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Já se pode ver ao longe
A senhora com a lata na cabeça

Equilibrando a lata vesga
Mais do que o corpo dita
Que faz o equilíbrio cego

A lata não mostra
O corpo que entorta

Pra lata ficar reta
Pra cada braço uma força

De força não geme uma nota
A lata só cerca, não leva
A água na estrada morta
E a força que nunca seca
Pra água que é tão pouca

(A força que nunca seca,
Vanessa da Mata e Chico César)
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introdução

“E quando Kirchheimer, no título da sua obra que se avizinha muito 
aos valores comunistas, coloca a questão: ‘Weimar... e depois?’, a respos-
ta poderia soar tão somente assim: ainda Weimar!” (Neumann in “O 
significado dos direitos fundamentais na Constituição de Weimar”)

Qual o sentido destas Contribuições para uma Teoria Crítica da 
Constituição, uma Tese em Direito Constitucional, especialmente, em 
Teoria da Constituição? Elas têm o sentido de contribuir, por meio de 
um enfoque crítico-reconstrutivo com ressalvas desconstrutivas (Honneth, 
2011, p. 53-63; Cattoni de Oliveira, 2015; Cattoni de Oliveira in Rosa, 
Trindade, Tassinari, Santos e Oliveira, 2016, p. 182-183), para a superação 
de uma teoria tradicional da constituição, que ainda se perde no impasse 
entre o normativismo universalista típico de uma teoria geral do direito 
público e o realismo particularista das chamadas teorias das instituições 
políticas. Teoria tradicional da constituição a ser superada que ainda man-
tém, de uma forma ou de outra, a herança jellinekiana de uma metodo-
logia dualista, entre um enfoque jurídico-normativo (dever-ser) e/ou um 
enfoque sociopolítico (ser), de abordagem do direito e do Estado. Teorias 
do Direito e do Estado cujos dilemas perpassam toda a disputa, desde fins 
do século XIX, sobre seus objetivos e métodos, marcando, assim, as teorias 
constitucionais clássicas, de Kelsen e de Schmitt, de Smend e de Heller, a 
Loewenstein; e após.

Estas Contribuições para uma Teoria Crítica da Constituição visam à 
superação desse impasse entre normativismo universalista e realismo par-
ticularista, ainda presente na teoria tradicional da constituição, sem que, 
todavia, para isso, se caia no risco do unilateralismo reducionista de uma 
teoria constitucional, seja culturalista (pois a cultura não é um mero dado, 
mas um problema), normativista (que corre o risco de perda da realidade) 
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ou mesmo funcionalista (que corre o risco de reduzir o sentido normativo 
do direito a imperativos sistêmicos).

Por que estas Contribuições importam? É que esse mesmo dualismo 
metodológico, por não ser capaz de entrever a tensão entre normativi-
dade constitucional e facticidade dos processos políticos, no interior da 
própria realidade social (cf. Habermas, 1998, p. 363-364), perde, com 
isso, não apenas as perspectivas da história compreendida como aprendi-
zado social de longo prazo e da sociologia reconstrutiva da democracia, 
que possibilitam compreender o papel normativo da constituição em 
face do direito e da política; mas também, especialmente, esse dualismo 
metodológico perde a perspectiva, de caráter hermenêutico-crítico, argu-
mentativo e narrativo, dos participantes dos processos políticos, na luta 
pelo reconhecimento de novos sujeitos e novos direitos (cf. Honneth, 
2011, p. 53-63; Honneth, 2015, p. 15-33; Marramao, 2008, p. 17-49; p. 
169-186; Cattoni de Oliveira, 2015). 

Em outras palavras, a questão que, mais uma vez e em última análise, 
se coloca é a de como pensar de forma construtiva o desafio permanente de 
construção no tempo de uma democracia constitucional, de um Estado De-
mocrático de Direito (Cattoni de Oliveira, 2016b; Cattoni de Oliveira, 2016c).

