro de 1974 (OTERO, 2014, p. 291) foram: 

(1) Afirmação do direito de cada povo à autodeterminação (propósito este ainda hoje 
vigente no artigo 7º, nº 3), (2) Valorização da propriedade social dos meios de 
produção, enquanto expressão de relações sócio-económicas socialistas, e sua 
ligação à autogestão dos trabalhadores, (3) A edificação de uma 'democracia 
socialista de autogestão', justificando a solução do artigo 90, nº 3, da Constituição – 
a evolução do sector empresarial público para formas autogestionárias. Da 
Constituição da República Democrática Alemã, de 07 de outubro de 1974: (1) A 
condenação do imperialismo e do sistema colonial e a aposta no desarmamento geral 
(aspectos ainda hoje presentes no artigo 7º, nº2); (2) A referência a 'relações de 
produção socialistas'; (3) A relevância conferida à planificação econômica, enquanto 
instrumento de construção de uma economia socialista, (4) A afirmação do princípio 
da propriedade socialista dos meios de produção [sic]. 

Por sua vez, essa última fonte surpreendeu, como já assinalado anteriormente, pela sua 

marca ideológica. A Comissão Ortúzar reconheceu o mérito do texto constitucional português, 

em sua primeira redação – sem as Revisões, mesmo que contivesse dispositivos pensados e 

redigidos à consecução de um Estado socialista, com inspiração do socialismo iugoslavo. 

Além disso, nota-se o inusitado, haja vista a composição da Comissão Ortúzar e as 

determinações da Junta Militar, um dado pouco conhecido, causando uma certa surpresa, 

considerando que a Constituição chilena deveria estabelecer as bases de um Estado liberal, 

com livre concorrência e ênfase na economia de mercado. 

5.2 DIÁLOGOS E INFLUÊNCIAS PORTUGUESAS NA CONSTITUIÇÃO CHILENA DE 

1980 

Como já indicado, o surgimento do Direito Constitucional latino-americano ocorreu no 

primeiro quartel do século XIX, com o processo independentista, tal qual nos países ibéricos 

com Cádiz (1812) e a constitucionalização da Península Ibérica. Desde os primórdios, as 

Constituições chilenas receberam influências estrangeiras, pela disposição natural ao diálogo 
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com o mundo – mas um diálogo seletivo365, voltado para o interlocutor externo, reflexo de um 

Estado cuja economia tinha vocação ao comércio exterior. 

Mais uma vez, o resgate do debate Bello-Lastarria, nos idos de 1842, foi importante 

para entender este posicionamento diante do mundo. O referencial civilizatório e as fontes 

espanholas não foram desprezadas. Como a pesquisa demonstrou, as influências mais 

perceptíveis foram as anglo-saxônicas no século XIX (americana de 1787), francesas (1789 e 

1791), espanhola (Cádiz 1812) e, no século XX, agregam-se influências de natureza italiana 

(1948), alemã (1949) e mais recentemente portuguesa (1976). 

Algo que fica claro do material pesquisado foi a maneira como o passado visigótico na 

Península Ibérica – na formação dos Direitos português e espanhol – e a imigração alemã ao 

Chile (século XIX), influenciaram a Constituição política e o Direito dos países pesquisados, 

nas suas origens remotas e, depois, retornando na modernidade, tornando-se pontos de 

interseção e convergência dialógica não apenas entre si, mas entre eles e o Direito alemão. 

Além disso, afirma-se que o pivô desse diálogo foi a Península Ibérica. 

Até a independência do Chile, não se podia falar em diálogo jurídico, sequer 

constitucional, pois o Chile, como território agregado ao Vice-reino do Peru na Nova 

Espanha, aplicava a legislação reinol espanhola. Não havia, portanto, interlocutores distintos 

nesse diálogo. Por sua vez, a Espanha absolutista era o centro de seu próprio mundo, e os 

Vice-Reinos da Nova Espanha seguiam seus paradigmas. Com a Revolução Espanhola e 

Cádiz (1812), esse canal de valores mudou. 

Assim, com a independência, o diálogo ibero-americano foi aberto pela Constituição de 

Cádiz (1812), portando os valores do liberalismo espanhol de influência francesa, pós 1789, 

um diálogo com o mundo que nunca foi interrompido, permanecendo aberto, e, além disso, a 

vocação comercial chilena o ampliou, com influências de outras experiências constitucionais 

externas. 

Ademais, as linhas predominantes do diálogo no século XIX foram ibéricas e francesas, 

mas a variável, inovadora e inesperada, vinda de Portugal, após 1976, trazendo novos 

horizontes constitucionais ao Chile. Essas linhas permitiram identificar o movimento contínuo 

e inexorável de todo um plexo de ideias, caracterizando um transmigracionismo  

constitucional contínuo. Acredita-se, também, que a posição geográfica de cada país, como 
 

365 Cremos ser esta mais uma face da ambiguidade presente no formato dialógico chileno, onde o diálogo com o 
outro, com o interlocutor estrangeiro, por vezes é mais intenso do que o diálogo com os interlocutores da própria 
sociedade. 
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finisterras continentais no promontório do Atlântico e do Pacífico, os vocacionou ao diálogo 

com o mundo, pela navegação e comércio, com orientação política de seus modelos 

econômicos, preservando a propriedade privada, a livre concorrência e a economia de 

mercado. 

Transcendendo essas linhas de influência, tinha em comum a dignidade da pessoa 

humana, na retomada democrática, atualizando os compromissos no Chile com a renovação 

constitucional do pós-guerra. A internalização de Direito estrangeiro, no âmbito do 

transmigracionismo, pôde trazer eventuais assimetrias entre ordens jurídicas díspares,  mas 

que podiam ser contornadas e harmonizadas366 pela obra dos intérpretes e legisladores. 

Assim, a influência constitucional portuguesa, nos trabalhos da Comissão Ortúzar, 

merece ser notada também, quando insiste-se que a primeira redação do texto luso de 1976 

indicava o desejo de uma sociedade socialista e sem classes, com influências do socialismo 

iugoslavo, alemão oriental e soviético. A pesquisa realizada e as referências bibliográficas 

consultadas demonstram que, em momento, algum houve motivo de repúdio, resistência ou 

recusa em utilizá-la como fonte pela Comissão Ortúzar367. Dessa forma, a primeira Revisão de 

seu texto só aconteceria em 1982, portanto, dois anos após a entrada em vigor da Constituição 

chilena, e o seu emprego como fonte direta, nessas circunstâncias, só revelava a qualidade 

técnica de seu texto e indicava o porquê ter sido reconhecida como modelo de prestígio. 

Anota Álvarez (2014, p. 51): 

Os órgãos intervenientes na elaboração da carta de 1980 tiveram em vista numerosas 
Constituições democráticas ditadas – algumas delas – com proximidade cronológica 
à nossa. Assim, consideraram a Constituição portuguesa de 1976, a carta espanhola 
de 1978, a constituição francesa de 1958, o código político italiano de 1947 e a 
Grundgesetzt alemã de 1949, entre outras. 

