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 Nelson Faria de Oliveira1 

 

Falar das Constituições destes dois países, é um desafio enorme, considerando-

se que esta temática e análise comportaria diversos livros e capítulos a respeito, sendo este 

apenas algumas considerações. 

As mesmas estão ligadas a um período histórico e de  períodos de governos 

autoritários, Portugal governado  pelo regime de António de Oliveira Salazar, regime este que 

sucumbiu depois de 48 anos, á  determinação dos capitães de Abril, através da  Revolução de 

25 de Abril, conhecida como Revolução dos Cravos, e no caso do Brasil, governado pelos 

militares brasileiros, que em um período importante da vida brasileira  retomaram a vida 

democrática e por força disso, foram outorgadas as respectivas constituições, Portuguesa e 

Brasileira,   em Portugal a Constituição de 1976 e no Brasil a Constituição de 1988, a 

denominada a Cidadã. 

 A Constituição Portuguesa de 1976, foi consequência da Revolução de Abril, 

onde os primeiros atos do Movimento das Forças Armadas (MFA) teve  essa conotação de 

ruptura com o regime anterior: implementação do feriado 1 de Maio (dia dos trabalhadores), 

regresso dos exilados, eliminação da censura, libertação dos presos políticos, etc.  enfim, 

constituir uma verdadeira democracia e com isso a liberdade almejada. 

 Importante jamais olvidar a figura histórica do Capitão  Salgueiro Maia, que 

conduziu no dia 25 de Abril de 1974  a Revolução dos Cravos, evidentemente auxiliado por 

outras lideranças e por outros Capitães, os denominados "Capitães de Abril". 

 Inexplicavelmente, foi injustamente afastado e  penalizado pelos governos que 

se sucederam, morrendo de câncer alguns  anos depois, totalmente esquecido. 

 
1 Advogado. Secretário Geral da CJLP  - Comunidade de Juristas de Língua Portuguesa – www.cjlp.org  

Presidente do CIC – Centro Internacional de Cultura – www.cic.com.pt 
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 Portugal, com a revolução do 25 de Abril, não teve de imediato  um período de 

estabilidade e de crescimento, ao revés,  as divergências  surgiram e com isso as diversas 

crises com a criação dos PREC – Processo Revolucionário em Curso, no período  

denominado Verão Quente,  que gerava  uma nova Constituição  outorgada em  25 de Abril 

de 1976, marcada por uma forte orientação Socialista, na verdade era um pais dividido, entre 

as forças politicas de centro, direita e esquerda, um caldeirão a ferver. 

Fato é que com divergências e lutas  pelo poder e  tentativas de golpe, como o 

de 11 de Março de 1975, liderado  pelo General António de Spínola,  sendo certo que assisti 

pessoalmente a esse momento histórico, pois estava lá e pude acompanhar de perto e assistir a 

radicalização da esquerda, com os bancos sendo nacionalizados as propriedades rurais sendo 

estatizadas, com o agravamento da vinda dos  "Retornados" ,  denominação que foi dada aos 

portugueses e descendentes que viviam nas ex-colónias, que com a revolução e a 

independência, tiveram que abandonar tudo e chegavam a Portugal sem qualquer recurso,  

onde encontraram um Portugal  pobre, em  crise, com forte desemprego e os recursos do país  

se exaurindo. 

Fato é que este radicalismo de esquerda, gerou de outro lado uma reação  muito 

forte por parte da sociedade mais conservadora, que se insurgiu e reagiu as investidas da 

esquerda radical, que percebendo a perca da força politica, acabou gerando uma reação dos  

militares ligados a esquerda, que organizaram uma nova tentativa de Golpe . No  dia 25 de 

Novembro de 1975, os paraquedistas ocuparam o Aeroporto de Lisboa e com isso esperavam 

a adesão dos militares de todo o pais, mas isso não aconteceu e o golpe falhou e os golpistas 

foram presos. 