Nesse sentido, estas Contribuições para uma Teoria Crítica da Cons-
tituição visam mostrar de que modo se devem compreender as questões 
de legitimidade e efetividades constitucionais no Estado Democrático de 
Direito, como conflitos concretos (Müller, 2002a, p. 169-188) ou tensões 
constitutivas (Carvalho Netto e Cattoni de Oliveira in Lima e Albuquer-
que, 2006, p. 615-627), não apenas do direito positivo, mas antes inscritos 
na própria legalidade constitucional ou, melhor ainda, no próprio concei-
to atual de constitucionalidade (cf. Müller, 2002b).

Para isso, o plano de exposição da presente Tese se apresenta organizada 
em Introdução, cinco capítulos e Considerações Finais, da seguinte maneira:

No capítulo um, intitulado “Origens da Teoria da Constituição na 
passagem do constitucionalismo liberal para o constitucionalismo social”, 
procuramos retomar o contexto de origem da Teoria da Constituição 
como disciplina autônoma, na passagem do constitucionalismo liberal 
para o constitucionalismo social, em que as questões de legalidade, le-
gitimidade e efetividade, em longo prazo, passam a implicar o próprio 
conceito atual de constitucionalidade. 

No primeiro momento do capítulo um, partimos da análise crítica 
da proposta metodológica, na Teoria do Estado, de Jellinek. Assim, se 
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na segunda metade do século XIX e, sobretudo, com a unificação alemã 
sob a Constituição de 1871, a Teoria Geral do Estado, que se desenvolve, 
especialmente, a partir de Gerber e de Laband, por um lado, e de Gierke, 
de outro, era marcada por uma disputa entre legalistas e organicistas, o 
processo de esgotamento, em fins do século, de uma já envelhecida Teoria 
do Estado, havia levado, em Jellinek, a um dualismo metodológico que, 
contudo, nada mais seria do que a expressão de um impasse: diante da 
questão sobre se o Estado seria uma realidade política ou um sistema de 
normas, ou seja, se algo da ordem do ser ou do dever ser (ainda que se tra-
tasse de um sistema de normas existente), a tentativa de resposta proposta 
por Jellinek em sua Teoria Geral do Estado é a de que o Estado deveria 
ser estudado a partir de ambas as perspectivas, a de uma teoria jurídica e 
a de uma teoria histórico-social. Entretanto, no dualismo metodológico 
jellinekiano, a análise histórico-social permanece externa à análise jurídi-
ca, tão somente, e quando muito, como sendo um olhar complementar. 
Todavia, isso não contribui para uma visão que, da perspectiva interna da 
teoria do Direito, fosse não apenas capaz de superar o próprio dualismo 
metodológico, mas também o próprio positivismo jurídico, em crise, que 
lhe está subjacente.

No segundo momento do capítulo um, o impasse a que leva o dualis-
mo metodológico jellinekiano pode ser tomado, em última análise, como 
ponto de partida da chamada disputa sobre objetivos e métodos na teo-
ria do Direito e do Estado, na Alemanha da virada do século XIX para 
o século XX. Assim, é que daremos destaque para os debates à época da 
República de Weimar. Para isso, procuraremos dialogar criticamente, em 
especial, com Kelsen e Schmitt, Smend e Heller, em cujas obras é possível 
reconhecer tentativas, todavia no contexto da crise do positivismo jurídi-
co, de superação do dualismo metodológico entre normas e fatos. 

Como veremos, essa disputa sobre “objetivos e métodos” nunca 
foi uma mera discussão teórica sobre o método, descolada de um dado 
contexto histórico. Havia claras implicações políticas quanto ao próprio 
modo de compreensão da realidade social ou do papel do Estado, en-
quanto postura diante do mundo. Ou seja, tratava-se da controvérsia 
acerca de como lidar jurídica e politicamente com os problemas e con-
flitos sociais que emergiam no contexto de uma democracia de massas. 
Portanto, o que seja a tarefa da constituição, a sua própria atuação ou 
determinada dinâmica constitucional, implicava uma atitude diante da 
realidade social e um posicionamento no debate político. Mesmo em um 
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autor como Kelsen, a pretensão de neutralidade expressava uma perfor-
matividade, sendo impossível, em última análise, cindir teoria e prática, 
por mais que se pretendesse reduzir a tarefa da ciência (e mesmo da ra-
zão) a uma suposta descrição externa dos fenômenos sociais.