O fio condutor desse eixo dialógico e de influência Portugal-Chile não restou, de 

imediato, sinalizado. Foi necessário pesquisar e articular as linhas de desenvolvimento 

históricas, no âmbito constitucional e o processo constituinte do texto de 1980. Do contrário, 

certas variáveis passariam ao largo indetectadas. A pesquisa encontrou esse elo perdido, ou 

desconhecido, quando envolveu a leitura da biografia dos autores intelectuais da Constituição, 

como no caso de Jaime Guzmán. Lembrar-se-á de que Portugal liderou o momento de 
 
 

366 Como anota Sánchez (2014, p. 111), citando o caso do direito comunitário europeu. 
367 É o que encontramos na Ata da 27ª Sessão da Comissão Ortúzar, de 28 de março de 1974: "ALGO POR 
HACER. Ao mesmo tempo, teríamos que analisar com espírito aberto as experiências modernas de outros países 
no plano constitucional (Austrália, Canadá, Brasil, Índia, Portugal, para mencionar apenas algumas), e assim, 
obter um acervo de soluções, as quais poderiam ter uma analogia no Chile. Ou seja, não se fechar ao que é bom e 
de fora, sob o pretexto de ser apenas criollo, nem cair no vício oposto". 
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renovação democrática na Península Ibérica, ao derrubar a ditadura Salazarista (1974), com o 

processo político sendo conduzido pelos socialistas moderados. 

Dois anos após, seria a vez da Espanha, com sua Constituição de 1978, influenciada 

pela Constituição portuguesa de 1976, ambas tributárias do Direito teuto-italiano do pós- 

guerra (1945). Esse foi o ponto em que a pesquisa logrou êxito na comprovação do eixo 

dialógico constitucional Portugal-Chile, identificado, na seguinte observação de Valadés 

(2017 a, p. 139-140): 

Ocorre, sem embargo, que os constituintes ibero-americanos recentes também foram 
expostos à influência das mesmas constituições que tiveram em mente os 
constituintes espanhóis, além da portuguesa de 1976, parlamentarista e 
republicana, cujas virtudes técnicas são amplamente reconhecidas. [...]. Dos 
dezoito países ibero-americanos que praticam o constitucionalismo democrático, 
doze adotaram constituições inteiramente novas entre 1980 e 1999. Nesta situação 
[...] o Chile (1980) [Grifo nosso]. 

Para Valadés (2017 a, p. 140), assim como o diálogo constitucional entre os países 

advinha dessa sinergia natural, não pode-se deixar de reconhecer que, uma vez formalizados 

nas suas Constituições, os institutos e engenharias políticas, "[...], pertencem já ao patrimônio 

do constitucionalismo democrático do nosso tempo". Tal patrimônio constitucional e político 

da humanidade constituiu, no pós-guerra europeu (1945), um Direito constitucional que se 

desenhava pautado na dignidade da pessoa humana, trazendo em si o atributo de uma era que 

consistia em ser um Direito constitucional transicional. Para Urbina (2017 a, p. 140): 

O 'direito constitucional transitório' serve de nexo entre duas ordens constitucionais 
que sucedem-se temporalmente, uma morre e outra nasce, permitindo assim cobrir 
com um manto de 'legitimidade' ou 'juridicidade' ao nexo com o passado, à evidente, 
notória e necessária faticidade do recurso ao poder constituinte originário. O direito 
constitucional transitório opera como um verdadeiro asilo ou refúgio dos defensores 
da 'juridicidade' na medida que descansa em um nexo de ordens constitucionais, em 
um processo constituinte de mudança. Possui o direito constitucional transitório uma 
sedutora aparência ao conectar a sucessão de ordens constitucionais no tempo, [...]. 

A Alemanha e a Itália se abriram à democracia, superando as condições históricas de 

um conflito mundial, sendo que Portugal (1976) e Espanha (1978) o difundiram pelo caminho 

gaditano368, aberto em 1812, permitindo a abertura de um horizonte político de renovação 

constitucional para a América luso-hispânica. Prosseguindo com Valadés (2017 a, p. 147), 

quando afirma que: "Em termos gerais, o processo de articulação de acordos constitucionais 

na América Latina, tem um ponto de contato com o espanhol: transitar de sistemas ditatoriais, 

como os militaristas, ou autoritários, [...], a sistemas democráticos". 
 

368 O caminho gaditano é uma referência de mérito à constituição espanhola de 1812, que imbuída dos valores do 
iluminismo francês, adaptou-os à estética e narrativa dos povos ibéricos em luta contra suas históricas 
monarquias absolutas. Da península ibérica irradiou-os para as colônias da América, onde uma vez semeados 
floresceram. 
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Valadés (2017 a, p. 152) também apontou que a Constituição chilena de 1980 foi 

outorgada, embora tivesse sido aprovada, por referendo, em setembro de 1980, tornando-se 

uma pós-legitimação democrática, depurando o pecado original da Comissão Ortúzar. 

Diversas vezes Urbina (2017 a, p. 129) opina, defendendo a tese de que a Constituição estaria 

maculada de legitimidade, e, portanto, justificando uma nova operação constituinte - 

operación constituyente. Assim, para Urbina, as reformas constitucionais, realizadas em 1989, 

1991 e 2005, não teriam sido suficientes para atribuir legitimidade. 

Ainda, seguindo a linha de reflexão de Valadés (2017a), tem-se que Urbina (2017 a, p. 

131) comenta a influência na América luso-hispânica, do constitucionalismo português 

advindo "[...] da 'constituição dirigente' elaborada por Gomes Canotilho com base nas 

normas-programa da Constituição de Portugal pós-revolução dos cravos, esta última de 

profunda influência no novo constitucionalismo latino-americano" [Grifo nosso]. Resta 

demonstrada, dessa maneira, a estatura da Constituição portuguesa de 1976, como um modelo 

de prestígio para vários Estados em transição democrática no período, em especial, os países 

da América Latina. Não apenas isso, mas também como um modelo de constitucionalismo de 

transição e caso concreto de pós-legitimação democrática, neste caso em duplicidade: 1) pela 

transição e, 2) ao remover por Revisão os elementos socialistas, tendentes a estabelecer uma 

ditadura do proletariado em Portugal. 

Portugal, como país egresso de uma ditadura, atravessou uma revolução pacífica e 

convocou uma constituinte democrática, elaborando uma nova Constituição com recorte 

socialista. Poucos anos depois, rompeu com esse projeto socialista, via Revisão 

constitucional. Nada disso impediria que esse exemplo fosse seguido pelo Chile, sob as linhas 

de seu constitucionalismo possível. 

Dessa maneira, o caso português, de pós-legitimação democrática via Revisão, ilustrou 

a possibilidade de aproveitamento da Constituição chilena de 1980, tornando aceitável o 

argumento de que uma reforma ampla e sem restrições de seu texto adaptá-la-ia ao novo 

contexto democrático, segundo o desejo das novas gerações. Esse foi o ponto no qual o 

diálogo ibero-americano pôde contribuir com soluções técnicas e práticas a certos dilemas e 

caprichos entre os países envolvidos. 

