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Introdução: O Brasil já contabiliza, desde sua independência, um total de oito Cartas
Magnas em seu histórico político. Sete delas foram relegadas a papéis menores, como
fossem leis descartáveis sujeitas a eliminação quando do interesse político do
momento. 
A Constituição atualmente vigente foi feita em meio ao turbilhão que se tornou a
transição do militarismo à democracia e elaborada sem partir de nenhum anteprojeto.
Questionada por muitos quanto à sua estrutura gigantesca, elogiada por outros por
trazer amplas garantias individuais, ainda assim tem sobrevivido de maneira firme, a
despeito da média das cartas anteriores, situada na faixa dos 20 anos. Objetivo: Refletir
acerca da importância do papel da Constituição de 1988 para a manutenção do Estado
Democrático de Direito no Brasil pós-militarista. Demonstrar o vigor da Lei Maior a
despeito das diversas intempéries a ela impostas, culminando um longo período de
normalidade de normalidade política no país. Metodologia: Diante destes objetivos
realizamos uma revisão bibliográfica apontando para os escritos de renomados juristas
como o Ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso e o
ex-vice-presidente da República e Doutor em Direito pela Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo, Michel Temer. Contamos ainda com as reflexões dos
doutrinadores em Direito Constitucional Pedro Lenza e Alexandre de Moraes. Além
dos autores supracitados, trazemos a carga também artigos publicados no jornal Folha
de São Paulo. Resultados: A Assembleia Nacional Constituinte instalada em 1987
acabou por se tornar um campo de lutas políticas. Uma tentativa exaustiva de expugnar
de vez do Brasil qualquer possibilidade de um retorno ao regime militar que tanto
oprimiu aqueles que ousaram desafiá-lo. Nesse contexto histórico de incerteza é que se
fez a Constituição de 1988. Impossível tratar aqui de uma análise muito profunda, uma
vez que a já tão citada extensão do texto constitucional no impede tamanho feito. 
Inúmeros foram os testes a ela impostos: do processo de impeachment de um
Presidente da República eleito por voto direto, aos mais diversos escândalos
envolvendo parlamentares (às vezes terminando na cassação de alguns), mensalões e
seus conturbados julgamentos e, mais recentemente, os imensos protestos que se
tornaram virais no Brasil, dentre outros que não cabem no momento.
De certo remendada para tentar contornar algumas falhas de seu nascedouro, às vezes
também modificada para atender aos clamores políticos de um governo. Fato é que a
Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada a 05 de outubro de 1988,
continua em plena vigência e vigor.
 Conclusão: Traçada em meio a um turbulento período de transição tornou-se um pilar
na manutenção da democracia. De certo remendada para tentar contornar algumas
falhas e às vezes também modificada para atender a clamores políticos, fato é que a
Constituição da República Federativa do Brasil ainda se impõe firme e resoluta.
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