No capítulo dois, intitulado “A Teoria da Constituição e a classi-
ficação ontológica propostas por Karl Loewenstein”, procuramos tomar 
como fio condutor a obra de Loewenstein, especialmente, em sua Teoria 
da Constituição, para seguirmos na reconstrução acerca de como as ques-
tões de legalidade, legitimidade e efetividade constitucionais se colocaram 
no sentido da tentativa de superação do constitucionalismo liberal na 
passagem para o constitucionalismo social.

Na primeira parte do capítulo dois, fazemos uma exposição, em li-
nhas gerais, da teoria constitucional e da “classificação ontológica das 
constituições” propostas por Loewenstein: o conceito de constituição on-
tológica como limitação do poder e garantia dos governantes em face dos 
governados, bem como os três tipos de constituição, normativa, nominal 
e semântica, conforme os critérios de legitimidade e de efetividade, a par-
tir da ideia de correspondência ou concordância aos ideais do constitucio-
nalismo e aos processos políticos. 

E, na segunda parte do capítulo dois, procuramos desenvolver uma 
crítica imanente às concepções loewensteinianas, apresentando, numa pri-
meira aproximação, o ponto de vista segundo o qual os problemas de 
legitimidade e efetividade não podem ser tratados em separado da própria 
legalidade constitucional, mas sim como tensões constitutivas da própria 
constitucionalidade; ponto de vista que se introduz a partir da crítica a 
o que ali chamamos de paradoxo da efetividade, a “simbiose”, para usar 
o termo de Loewenstein (1979, p. 217), entre constituição e comunidade, 
direito e processo político, cujo risco é o de confundir, sobre o pano de 
fundo da recepção da ideia jellinekiana de “mutação constitucional”, a 
constituição normativa com a constituição semântica, concepção cujo dé-
ficit hermenêutico não é compensado pela reflexão de Loewenstein sobre 
o tema do “sentimento constitucional”.

No capítulo três, intitulado “Crítica aos pressupostos teóricos da teoria 
de Loewenstein”, tomamos, num primeiro momento, como fio condutor, 
as análises críticas desenvolvidas por Marcelo Neves na importante obra A 
Constitucionalização Simbólica, especificamente acerca da “classificação on-
tológica das constituições” proposta por Loewenstein, ou seja, as críticas às 
constituições nominal e semântica como constitucionalizações simbólicas, a 
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hipertrofia simbólica da constituição nominal e sua função político-ideoló-
gica, a instrumentalização unilateral do direito pela política na constituição 
semântica ou instrumentalista (Neves, 2011, p.110).

No segundo momento do capítulo três, procuramos desenvolver e 
apresentar uma crítica nossa aos pressupostos teóricos da Teoria da Cons-
tituição proposta por Loewenstein. Em síntese, à metafísica dualista da 
legitimidade e efetividade como correspondência ou concordância entre 
ideais, normas e fatos; ao nominalismo constitucional como equivalente 
funcional da distinção direito natural/direito positivo, constituição for-
mal/constituição material; e ao déficit hermenêutico e sociológico daí 
implicado na idealização das normas e dos fatos como dados pré-inter-
pretativos. E, assim, propomos, em linhas gerais, uma desconstrução (do 
uso de conceitos-chave) da teoria loewensteiniana, a partir da recuperação 
da tensão entre legitimidade e efetividade, presente no problema acerca da 
legitimação ou da força legitimadora inerente à forma jurídica moderna e 
à pretensão normativa segundo a qual o Estado somente pode se expressar 
por meio de normas gerais e abstratas.