Para Urbina, a par do suposto déficit de legitimidade democrática da Constituição de 

1980, nota-se à evidência que a Constituição chilena de 1980 teve sua marca nos relatos de 

norma abertos, permitindo uma hermenêutica conciliatória entre interesses distintos dos 

segmentos sociais, em permanente tensão na vivência democrática. A norma e os significados 



228 
 

daqueles relatos deveriam ser construídos pela interpretação dos operadores do Direito, na 

aplicação da Constituição aos casos concretos. 

Urbina (2017 a, p. 133) ainda acrescenta que, em qualquer caso apontado como solução 

a esse déficit de legitimidade democrática, seja por reforma constitucional ou por operação 

constituinte, os resultados obtidos "[...] não estão isentos de compromissos 'apócrifos' 

(Schmitt) e fórmulas normativas de 'textura aberta' que fazem possível o acordo ou escapar 

para adiante". Ainda segundo o autor (2017 a, p. 134), havia necessidade de uma nova 

Constituição, pela crítica às reformas constitucionais já realizadas, sendo "[...], um 

embelezamento com uma constituição vigente que não é senão um decreto lei-fundamental de 

um regime autoritário"369. Nota-se, ainda, os vocábulos e a terminologia empregada pelos que 

defendiam a nova operação constituinte: compromissos apócrifos, fórmulas abertas, acordos 

para escapar adiante, armadilhas, diques constitucionais e enclaves autoritários. A origem 

autoritária sobrecarregou a Constituição com muitos rótulos negativos. 

Assim, em meio a esse debate, percebe-se a atualidade dos ensinamentos de Lassale 

(2001) e Hesse (1991), quando analisam os fatores reais de poder, à vontade normativa da 

Constituição. Eram duas referências obrigatórias e ótimos pontos de partida para o estudo do 

Direito constitucional latino-americano. 

Conforme Urbina (2017 a, p. 142), 
 

a constituição é fruto de um 'paralelograma de forças' (políticas, econômicas e 
sociais) historicamente determinadas, forças que tem muito pouca sacralidade, 
santidade ou eternidade (Wheare). A constituição não é uma 'potência mística' 
(Laband). 

 
Dessa forma, apenas as elites liberal-conservadoras, organizadas e hábeis em manobrar o 

sistema político, conseguiram aplicar a Constituição no que lhes favoreceu, ficando os demais 

segmentos sociais à margem da institucionalidade democrática, tal qual diagnosticado com a 

Tese das duas Repúblicas (RAMÓN, 2003, p. 65). 

A identificação dessa tese, em meio aos que advogam a operação constituinte, se mostra 

uma ferramenta útil para compreender, não apenas o Chile, mas toda a América luso- 

hispânica, historicamente reduzida, em importância, pelos mercados globais apenas 

interessados nos seus recursos naturais (Cagiao, 2017). 
 
 
 
 

369 É referência ao Decreto-lei nº 3.464 de 08 de agosto de 1980. Para Urbina a sua submissão ao referendo 
autocrático-plebiscitário de 11 de setembro de 1980 é uma demonstração de fetichismo constitucional. 
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Assim, a Constituição tem eficácia na parte que favorece a República, como regrada 

para os interesses do arranjo liberal-conservador, e permanece sob a expectativa de um devir 

nos regramentos afetos aos demais cidadãos componentes da outra República. Em maior ou 

menor intensidade, as instituições do Estado são controladas, cooptadas ou cooperam com as 

elites liberal-conservadoras, controladoras de grupos agrominerais, exportadores ou 

representantes das famílias mais importantes do Chile. 

Dessa forma, implantar na América um modelo de construção política como o Estado, 

pensado para o contexto europeu, como assinalou Matteucci (1993), já traz em si um risco de 

falha operacional. A independência, conduzida por interesses criollos na mantença de seus 

privilégios, era outra variável. A moeda de troca dessas elites liberal-conservadoras com o 

mundo eram os recursos naturais, cujo fluxo com os mercados deveria ser permanente. Se for 

adicionado a Tese das duas Repúblicas, percebe-se como a formação da cidadania, na 

América luso-hispânica, foi obstaculizada, pois o seu acesso ao poder foi uma ameaça ao 

establishment político e aos mercados. Por sua vez, com a máquina do Estado controlada, seus 

recursos voltaram-se ao funcionamento contínuo desse modelo econômico exportador. 

Assim, não há grandes variações dessa realidade no contexto latino-americano, e a 

causa da independência, a soberania, a República, a Constituição se tornaeam peças 

conceptuais de um jogo que transcendeu os projetos de nação, submetendo-os a um 

esvaziamento permanente de seus significados. Esses foram os topoi argumentativos 

(CANOTILHO, 1994, p. 8), da realidade constitucional latino-americana. 

Diante disso, a Tese das duas Repúblicas impôs-se à Constituição, seccionou-a no plano 

da eficácia, aplicando-a, incondicionalmente, na tutela dos interesses econômicos, 

capitaneados pelas elites liberal-conservadoras370, mas que, do outro lado, foi operada de 

forma negligente, na materialização dos Direitos atribuídos à denominada cidadania, restando 

meramente nominais. Isso foi quase o reviver de uma sociedade feudal. 

A oposição de Urbina (2017 a) ao status quo político pleiteava uma Constituição plena - 

eine volle Verfassung, sem dispositivos inúteis, com participação de todos os segmentos da 

sociedade, voltados a um projeto de nação, aplicável para todos e por todos, e não para 

poucos. Ainda segundo Urbina, a Constituição das duas Repúblicas devia ser combatida, pois 

era elitista, preconceituosa e civicamente excludente, dividindo a sociedade em duas facções: 

as elites e o restante da população, formalmente inserido num als ob, como se fosse cidadania. 

370 Aqui se inclui o estamento letrado e demais instituições que compõem o aparato de dominação das elites 
liberal-conservadoras. 
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Para além do alegado déficit de legitimidade democrática, na origem da Constituição houve o 

déficit de cidadania, imposto de cima a baixo, por dentro da Constituição. Dessa forma, a 

cidadania restava limitada pela educação funcional, no âmbito de um processo de 

domesticação laboral, permanecendo agrilhoada nos parâmetros de uma Weltanschaung 

liberal-conservadora. 

Organização social em dois mundos, fatiamentos do pacto fundamental, segundo 

conveniências, enclaves autoritários e metaferrolhos foram categorias jurídicas que apenas 

contribuíram ao descaso pela sociedade, ao regime democrático. O arranjo liberal- 

conservador tornou a Constituição um motivo de descrença e mera imagem numa 

representação mais sensível do que verdadeira, tal qual na alegoria da caverna de Platão. Estas 

lacunas e déficits trouxeram implicações ao princípio da dignidade da pessoa humana, 

presente nas Constituições dos Estados estudados – cada qual ao seu modo. 

