
Constituição: o que é e para quê? 

 
Todos os dias convivemos com pessoas muito diferentes de nós mesmos. 

Algumas são mais velhas, outras mais novas. Existem pessoas mais ricas e 

mais pobres, pessoas de raças diferentes (negros, mestiços, índios, orientais, 

brancos), de crenças diferentes (católicos, judeus, muçulmanos, budistas, 

etc.). Tem gente cabeluda e gente careca, alta e baixa, gorda e magra, de 

olhos claros e escuros, de nariz grande e pequeno. É gente de todo tipo! 

 E com toda essa diferença, veja só: todo mundo é igual. Não só por 

sermos todos seres humanos, mas iguais também perante a lei, segundo a 

Constituição do Brasil. 

 A atual Constituição foi elaborada em 1988 e é um conjunto de leis e 

normas que todos os cidadãos do país devem seguir. De acordo com essas leis, 

todos devem ser tratados da mesma maneira, sem discriminação, ou seja, sem 

levar em conta as diferenças de cada um. 

 Bem, a igualdade de todos perante a lei está lá na Constituição. Mas na 

prática... quanta diferença!  

 A Constituição também tem outros nomes: Carta Magna, Carta 

Constitucional, Carta Política. Ela é a lei maior da nação. Nela estão escritas 

as normas que devem ser seguidas por todas as pessoas que vivem em um país. 

Regula desde a forma de governo até o funcionamento de empresas 

particulares, diz as responsabilidades e objetivos de cada um, os direitos e 

deveres do cidadão, enfim, fica de olho em tudo o que todos fazem. 

 A primeira Constituição do Brasil foi a de 25 de março de 1824, e o 

responsável por ela foi Dom Pedro I, que na época era o imperador. Essa 

Constituição não foi discutida nem votada e, de acordo com ela, praticamente 

todo o poder estava nas mãos do próprio Dom Pedro.  

 Muitas coisas que eram impostas por lei nessa Carta, 

com o tempo, deixaram de ser. Por exemplo, uma religião 

oficial para todos: o catolicismo. 

 Depois vieram outras Constituições, cada uma 

reformulada de acordo com o momento político por que 

passava o Brasil e com as exigências da população, isto é, 

quando era possível exigir, pois nosso povo já passou por 

maus bocados.  
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