No capítulo quatro, intitulado “A Teoria da Constituição como 
chave interpretativa do Direito Constitucional”, sobre o pano de fundo 
das reflexões desenvolvidas ao longo dos capítulos anteriores, propomos 
que a Teoria da Constituição deve cumprir um papel central, como 
chave interpretativa do Direito Constitucional e, por isso, de todo o 
direito, uma perspectiva que temos desenvolvido há mais de duas déca-
das (Cattoni de Oliveira, 2000; 2006; 2012; 2014; 2016a). Desdobramos, 
pois, a discussão acerca do enfoque crítico-reflexivo e problematizante 
típico da Teoria da Constituição em comparação com o da Teoria Geral 
do Direito Público, o da Teoria das Instituições Políticas e com o da 
Teoria Geral do Estado; a recuperação da Teoria do Estado como Teo-
ria do Estado Democrático de Direito; e, especialmente, a reconstrução 
histórico-conceitual do conceito moderno de constituição entre direito 
e política, num diálogo com Luhmann, Habermas, Derrida e Marramao, 
e da nossa proposta do constitucionalismo por vir. O que significará 
dizer, em linhas gerais, que a Teoria da Constituição deverá contribuir 
para a compreensão, no horizonte da tradição do constitucionalismo, e, 
sobretudo, para a reconstrução, a partir dos princípios subjacentes a essa 
tradição constitucionalista, do Direito Constitucional visto, ao mesmo 
tempo, sob duas perspectivas: a) como Ciência do Direito: um discurso 
científico sobre a “ordem constitucional” em seu caráter operacional, o 
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estudo teórico-prático da dinâmica constitucional; e b) como a própria 
dinâmica constitucional: um sistema de normas – princípios, regras, 
procedimentos – na sua dinâmica de produção e reprodução normativas.

No capítulo cinco, intitulado “Contribuições para uma Teoria Críti-
ca da Constituição”, procuramos situar estas Contribuições para uma Teo-
ria Crítica da Constituição, suas perspectivas e tarefas, numa determinada 
releitura da tradição da chamada Teoria Crítica da Sociedade.

Como tradição de pesquisa, para dizer com Honneth (2009, p. 53), 
a Teoria Crítica da Sociedade se utiliza de critérios e padrões críticos ima-
nentes à sociedade, como o faria uma hermenêutica crítica, na medida em 
que as próprias práticas sociais são expressão de um processo de raciona-
lização social e cultural; mas, de forma reconstrutiva, considera que o sen-
tido normativo de tais critérios é aberto e não se reduz ao mero existente, 
a significações dadas no contexto de uma dada tradição supostamente 
herdada e compartilhada, seja em razão do reconhecimento do pluralismo 
societário, seja em razão do caráter sujeito à interpretação construtiva do 
sentido de tais critérios; e, todavia, atenta às advertências genealógicas (ou, 
melhor, às ressalvas desconstrutivas), considera que os processos de apren-
dizagem social e de integração da sociedade podem estar sujeitos a situa-
ções de inércia, de bloqueio e mesmo de retrocesso; o que, entretanto, não 
elimina a possibilidade de resgate discursivo, aprendizado e autocorreção.

Tendo como pano de fundo essa releitura da tradição da Teoria Crítica 
é que visamos contribuir, de nossa parte, para a construção de um enfoque 
crítico, todavia de matriz reconstrutiva, na Teoria da Constituição, que não 
se reduz à mera crítica da ideologia. Como explica Jiménez Redondo, uma 
teoria reconstrutiva busca recuperar “a idealidade imanente à facticidade 
da realidade como aguilhão e elemento de tensão operante nessa mesma 
realidade” (Jiménez Redondo in Habermas, 1998, p. 13). Ou, como afir-
ma Honneth, trata-se de uma teoria que, sabendo-se situada num contexto 
histórico-social e estando assumidamente ciente das suas implicações ético-
-políticas, visa reconstruir a normatividade, como um critério ou padrão de 
crítica social, todavia, imanente à realidade social; embora o sentido dessa 
normatividade, por lado, não possa ser reduzido ao mero existente, ou seja, 
ao horizonte dado de uma tradição supostamente herdada, daí seu cará-
ter principiológico; e, por outro, não possa ser meramente pressuposto, ele 
mesmo, como um dado, em face dos riscos, sempre presentes, de inércia 
ou de retrocessos nos processos de aprendizado histórico e de integração 
social, portanto exigindo “pesquisa de campo” e análise da sociedade, daí as 
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necessárias ressalvas genealógicas (Honneth, 2009, p. 49-53; Honneth, 2011, 
p. 59-63) ou desconstrutivas (Cattoni de Oliveira, 2015).