A Constituição não podia ser reduzida a uma alegoria, a uma Theaterstück, na qual o 

estamento letrado, que dominava a técnica legal e o Estado, atendeu aos interesses de uma 

República em detrimento da outra. A Tese das duas Repúblicas, por sua vez, foi uma ameaça 

à estabilidade democrática, e manteve a porta sempre aberta ao autoritarismo. O fascismo 

italiano e o nazismo alemão já demonstraram as consequências nefastas de se deixar a 

Constituição e a dignidade da pessoa humana de lado. 

Isso explica o porquê de Urbina (2017 a, p. 134), Fredes e Atria – entre tantos autores – 

insistirem na proposta de uma operação constituinte para elaborar uma nova Constituição 

democrática ao Chile. A realização desse desejo em uma sociedade como a chilena – 

considerando o seu retrospecto histórico – tornou-se complexa demais, dados os atores, 

instituições e grupos de interesses envolvidos. Sob a perspectiva das duas Repúblicas, a 

leitura da história constitucional chilena pendia para ser considerada como déficit democrático 

permanente, e, assim, o texto de 1980 seria o mais recente desses picos de simbolismo 

constitucional. 

A abertura do teto ideológico democrático, numa operação constituinte, não poderia ser 

o único item de pauta nesse debate, pois assim reduz a Constituição a um adereço de vivência 

democrática. É preciso trabalhar outros caminhos, buscar opções e construir uma cidadania 

capaz de questionar a gestão do Estado, mobilizando-a para assumir as responsabilidades de 

uma existência republicana. 
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Em meio a este turbilhão de opiniões, para Urbina, "a constituição de 1980 é o ápice de 

uma revolução autoritário-capitalista que se inicia em 11 de setembro de 1973, [...]", adiante 

ainda assinala o autor que "é uma constituição de defesa, obra de uma ditadura de classe, 

reativa à 'via chilena ao socialismo' que encarnou o governo popular (1970-1973)" (URBINA, 

2017a, p. 134). Arrematam, também, Salazar e Pinto (2014 a, p. 104) que "a constituição de 

1980, pelo dito, deveria entender-se como um dispositivo mecânico para formar e governar 

cidadãos mecânicos" – a cidadania funcionalizada pela educação laica domesticadora. E 

depois continua Urbina (2017a, p. 134): 

O ciclo de reformas constitucionais aberto em julho de 1989 e que soma mais de 
trinta emendas na data e mais de 242 artigos da constituição modificados, 
adicionados, substituídos ou derrogados, a nobreza obriga reconhecer, é 
demonstração de uma legitimidade democrática de exercício muito parcial, forçada 
pela política real e a realidade de uma transição pactuada; mas é também 
demonstração clara de que o ciclo reformista esgotou suas possibilidades e o arranjo 
institucional requer uma nova constituição. 

O sistema político chileno viveu a política da realidade371 - Realpolitik – ou o 

constitucionalismo possível, a renovação constitucional pelo esgotamento de seu ciclo 

reformista – como as Constituições de 1833 e 1925. A aliança liberal-conservadora, 

controlando as duas Repúblicas, inaugurou novas ordens constitucionais, desde 1810, para 

mascarar seus interesses e garantir seus privilégios. Esse movimento vinha bem adornado, 

com adereços liberais, no discurso nacionalista quando da independência, como pode ser 

percebido no comentário de Alberdi (2003, p. 57): 

Todas as constituições feitas na América do Sul durante a guerra da Independência, 
foram expressão completa da necessidade dominante desse tempo. Essa necessidade 
consistia em acabar com o poder político que Europa havia exercido neste 
continente começando pela conquista e seguindo pela colonização; [...]. A 
independência e a liberdade exterior eram os vitais interesses que preocupavam aos 
legisladores desse tempo. 

Percebe-se, pelas variáveis históricas chilenas, portanto, que as ponderações de autores 

como Urbina, Atria e Fredes, por exemplo, são procedentes legítimas, suprindo a carência 

democrática, sendo um debate significativa na pauta372 política. Trata-se, na verdade, de uma 
 

371 Sobre esta Realpolitik no Chile e indagações da conveniência de uma nova constituição, consultar Urbina 
(2017, p. 174) que anota o movimento provocado pelo direito constitucional na transição: "[...] convertendo a 
constituição material (bloco constitucional de direitos incorporado) em um demiurgo normativo com o pretexto 
de uma 'constitucionalização do direito' da mão da 'força normativa da constituição', [...], e uma disposição 
epistêmica que denominamos fetichismo constitucional, que transforma a constituição (texto sagrado, 
interpretado, reinterpretado até o infinito) na fonte de todas as respostas". 
372 Também neste sentido Álvarez (2014, p. 59) ao assinalar que "[...] os chilenos nos olhamos e somos olhados 
do estrangeiro como um povo de raízes e de convicções democráticas, resulta inconcebível – para não dizer 
vergonhoso – que em duzentos anos de vida independente não tenhamos sido capazes de dar-mo-nos sequer uma 
só Constituição gerada democraticamente". Também neste sentido Badiola (2014, p. 101), comentando que 
nunca na história constitucional chilena uma constituição foi aprovada segundo os fundamentos liberais 
contratualistas. Consultar também Mercado (2014, p. 122), ao comentar que todas as constituições sempre foram 
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pauta latino-americana, pois muitas Constituições elaboradas na região após 1980 esgotaram- 

se na fragilidade de seus arranjos, pactos e constitucionalismos possíveis. Prevaleceram, dessa 

forma, as variantes das duas Repúblicas, pelos inúmeros fatiamentos interpretativos ao sabor 

de conveniências políticas, enclaves e seccionamentos dos textos, aplicados ou não, segundo 

os interesses das elites liberal-conservadoras373. Assim, observa-se a proposta de  Urbina 

(2017 a, p. 137), nos seguintes termos: 

Com efeito, a operação constituinte compreende o fim e os meios, o fim: uma nova 
constituição, e os meios: uma reforma constitucional total, que englobe as pendentes 
reformas de primeira geração e as reformas de segunda geração, o que é possível, já 
que o capítulo XV da constituição vigente admite a reforma parcial e total, sem 
limites materiais, temporais ou competenciais, ou bem uma nova carta obtida 
mediante o recurso ao poder constituinte originário democrático. 

Um dos fundamentos invocados por Urbina (2017 a, p. 142-144), para uma nova 

assembleia constituinte, vem do repertório ideológico do constitucionalismo liberal clássico, 

invocando, como ponto inicial, o artigo 28 da Constituição francesa de 1793, que dispõe sobre 

o Direito de cada geração de reformar a Constituição, segundo seus valores: "[...] as gerações 

de homens vivos não estão obrigadas por gerações de homens mortos" – o que permite 

resgatar as reflexões de Otero. Numa comparação textual entre os textos constitucionais, não 

logra-se êxito em identificar ipsis literis as influências portuguesas no texto chileno, senão em 

grandes linhas – o constitucionalismo chileno foi bastante desenvolvido na técnica redacional 

e não reproduziu dispositivos, com a ressalva dos dispositivos afetos à dignidade da pessoa 

humana374. 