Com isso, Portugal seguiu o seu caminho para a democracia e a estabilidade 

politica e Social,  uma nova Constituição ainda com uma ideologia  socializante, que veio 

posteriormente a ser  alterada , sendo certo  que a Constituição Portuguesa , teve pouco mais 

que sete alterações até hoje , cumpriu e cumpre a sua missão Constitucional. 

O MFA – Movimento das Forças Armadas, substituiu o PREC  - Programa 

Revolucionário em Curso, pelo Processo Constitucional em Curso, as liberdades foram 

garantidas e a democracia se fortaleceu. 

O Golpe de 25 de Abril, a Revolução dos Cravos, teve como consequência 

principalmente  na Europa, a queda das ditaduras, quer seja pela força, quer seja pela abertura, 

quer seja pela vontade e pressão popular, abriu uma  conscientização das demais nações da 

necessidade da mudança e pouco a pouco, as ditaduras Europeias foram caindo. 
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BRASIL 

No que tange ao  Brasil, reinicia uma nova fase a "Abertura Política" , no 

período de 1974 à 1979 pelo Presidente General Ernesto Geisel, e de 1979 à 1985  pelo 

sucessor Presidente General João Batista de Oliveira Figueiredo, redundando na Constituição 

de 1988. 

 As Constituições Brasileira e Portuguesa, apresentam algumas características e 

uma história que as aproximam, mas ao mesmo tempo as diferenciam quanto a sua eficiência 

e eficácia, o que nos traz um aprendizado e um alerta para que possamos superar as 

dificuldades do presente, na busca das soluções para o futuro. 

Com efeito a Constituição Portuguesa de autoria do Professor Doutor Jorge 

Miranda, consequência do processo revolucionário de 25 de Abril de 1974, uma Constituição 

de 1976 que com sete a alterações, fizeram um Portugal moderno, onde a educação, a 

segurança e saúde, foram uma bandeira e onde a democracia vingou, as desigualdades 

passaram a um segundo plano, sendo  certo que o povo vive com qualidade de vida, valendo 

considerar as últimas pesquisas que atribuíram a Portugal o terceiro país mais seguro do 

mundo. Onde pessoas do mundo inteiro se dirigem para férias, especializações profissionais e 

também para constituir residência, com a mais ampla segurança, onde os três poderes atuam 

de forma democrática e harmónica. 

 A Constituição Brasileira de 1988,  fruto da abertura política com  uma 

constituição, que na época, se previu que o Brasil se tornaria um país ingovernável. 

Na verdade com a Constituição de 1988, tivemos um caminho para a 

democracia, mas importante notar que a mesma  não trouxe a eficiência necessária para 

superar as deficiências do país. 

 Passados mais de 30  anos, o anseio das "Direitas Já" movimento da 

sociedade que exigia  a volta da democracia, o Brasil não  conseguiu atingir o desejo da 

população, sendo superado no âmbito internacional por diversas outras nações, que 

despontam no cenário internacional. 

Com efeito, a Constituição que embora tenha amplas liberdades, não conseguiu 

consolidar e desenvolver o país,  promulgada no dia 05 de Outubro de 1988, pela Assembleia 

Constituinte  cujo presidente era Ulisses Guimarães e o Presidente da República era José 

Sarney. 

Curiosamente, importante abrir um parenteses e  retornar ao ano de  1985, 

como todos sabem a  tão esperada posse de Tancredo Neves, nunca ocorreu. No dia 14 de 
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março, véspera de assumir o cargo, o ex-governador de Minas Gerais teve de ser operado às 

pressas no Hospital de Base, em Brasília. Era o início de um pesadelo que exigiria outras seis 

intervenções cirúrgicas e se estenderia até sua morte anunciada em 21 de abril de 1985 

Embora não tenha tomado posse de fato, no seu lugar a posse foi exercida por 

José Sarney, o que deixou uma dúvida quanto a este fato jurídico. 

Com isso, veio a era Sarney, a nova constituição e o amargo e triste  futuro que 

nos esperava, mas isso é para uma outra discussão. 