Entretanto, para apresentarmos, como núcleo destas Contribuições 
para uma Teoria Crítica da Constituição, suas perspectivas e tarefas, de-
senvolvemos, inicialmente, no capítulo cinco, um diálogo com a ideia de 
“legitimidade como conflito concreto do direito positivo”, desenvolvida 
por Friedrich Müller, em sua Teoria Estruturante do Direito.

Segundo Müller (2002a, p. 169-188), a legalidade é a “qualidade 
do Estado de Direito” e a legitimidade, “o traço distintivo do Estado 
Democrático de Direito”, as condições formais e materiais do funcio-
namento democrático das próprias instituições, que se colocam como 
“conflito concreto do direito positivo”. Assim, legalidade e legitimidade 
pressupõem-se reciprocamente, “são cumulativas”. E a constitucionalida-
de, como “caráter democraticamente constituído da sociedade”, mais do 
que mera conformidade com a constituição, significa que “um Estado só 
existe enquanto Estado constitucional, ou seja, define-se juridicamente 
conforme a sua constituição”.

O que pretendemos mostrar, tendo esse diálogo como pano de fun-
do, é que a legitimidade deve ser considerada não apenas como conflito 
do direito positivo, como Müller propõe, mas no direito positivo, ou 
seja, como “tensão constitutiva” ao direito positivo, que considera o cará-
ter conflitivo da constitucionalidade no sentido de uma disputa ou con-
trovérsia interpretativa com sentido normativo (Dworkin, 1986, p. 3-11; 
Dworkin, 1996, p. 1-38). 

Uma normatividade constitucional cuja concretização é atravessada 
internamente por uma disputa interpretativa e, portanto, política sobre a 
autocompreensão da sociedade, que não apenas mantém viva a constitui-
ção por meio dessa própria disputa sobre seu sentido normativo, mas que 
também traz consigo, permanentemente, o risco de fraude à constituição e 
mesmo de ruptura institucional. Riscos com os quais é possível lidar por 
meio do debate constitucional permanente, no exercício da cidadania capaz 
de resgatar as exigências normativas à base da constituição, assim como por 
meio da própria procedimentalização que acompanha a positivação institu-
cional do direito moderno; sobretudo, resgatando a história (do constitucio-
nalismo) como processo de aprendizado social de longo prazo. 

Em outras palavras, a institucionalização de procedimentos, cujas 
condições são representadas pelos próprios direitos fundamentais garanti-
dores da autonomia (Habermas, 1998, p. 648-649), ou seja, da exigência de 
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legitimidade segundo a qual os destinatários das normas podem a elas se 
submeter, não apenas em razão do caráter coercitivo ou sancionador, lato 
sensu, do direito, mas pela possibilidade dos cidadãos se reconhecerem, 
por meio de um debate permanente, ao mesmo tempo, conflitivo e dialó-
gico, sobre o sentido de e da constituição, como coautores das normas que 
regem a sua convivência em sociedade. 

Nesse sentido, propomos que uma Teoria Crítica da Constituição 
deve assumir, ao mesmo tempo, as seguintes perspectivas e tarefas:

a) a de uma teoria da linguagem e da história (dos usos) dos conceitos 
e institutos constitucionais, uma gramática discursiva focada na questão 
sobre a legalidade constitucional, da supralegalidade ou forma constitucio-
nal moderna; ou melhor, a de uma teoria da linguagem constitucional e 
da história (dos usos) dos conceitos constitucionais, ou seja, da gramática 
constitutiva do direito constitucional; dos termos, expressões e usos desses 
termos e expressões, cujo sentido se constrói ao longo da tradição do cons-
titucionalismo na pluralidade das suas vozes. Em outras palavras, a pers-
pectiva de uma teoria da legalidade constitucional ou, melhor dizendo, da 
constitucionalidade, que vai além da noção normativista de supralegali-
dade ou forma constitucional moderna, embora esta esteja suprassumida 
naquela (Müller, 2002a, p. 181; Müller, 2002b, p. 2-4);