Assim, ao pesquisar algumas atas da Comissão Ortúzar, também não foi possível se 

deparar com referências diretas ao texto português. Dessa maneira, as influências ficaram no 

plano de suas linhas mestras, de transição democrática, pelo conteúdo dialógico com outras 

fontes constitucionais. 
 
 
 
 
 
 
 

eventos controlados e decorrentes de golpes políticos da aliança liberal-conservadora. Consultar também 
Mercado (2014, p. 125). 
373 Segundo Lastra (2001, p. 244) as mudanças ocorridas após 1990 com o neoliberalismo, teria transcendido as 
divisões entre liberais e conservadores, abrindo espaço aos pragmáticos, pois o que se busca é manter o fluxo de 
capitais dos países centrais para investimentos, sem os quais não se pode governar. De outro lado, manter o fluxo 
de recursos naturais aos países industrializados. Não seriam mais governos de reformas, mas sim de ajustes 
regulares. 
374 A dignidade da pessoa humana ganha contornos especiais no Chile, como na América latina de modo geral. O 
êxito da democracia e da constituição está em relação direta com a condição sócio-econômica dos cidadãos. 
Nesta temática consultar Müller (2010). 
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5.3 CONSTITUIÇÕES TRANSICIONAIS E PÓS-LEGITIMAÇÃO DEMOCRÁTICA 

Dogmaticamente, poder-se-ia dizer que toda Constituição é transicional, pois demarca 

uma ordem política que morre, e uma nova ordem que nasce. Mas aqui, refere-se 

especificamente às Constituições que assistem a uma transição entre regimes políticos, e não 

necessariamente do autoritarismo à democracia. Também é possível que essa transição ocorra 

de uma democracia a um regime autoritário, ou totalitário – como foi a Constituição de 

Weimar. As Constituições transicionais enfrentam o desafio da perenidade pelo escrutínio do 

tempo. 

Por isso, o objetivo de realizar a transição, muitas vezes, é conseguido, pois é desejo de 

muitas sociedades relegar ao passado, a vivência em regimes autoritários ou ditatoriais. Logo 

depois de superada a fase inicial de transição para a democracia, observa-se com frequência o 

desejo constituinte, a intenção de inovar politicamente e propor nova organização do Estado, a 

vontade de depurar o pecado original dos regimes de exceção. 

Assim, é preciso indagar se essa prática habitual se coaduna com o atual estágio de 

desenvolvimento do Direito constitucional. Tal concepção parece ser bastante dogmática e 

remete a um cartesianismo constitucional oitocentista, que bloqueia a possibilidade de 

convalidar, ou simplesmente aproveitar o texto transicional pós legitimando-o, seja por 

amplas revisões, ou emendas constitucionais pontuais. O desejo constituinte, conjugado à 

vontade de depurar o pecado original, somado ao passado constitucional do país, acomete a 

sociedade chilena atualmente. Nesse sentido, Portugal oferece uma alternativa viável para 

esses impasses, mantendo a estabilidade política, alcançada pela sociedade chilena pelo 

aproveitamento de seu texto. 

O acirramento entre os polos políticos opostos chilenos não permite que essa solução 

seja contemplada com o distanciamento que se faz merecido. A geração de juristas formados, 

já na vivência democrática, deseja o novo sem acautelar-se dos riscos. A recusa em 

amadurecer e aceitar certas condições e eventos, como dados já consolidados no quadro 

político, mantém-nas presas – como acentuou Nabuco (2008, p. 73) – ao estratagema usado 

pelas elites liberal-conservadoras, para manter fechado o teto ideológico e democrático à 

maioria do demos375, temendo o efeito Haiti (1798). Assim, talvez mais tempo seja necessário, 

para que certas resistências fossem vencidas. São elementos que precisariam passar por uma 

análise de fundo sociológico ou antropológico, para que se chegasse a uma explicação ou 
 

375 Consultar Urbina (2018, p. 161). O autor identifica os "[...] juízes, juristas, experts e advogados, e as elites" 
como os opositores de uma nova constituinte e tementes da participação popular. 
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resposta segura. Contudo, o tema foi abordado por Ginsburg (2014) e identificado nessa 

pesquisa. 

Urbina (2018, p. 162) defende a nova transição por operação constituinte, ressaltando o 

déficit de legitimidade e eficiência da Constituição de 1980 (2018, p. 161). A geração 

transicional de 1980 já teria passado e chegou uma nova geração, clamando reconhecimento 

às suas opiniões e demandas, o que se constata pela "[...] tensão dialética" entre "[...] a 

soberania da constituição e a soberania do povo" (URBINA, 2018, p. 162). Essas 

considerações já foram abordadas anteriormente e depois complementadas pelas propostas de 

Otero (2014), jurista português que propõe ou uma nova constituinte ou aproveitamento do 

texto, por mecanismos de pós-legitimação376. Urbina (2018, p. 171) prossegue afirmando que: 

Tais procedimentos democráticos surgem como problema à medida em que o 
recurso ao poder constituinte originário é pura facticidade ou é 'juridicidade', ou o 
que é o mesmo, a descontinuidade-continuidade de ordens constitucionais que se 
sucedem temporalmente no âmbito estatal. Nós enfrentamos um complexo e 
paradoxal elo perdido entre normatividade e facticidade, [...].377 

A convalidação ou pós-legitimação de Constituições transicionais, de Estados 

autoritários para democráticos, ou mesmo Estados democráticos, mas com suas Constituições 

elaboradas em desrespeito às formalidades de seu tempo, ou desejos da sociedade, constituem 

uma realidade que não pode ser negada em suas variantes. A pós-legitimação pode ocorrer, 

segundo modelos consagrados, no âmbito do Direito constitucional internacional, pela 

elaboração de emendas constitucionais ao texto – simplesmente aceitando-o como fato 

consumado, ou ainda em sede de referendo. 