 

   

CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA -  05 DE OUTUBRO DE 1988 – 

AUTOR: ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE 

A Constituição Brasileira de 1988, tem  um caráter social e amplamente 

democrático na proteção e bem estar da Sociedade, que vigora até hoje, embora as suas mais 

de 100 (cem) emendas constitucionais, não tenham conseguido tornar efetiva e realidade no 

que dispõe. 

Uma Constituição com medidas progressistas, onde  tem  um caráter social 

marcante, em benefício das classes populares, senão vejamos: 

- Redução da jornada de trabalho de 48 horas para 44 horas semanais; 

- Direito de greve e de associação sindical; 

- 13 º Salário para aposentados e seguro desemprego; 

- Fim de Censura – Habeas Data (Acesso a toda a documentação que fale a 

respeito da pessoa); 

- Aumento do período prescricional nas reclamações trabalhistas,  que passou 

de 1 ano para 2 anos, favorecendo as reclamações trabalhistas; 

- Respeito a dignidade da pessoa humana; 

- Pluralidade política, 

Entre outras. 

Com a democracia, tivemos o retorno de diversos exilados políticos, gerados 

na Revolução de 1964,  que vieram participar novamente da política nacional, assim como a 

participação de sindicalistas  dos mais diversos, sendo que a influência nos três poderes foi 

evidente e muito forte, com interesses particulares, onde se olvidou o interesse nacional, 

alterando o real objetivo da "Cidadã " 
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 A Constituição Federal de 1988,  assim o disciplina, nos seus princípios 

Fundamentais: 

"Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em 

Assembleia Nacional Constituinte para instituir um 

Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício 

dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a 

segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e 

a justiça como valores supremos de uma sociedade 

fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na 

harmonia social e comprometida, na ordem interna e 

internacional, com a solução pacífica das controvérsias, 

promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 

BRASIL" 

 

 DOS PRINICIPIOS FUNDAMENTAIS 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República 

Federativa do Brasil: 

I -  construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II -  garantir o desenvolvimento nacional; 

III -  erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais; 

IV -  promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas 

de discriminação. 

 

A  Constituição Brasileira, respeitadas a boa vontade dos Congressistas da 

Assembleia Constituinte, notadamente do Presidente da mesma Dr. Ulisses Guimarães,  não 

conseguiu trazer a esperança para os Brasileiros e as conquistas da nova Constituição 

Brasileira de 1988 não trouxeram o progresso social almejado, ao revés. 
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Com isto, a conclusão que se obtém é quanto a eficiência e eficácia de uma 

constituição utópica e surrealista para a realidade brasileira, que não conseguiu criar 

instrumentos sólidos para  cumprir com os anseios dos brasileiros e dar a segurança necessária 

que o país precisa,  o que a diferenciou da Constituição Portuguesa. 

Certo ainda, que temos hoje um país dividido e um risco maior para a 

democracia, risco este ironicamente gerado pela própria Constituição Democrática de 1988,  

conhecida como  a "Cidadã "  

Os fatos que assistimos hoje, com os desdobramentos da Lava – Jato, 

perpetrados pelas maiores lideranças políticas do país, constituem  um verdadeiro atentado a 

Democracia, ao Mercado, ao livre-comércio, onde podemos questionar a Democracia que 

temos, onde as maiores  lideranças políticas  e os grandes empresários, definiam os seus 

interesses, os seus negócios ao seu bel-prazer, deixando ao largo, ou seja excluindo  toda a 

sociedade e os interesses nacionais, sem olvidar  o  atentado aos cofres públicos, com 

prejuízos de bilhões, dizem alguns  "o maior roubo de toda a história da humanidade." 

 Estas foram as palavras do esperançoso  Ulisses Guimarães quando da 

aprovação da Constituição de 1988: 

"Declaro promulgado o documento da liberdade, da 

democracia e da justiça social do Brasil, que Deus nos 

Ajude e isto se cumpra" - Ulisses Guimarães 

06/10/1916 – 12/10/1992 

   