b) a de uma teoria filosófico-política da legitimidade constitucional, 
focada na questão da legitimidade do constitucionalismo; ou a de uma teoria 
filosófico-política da justificação do constitucionalismo democrático, a en-
volver a questão da própria legitimidade normativa do constitucionalismo, 
em que a autonomia (pública e privada) ou autodeterminação, que não se 
reduz a uma noção liberal ou republicana de liberdade (Habermas, 1998, p. 
184-187; p. 648-649), se apresenta, na sua socialidade (Honneth, 2015, p. 81-
119), como princípio moderno de legitimidade jurídico-política. Em outras 
palavras, a perspectiva de uma teoria da legitimidade constitucional;

c) a de uma teoria sociológico-jurídica, que trata a relação de tensão 
entre os princípios do constitucionalismo e os processos políticos no in-
terior da própria realidade social (Habermas, 1998, p. 363-364), focada 
na questão da efetividade constitucional; ou a perspectiva de uma teoria 
sociológico-política da relação entre os princípios do constitucionalismo 
democrático e os processos político-sociais, reconstruída como uma ten-
são (e não como um hiato ou contraste) no interior da própria realidade 
político-social. Assim, procura-se redefinir o tema da efetividade consti-
tucional, rompendo-se com o dualismo metafísico real vs. ideal. E nessa 
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perspectiva, o próprio Direito Constitucional pode ser visto como a ex-
pressão normativa e contrafactual dos processos políticos e sociais. Em 
outras palavras, a perspectiva de uma teoria da efetividade constitucional.

Cabe considerar que a legitimidade e a efetividade são aqui, por-
tanto, tratadas como “tensões constitutivas” (Carvalho Netto e Cattoni 
de Oliveira in Lima e Albuquerque, 2006, p. 615-627) ou “conflitos con-
cretos” (Müller, 2002a, p. 172-188) na legalidade mesma do direito e do 
direito constitucional enquanto constitucionalidade (Müller, 2002b). A 
legitimidade e a efetividade, assim, estão implicadas na própria legalidade 
constitucional enquanto “tensões constitutivas” ou “conflitos concretos”. 
Ao considerar a legalidade, a forma constitucional como supralegalidade, 
como constitucionalidade, o problema da legitimidade e da efetividade 
está implicado no próprio conceito de legalidade constitucional.

d) E, por fim, a perspectiva de uma teoria com sentido político-consti-
tucional, em que os estudos em Teoria da Constituição podem se apresentar 
como uma contribuição polêmica na esfera pública para o aperfeiçoamento 
do Direito Constitucional, servindo de suporte tanto para a ciência, quanto 
para a reconstrução e compreensão crítica da dinâmica constitucional.

Estando a legalidade, a legitimidade e a efetividade implicadas no 
próprio conceito de constitucionalidade, defendemos, a partir de uma teo-
ria da sociedade em termos de teoria da comunicação (Habermas, 1998, p. 
63-103), que uma constituição é legítima e efetiva enquanto o próprio sen-
tido de e da constituição for objeto de disputa interpretativa e, portanto, 
política na esfera pública, e não em função de uma suposta correspondên-
cia, em maior ou menor medida, entre um dado conteúdo constitucional 
e a realidade dos processos político-sociais.

O direito é, pois, assim reconstruído como uma prática social, in-
terpretativa, argumentativa, com caráter normativo e institucional, um 
modo, portanto, de reprodução da sociedade, sobre o pano de fundo de 
visões paradigmáticas que competem entre si para a sua compreensão; e o 
Direito Constitucional, como a expressão contrafática de compromissos 
entre as forças políticas e sociais, num determinado momento da história, 
cujo sentido normativo se abre ao porvir das lutas por reconhecimento no 
interior da esfera público-política.

Por fim, a título de Considerações Finais, retomamos o sentido da 
exposição desenvolvida ao logo de todo o presente trabalho.