Dessa forma, pelo que foi observado ao longo da pesquisa esses seriam os casos de 

Portugal e Chile. Outro exemplo ilustrativo de constitucionalismo bem sucedido e que seria 

passível de ser considerado viciado e impuro em sua origem é o trazido pela Constituição 

norte-americana, de 17 de setembro de 1787, pós-legitimada pelo tempo, com emendas que 

lhe foram acrescidas. Observa-se isso com base em comentário de Benjamin Fletcher Right 

(HAMILTON; JAY; MADISON; 1984, p. 12-14) acerca da extralegalidade desse texto: 
 

376 Urbina (2018, p. 163) neste sentido, salienta que: "[...] o processo constituinte em nosso país está ligado a 
uma operação constituinte aberta a dois caminhos de mudança constitucional gerador de uma nova constituição: 
a reforma total da velha constituição ou poder constitucional derivado no marco do capítulo XV da constituição, 
ou ainda poder constituinte originário exercido através da assembleia constituinte, congresso constituinte e/ou 
referendo constituinte, e veiculizado pelos poderes instituídos através de atos estatais". 
377 Nesta linha de pensamento, Urbina (2018, p. 171) cita os exemplos da Itália na transição do Estatuto 
Albertino à República, à França do pós-guerra, à Espanha do regime franquista e "[...], em Portugal da revolução 
dos cravos (1974-1976) os acordos entre o Movimento das Forças Armadas e os partidos que cristalizam em atos 
constitucionais provisórios. [...]. Todos os casos singularizados são exemplos do que se denomina um 
'procedimento constituinte provisional' (Vergottini), um 'período provisional' (Otto) ou um 'direito constitucional 
transitorio' (Satrústegui)". 
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A Convenção enviou ao Congresso da Confederação o projeto da Constituição que 
havia elaborado, sugerindo que o documento fosse submetido às convenções de cada 
um dos Estados. Tal procedimento não tinha apoio na lei nem em precedentes. A 
Constituição existente – as Cláusulas da Confederação – exigia que qualquer  
emenda fosse aprovada pelo Congresso e pelo Legislativo de cada Estado. A 
Constituição de 1787 não era um aglomerado de emendas às Cláusulas, mas uma 
nova Constituição – algo que a Convenção não fora autorizada a elaborar – e, como 
Yates e Lansing, entre outros, argumentavam, exorbitava as instruções do Congresso 
que convocara a Convenção, bem como as credenciais fornecidas pelos legislativos 
que designaram seus delegados. Todavia, a Convenção em si já era extralegal, na 
medida em que não havia, na Constituição em vigor, qualquer provisão para que ela 
fosse instalada. Ademais, na parte em que as Cláusulas exigiam ratificação unânime 
para que qualquer emenda entrasse em vigor, a Convenção de 1787 previra, no 
Artigo VII da nova Constituição, que a 'A ratificação por convenções de nove 
Estados será suficiente para a entrada em vigor desta Constituição entre os referidos 
Estados'. Em um sentido estritamente técnico, foi extralegal todo o procedimento de 
convocação da Convenção Federal para a instituição do novo governo de 1789. [...]. 
As assembléias estaduais que as ratificaram também não foram especificamente 
eleitas para tal missão. A Declaração de Independência foi adotada pelo Congresso 
Continental – que não estava capacitado para fazê-lo – não tendo sido submetida à 
consideração dos Estados ou do povo, para aprovação ou rejeição. [...]. Quando o 
Congresso, de acordo com as Cláusulas da Confederação, aprovou uma resolução a 
28 de setembro de 1787, submetendo o projeto da nova Constituição aos Estados, 
para que fosse votado nas respectivas convenções, realizou-se o  primeiro 
referendum nacional na história da América, [...]. 

Denominada de extralegal, ilegítima em seu nascedouro, sem abertura de teto  

ideológico e ainda assim, no entanto, não se fala em elaborar uma nova Constituição para os 

Estados Unidos da América, a fim de suprimir este pecado original, ou suprir seu déficit 

democrático. O texto foi aceito e prosseguiu em vigor, nos dois séculos seguintes, sendo 

legitimado pelo referendo e pela sociedade, uma vez que a estabilidade que trouxe à 

sociedade, ao longo dos séculos, é a sua maior conquista. Presente está ali a vontade da 

Constituição (HESSE, 1991), porque se ajusta aos valores da sociedade americana. O mesmo 

pode-se da Constituição portuguesa de 1976, depurada do socialismo e pós-legitimada em 

sede de Revisões constitucionais. Cabe, portanto, avaliar a real necessidade da sociedade 

chilena de deflagrar nova operação constituinte e começar novamente do zero, por uma 

vaidade ou capricho constitucional de alguns segmentos da sociedade. É neste sentido que 

encontra-se o seguinte comentário de Cereceda (2017, p. 106)378: 

A estratégia da Concertação consistiu, então, em introduzir o maior número de 
reformas que debilitassem o objetivo tido em conta pelos autores da constituição. 
Em 1989 concordaram a Concertação, o Partido Renovação nacional e o governo 
militar em 54 reformas que foram definitivamente aprovadas pelo procedimento das 
disposições transitórias da constituição, ou seja, acordo entre a Junta de Governo e o 
plebiscito. [...]. Inobstante, ao assumir o Presidente Ricardo lagos subsistiam os 
seguintes enclaves autoritários: a existência de senadores designados e vitalícios, 
[...], o sistema eleitoral binominal, [...], o poder de segurança em forças armadas 
garantidoras da institucionalidade e limitantes das faculdades do governo civil; [...], 

 

378 Nesse sentido, vide texto de Sagüés (2017), abordando a eficácia das regras constitucionais de salvaguarda da 
constituição no direito constitucional latino-americano: "No campo da realidade, a vigência desses preceitos 
pode ser relativa". 
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o procedimento de reforma da constituição[...]. A reforma constitucional do 
Presidente Ricardo Lagos logrou remover definitivamente os enclaves da existência 
de senadores designados e vitalícios; o poder de segurança das forças armadas; a 
integração, as atribuições e o sistema de nomeação dos ministros do tribunal 
Constitucional e, parcialmente, a integração do senado e o sistema eleitoral 
binominal. Ainda assim, aperfeiçoou matérias muito importantes para o regime 
político chileno. 

Também nesse contexto, Álvarez (2014, p. 56) destaca, como argumento à pós- 

legitimação do texto e seu aperfeiçoamento que: 

Todas as razões anteriores que advogam pela preservação da carta de 1980 não 
obstam a modificações, adaptações e reformas que decida introduzir o Poder 
Constituinte derivado conforme as normas previstas para isso pela própria 
constituição, como tem ocorrido pacificamente até agora. 

Finalmente, por felicidade de sermos pesquisadores e olharmos, com distanciamento, ao 

cenário que nos é apresentado, não temos que indicar qual lado tem razão, ou qual solução 

seria a ideal, pois os argumentos de ambas as partes são bons. Essa é uma decisão que deve 

ser tomada em face de amplo debate público da sociedade chilena, que determinará o melhor 

momento para fazê-lo, segundo as circunstâncias políticas do momento, das condições 

objetivas, de um juízo de conveniência e oportunidade379, e assumindo os riscos e 

consequências   de  sua    decisão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

379 Ver Anexo Documental – Bases de la nueva constitución para Chile. Documento elaborado por el equipo 
Programático Constitucional del Comando de Michele Bachelet, de 2014, sob coordenação de Francisco Zuñiga 
Urbina. 
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6 CONCLUSÃO 
 

O tema se mostrou um desafio na coleta das referências utilizadas na pesquisa. A 

limitada disponibilidade de bibliografia especializada no Brasil conduziu à pesquisa na rede 

mundial de computadores, na qual artigos acadêmicos e livros foram encontrados ou 

adquiridos. O levantamento das referências sobre Portugal e Chile trouxe informações que 

permitiram comprovar a existência de um canal de diálogo constitucional ibero-americano, 

cujo ponto inicial ocorre com a Constituição de Cádiz (1812). 

Cádiz, por sua vez, assinalou o surgimento da Constituições e do Direito Constitucional 

na Península Ibérica, em decorrência das invasões napoleônicas. Assim, essa primeira onda de 

constitucionalismo ibérico teve como paradigma o liberalismo francês constituído em 1789, 

com a Revolução Francesa. Já na América hispânica, os territórios da Nova Espanha 

representavam um prolongamento do Reino espanhol, pelo que seu Direito reinol era 

reproduzido e aplicado, havendo, não um diálogo, mas uma relação de império. Cádiz, então, 

inaugurou o diálogo jurídico e suas influências, pois seus efeitos, na América luso-hispânica, 

coincidiram com a independência de várias nações soberanas. 

Dessa forma, as relações dessas jovens nações soberanas com o Reino espanhol, agora, 

dar-se-iam sob novas bases, baseadas na igualdade dos interlocutores como entes soberanos. 

Também nessas jovens nações, identifica-se em Cádiz o ponto inicial de elaboração de um 

Direito autóctone, que reconhecia e se referenciava no Direito espanhol do Reino, mas 

dialogava com outras influências, como a americana, a inglesa e a francesa. O Chile, como já 

fora pesquisado, ilustra bem como esse processo foi operado. 

Uma vez independente, o Chile, pelo diálogo constitucional com as Cortes de Cádiz que 

surgiram, teve os seus primeiros Regulamentos Constitucionais. Os eventos constitucionais 

em Cádiz e a independência das nações na América Latina deram azo ao surgimento do 

Direito Constitucional latino-americano. De 1810, à contemporaneidade, esse diálogo e suas 

influências sofreram variações de intensidade, embora permanecesse como um canal aberto, 

renovando-se no último quartel do século XX, com as Constituições portuguesa de 1976 e a 

espanhola de 1978. 

Influenciado pelas Constituições italiana, de 1948, e a alemã, de 1949, Portugal, após se 

redemocratizar, adotou os paradigmas constitucionais consentâneos, com o momento do pós- 

guerra, fundamentado na dignidade da pessoa humana, promoção da paz e desenvolvimento. 

País geograficamente periférico na Europa, por receber, tardiamente, as ondas de mudanças 
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políticas que advinham do epicentro político europeu, Portugal logrou realizar, em sua 

constituinte de 1975, um trabalho síntese das transformações ocorridas na Europa desde 1945, 

inaugurando uma nova era política nacional, influenciando, em seguida, a renovação 

constitucional espanhola de 1978. 

O momento histórico da transição democrática chilena coincidiu com os instantes finais 

da Guerra Fria, e havia uma distensão nas relações políticas entre os Estados Unidos da 

América e os governos ditatoriais na América Latina. A transição à democracia já havia sido 

percebida, e, já durante os trabalhos da Comissão Ortúzar no Chile, a Constituição portuguesa 

foi utilizada como um dos paradigmas técnico-jurídicos, tornando-a um modelo de prestígio 

em termos de Constituição transicional. Por sua vez, a Constituição chilena de 1980, com os 

simbolismos e contradições históricas que subjaziam a seu texto, representou a renovação do 

diálogo constitucional ibero-americano, apresentando uma face inesperada nessa relação 

dialógica tão particular. 

Secundariamente, identificou-se que o Estado alemão projetou sua influência no Chile, 

nos idos de 1880, como resultado da imigração alemã, influenciando, no mundo do Direito, a 

formação da geração de juristas chilenos nos idos de 1900. Nas Forças Armadas chilenas, essa 

influência teria repercussões, como revelou a entrada dos militares na cena política, com o 

General Augusto Pinochet, e também nos trabalhos da Comissão Ortúzar em 1973. Dentre os 

membros componentes dessas novas gerações de juristas, Jaime Guzmán foi dos seus maiores 

expoentes, sendo o responsável intelectual pela Constituição de 1980, quando contava com 

apenas vinte e sete anos de idade. 

Assim, o diálogo com o Direito alemão prosseguiu até a sua formalização, com a 

Constituição social chilena de 1925, muito inspirada na Constituição alemã de Weimar de 

1919. A ascensão do nazismo na Alemanha, em janeiro de 1933, interrompeu essa influência 

momentaneamente, mas não a formação de juristas pelos autores clássicos alemães do século 

XIX, e os da primeira quadra do século XX. Os estudos se intensificaram, novamente, em 

1949 com a reconstrução do Estado alemão, sob bases democráticas. 

A transmigração de ideias constitucionais como um fenômeno e as relações dialógicas 

que dali advinham entre Estados, em continentes diversos, remontou a tempos imemoriais. A 

pesquisa realizada propiciou elementos comprobatórios de um diálogo constitucional ibero- 

americano, entre 1801 e 1980, tendo, como pivôs e modelos de prestígio a seu tempo, Cádiz 

(1812) e a atual Constituição portuguesa (1976). Assim, a Constituição chilena de 1980 foi 
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um exemplo de Estado destinatário dessa onda de renovação democrática que acometeu a 

América Latina naquela década. 

Foi a luz desse cenário que pode-se apontar o transmigracionismo constitucional 

Europa-América luso-espanhola. Tal conceito indicou, no âmbito do Direito internacional e 

comparado, os distintos diálogos que existem entre as diversas famílias de Direito no mundo, 

afastando a ideia de que o idioma seria uma barreira a estes momentos de sinergia e de 

complementação mútuas. Ao par do transmigracionismo, o exemplo de Portugal, com seu 

constitucionalismo transicional e a pós-legitimação de seu texto pelas Revisões realizadas, 

constituiu um modelo a ser considerado pela sociedade chilena, no sentido de reconhecer a 

Constituição chilena de 1980 como de transição, e suas reformas como mecanismos de pós- 

legitimação. 

Assim, podemos elencar as conclusões de nossa pesquisa, da seguinte maneira: 
 

1. A Constituição de Cádiz (1812) assinalou o surgimento do Direito Constitucional 

ibérico e latino-americano, sendo também o marco inicial do diálogo constitucional ibero- 

americano. 

2. A barreira linguística não foi um empecilho ao diálogo constitucional ibero- 

americano, que fluiu – e flui – por adesão livre e referenciada aos modelos de prestígio de 

ambos os lados. 

3. A independência da América luso-espanhola foi articulada pelas elites criollas, que 

desejavam manter seus privilégios e interesses, fazendo desses interesses a agenda nacional.  

O motivo conducente era o temor de um novo Haiti (1798). Não há como compreender o 

constitucionalismo latino-americano, sem conhecer a dimensão do movimento elitista 

designado criollismo. 

4. No Chile, o período inicial pós-independência entre 1810-1833 assistiu ao embate 

entre liberais e conservadores, pelo controle político do país. 

5. A Constituição de 1833 selou a paz entre as facções, e fez surgir a aliança liberal- 

conservadora, que controla o país até a atualidade, alternando-se no comando do Estado. 

6. A Constituição de 1833 criou o mito de uma república democrática estável por quase 

cento e cinquenta anos – até 1972, mito que permanece até hoje. Mito, porque a população 

chilena não participou da elaboração de qualquer Constituição, e porque as disputas políticas 
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foram canalizadas pelos liberal-conservadores, para os poderes do Estado, em especial o 

Legislativo e Executivo. 

7. Os Regulamentos constitucionais e as Constituições chilenas, no período de 1810- 

1980, atendiam aos interesses da aliança liberal-conservadora, oferecendo continuidade à 

dominação das elites criollas, desde o período pré-independência. 

8. O efeito Haiti (1798) foi uma constante na agenda das elites liberal-conservadoras na 

América luso-hispânica. A independência dos países latino-americanos foi influenciada pelos 

acontecimentos da independência do Haiti (1798) e pela nomeação de novos Intendentes pela 

Coroa espanhola, mas acabou servindo para legitimar em definitivo, sob o discurso 

constitucional e liberal clássico, a dominação das elites e a sua adesão aos mercados globais. 

9. Todos os Regulamentos Constitucionais e as Constituições chilenas no período de 

1810-1980 apresentaram déficit de legitimidade democrática, em razão do efeito Haiti (1798) 

e do medo das elites à participação popular. 

10. De todas as Constituições portuguesas, a única que apresenta legitimidade 

democrática e abertura do teto ideológico é a atual, de 1976. 

11. A aliança liberal-conservadora motivada pelo efeito Haiti (1798) corrompeu o 

discurso liberal e o significado de Constituição no Chile, que passou a empregá-la como 

instrumento contra majoritário, assegurador de seus interesses econômicos e privilégios 

históricos. 

12. A imigração alemã para o Chile trouxe conhecimentos e técnicas diversas, marcadas 

pela mentalidade autoritária prussiana, consagrada no movimento de unificação de 1870. Essa 

mentalidade gerou uma sinergia com os valores defendidos pelas elites liberal-conservadoras. 

A doutrina jurídica e filosófica alemã, de fins do século XIX, formaria as gerações chilenas de 

juristas e militares nos idos de 1900 e teria consequências no golpe de 1972. Juristas e 

militares eram a expressão das classes política civil e militar, que alternavam-se no poder, em 

nome da aliança, que convencionou-se chamar de baile do engodo. 

13. Provenientes de Estados centrais na Europa, a Constituição Italiana de 1948 e a Lei 

Fundamental de Bonn de 1949 inauguraram uma fase do constitucionalismo europeu que 

poderia ser denominada de constitucionalismo de transição, depois de quase cem anos de 

tentativas políticas de implantação do modelo liberal. 
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14. Os Estados europeus de transição tardia, para o modelo de constitucionalismo 

liberal ou liberal-social – como Portugal e Espanha – reconheceram, em sua transição, a via 

democrática e a experiência dos casos alemão e italiano, e assimilaram seus arquétipos 

constitucionais em grandes linhas, nos textos de 1976 e 1978, respectivamente. 

15. O Chile reconheceu na Constituição de Portugal – 1976 (e Espanha – 1978) modelos 

de constitucionalismo de transição e adotou-os como referências para seu próprio caminho 

rumo à redemocratização, conferindo-lhes, assim, atributo de modelos de prestígio em sua 

moldura constitucional. 

16. A Comissão Ortúzar e seu maior expoente, Jaime Guzmán, se debruçaram sobre a 

Constituição portuguesa, em sua primeira redação socialista – entre outras, apesar de conter, 

nessa redação, um texto que buscava estabelecer um Estado socialista. Assim, esse foi um 

detalhe que enalteceu as qualidades técnicas do texto português. 

17. A Constituição chilena de 1980 se posicionou como uma das pioneiras no modelo 

de transição para toda a América luso-hispânica, assimilando as inovações sintetizadas na 

Constituição portuguesa de 1976 – com ênfase para a superação de diferenças, busca do 

diálogo e pacificação social. A índole pacífica do povo português se manifestou, nessa 

Constituição, como vanguarda da conciliação e do diálogo democrático, tendo, por isso, 

influenciado outros países na região, como a Constituição brasileira de 1988. 

18. Ainda que alguns segmentos digam que a Constituição chilena de 1980 não passou 

de uma Constituição enganosa ou armadilhada, ela teve/tem o mérito de haver propiciado a 

transição possível à democracia, garantido estabilidade ao país. 

19. O Chile, em todo o marco teórico analisado (1810-1980) e pelas circunstâncias 

histórico-sociais, foi o Estado possível, com a Constituição possível, com a República e 

Democracia possíveis. A Constituição, como espaço de debate público, acomodou as tensões 

e acordos a cada momento, evitando guerras civis e conflitos intestinos. 

20. Passados mais de trinta e cinco anos da promulgação da Constituição chilena, não é 

possível indicar, com propriedade, que seu ciclo de eficácia tenha se esgotado, embora seja 

desejo de alguns setores da sociedade chilena de deflagrar uma nova operação constituinte, 

com amplo teto ideológico, uma vez encerrado o seu ciclo de transição para a normalidade 

democrática. 

21. Ambas as Constituições, portuguesa, de 1976 e chilena, de 1980 permanecem em 

vigor, mas a necessidade de uma releitura, com recortes, atuais muda a cada geração que 
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ingressa, na vivência da democracia. Emendas se mostram legítimas para atender as novas 

gerações e suas interpretações, assim como apelos e caprichos constituintes. 

22. As reflexões do jurista português Otero nos permite concluir que não seria 

necessário fazer uma nova Constituição para atender aos anseios das novas gerações, pois, em 

Portugal, o processo constitucional de Revisões ou reformas foi/seria instrumento hábil a uma 

pós-legitimação ou renovação dessa legitimação em um ambiente democrático. A 

Constituição portuguesa de 1976, com suas revisões constitucionais, é um exemplo de pós- 

legitimação a ser considerado no Chile. 

23. Uma nova Assembleia Constituinte é uma decisão soberana a ser tomada pela nação 

chilena, caso ela deseje alterar sua Constituição de 1980. Será uma decisão legítima, caso seja 

tomada. Os riscos de instabilidade são maiores que os benefícios, apenas para atender a 

caprichos ou fetiches democráticos de alguns grupos. 

24. A Constituição portuguesa de 1976 se sagrou como modelo de prestígio, 

influenciando a Constituição espanhola de 1978 e países sul-americanos como o Chile. 

25. A Constituição portuguesa de 1976 se revelou aberta aos anseios das novas gerações 

que, revisando-a de acordo com as demandas de seus tempos cívicos, renova constantemente 

sua legitimação. 

26. A Constituição chilena de 1980 reflete a versão atual de dominação da aliança 

liberal-conservadora sobre o país, com influência sobre o processo de modificação do texto 

constitucional, pela inserção de enclaves autoritários, diques constitucionais e quórums 

qualificados à aprovação de mudanças. 
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