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CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DIREITOS SOCIAIS:
AVANÇOS E RECUOS DA CIDADANIA

Maria da Glória Gohn

Resumo

A Constituição brasileira de 1988, ao completar 25 anos, 
oferece-nos um momento bastante oportuno para se fazer um 
balanço e para avaliar esse período, e isto requer um olhar não 
apenas para o texto concluído e seu desenrolar posterior, mas 
também para o processo que lhe deu origem. Nesta apresenta-
ção, focalizarei pontos que incidem diretamente nessas conquis-
tas, destacando alguns mecanismos de participação popular 
que foram criados a partir da Constituição de 88 – responsáveis 
em grande parte pelos mecanismos de controle social construí-
dos no país a partir de 1988.

Palavras-chave: Constituição Federal de 1988, direitos so-
ciais, democracia.

Abstract

By the 25th anniversary of the Brazilian Constitution of 
1988, it comes opportune time to take an avaluation of this pe-
riod of our recent history, this requires not only analize its com-
plete text and its later developments, but also the process which 
originated it. In this presentation, I will focus on terms that directly 
affect these achievements: highlighting some mechanisms of po-
pular participation that were created from the 88 constitution – 
largely responsible for social control mechanisms that were built 
in the country since 1988.

Keywords: Federal Constitution of 1988, social rights, 
democracy.
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CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DIREITOS SOCIAIS:
AVANÇOS E RECUOS DA CIDADANIA1

Maria da Glória Gohn 
UNICAMP/FMU/CNPq

Inicio agradecendo o convite para participar deste evento e 
desta mesa sobre um tema que é um marco referencial na vida 
do país. É também um marco importante para minhas pesqui-
sas, porque a Constituição de 1988 sintetiza, de certa forma, 
toda uma década, ou décadas, de redes movimentalistas que 
vieram a se consolidar numa série de conquistas que foram es-
critas em leis e geraram uma nova institucionalidade no país.

Como ponto de partida, compartilho da avaliação de alguns 
analistas que julgam a Constituição Brasileira de 1988 uma das 
mais avançadas do mundo devido à parte que cuida dos direitos 
e garantias individuais, bem como dos direitos sociais, enfoque 
a ser tratado nesta sessão. Sei também que ela foi muito abran-
gente, abriu inúmeras frentes, deixou lacunas e foi posterior-
mente sendo “emendada”. Em 2008, por ocasião da comemora-
ção dos 20 anos de sua promulgação, ela tinha tido 62 emendas 
e havia outras 1.600 propostas de alterações no Congresso. A 
imprensa noticiou, naquele ano, a digitalização e publicação pe-
lo Senado dos 71,7 mil formulários que chegaram ao Congresso 
na época da Constituinte. Em 2013, o número de emendas che-
ga a quase 80, sendo que 48% dos artigos foram alterados, e 
70% dos acréscimos ou remodelações, após 25 anos de sua 
existência, são dispositivos que tratam de políticas públicas so-
ciais. Mas os princípios fundamentais sofreram poucas altera-
ções. Há consenso entre os analistas de que a conquista maior 
na Carta de 88 foi a consagração das liberdades democráticas: 
de opinião, de manifestação e de organização. Não teríamos ti-
do o povo nas ruas, em junho de 2013, sem a nova Carta. Ela 
também deu garantias individuais com relação à criminalização 
do racismo, à abolição e banimento da pena de morte, ao livre 
exercício religioso, ao repúdio à tortura e a tratamentos desu-
manos e degradantes. Estes princípios levaram à criação de 
medidas judiciárias e leis posteriores, tais como o SUS (Siste-
ma Único de Saúde), o FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador), 
a punição sobre o racismo, o direito das minorias (2007), a Lei 
da Imprensa (2009), a Lei da Anistia (2010), as cotas raciais, a 
Ficha Limpa (2012), a Lei Maria da Penha (2012) a Lei de Aces-

1 Este texto é resultado da palestra “Constituição Federal, os Direitos Sociais e 
a Cidadania” proferida no dia 19 de novembro de 2013, no evento Constituição 
25 anos: República, Democracia e Cidadania.



Cadernos IHU ideias • 5

so à Informação (2012), o reconhecimento da união homoafetiva 
(2011), etc. Portanto, não restam dúvidas – a Constituição de 
1988 restaurou a democracia e a ampliou.

Entretanto, deve-se observar que grande parte das deman-
das da sociedade não tinha se concretizado em 2008, nem cinco 
anos depois, em outubro de 2013, nos 25 anos da nova Carta. 
Dentre estas demandas, citam-se: reforma agrária, combate à 
corrupção, saúde, educação de qualidade, questão salarial dos 
políticos, etc. (vide Folha de São Paulo “Sugestões à Constitui-
ção se mantêm atuais após 20 anos”, 7/10/2008, p. A4). Entre-
tanto, no aniversário dos 25 anos, quando ela completou um 
quarto de século, a colocação das demandas se alterou: elas 
estão nas ruas, nas manifestações de junho de 2013, no que diz 
respeito aos serviços sociais que o Estado deve prestar à popu-
lação, especialmente a mobilidade urbana por meio dos trans-
portes, educação pública de qualidade “padrão FIFA” e saúde 
pública sem subfinanciamento.

A Constituição brasileira de 1988, ao completar 25 anos, 
oferece-nos um momento bastante oportuno para se fazer um 
balanço, para avaliar esse período, e isto requer um olhar não 
apenas para o texto concluído e seu desenrolar posterior, mas 
também para o processo que lhe deu origem. Processo mais 
amplo, que extrapola o período constituinte e que atravessa a 
sociedade civil e política, capta a luta da sociedade civil em bus-
ca da democratização, ou redemocratização, da sociedade polí-
tica. Ao avaliar esta luta, podemos dizer: não foi uma década 
perdida, como muitos denominam os anos 1980. Foi uma déca-
da de conquistas democráticas de direitos.

Nesta apresentação, focalizarei pontos que incidem direta-
mente nessas conquistas, destacando alguns mecanismos de 
participação popular que foram criados a partir da Constituição 
de 88 – responsáveis em grande parte pelos mecanismos de 
controle social que foram construídos no país a partir de 1988. 
Vou priorizar o olhar sobre o cenário atual, lançando compara-
ções com os últimos 25 anos. Consideramos que estes 25 anos 
são a moldura, o “frame” do cenário, da conjuntura propriamente 
dita. Olhar o passado é importante à medida que retiramos li-
ções para compreender o presente e podemos delinear tendên-
cias para o futuro.

A questão da institucionalização

No Brasil a temática da institucionalização não é nova – no 
período do associativismo movimentalista de base do final da 
década de 1970 e nos anos 1980 já se pautava esta questão. 
Mas a tônica era manter a organização fora de estruturas gover-
namentais, porque estas eram controladas pelo estado militar ou 
por políticas herdeiras da fase clientelística do regime populista 
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que existiu até 1964. A não institucionalização era uma forma de 
“estar de costas para o Estado”, mais como ato defensivo do que 
fundamentos ideológicos ou filosóficos do comunitarismo/basis-
mo ou algo parecido. Até porque se demandavam outras formas 
de atuação do Estado para democratizá-lo; demandava-se a 
participação popular nas estruturas estatais, o que foi parcial-
mente obtido por meio de alguns canais inscritos na Carta Mag-
na de 1988.

O tema da institucionalização na atualidade tem outra face. 
Podemos dividi-lo em dois momentos: o primeiro, nos anos 
1990, resulta de uma trajetória de luta para implementar as con-
quistas institucionais, destacando os conselhos gestores e ou-
tros espaços institucionais, como o OP – Orçamento Participati-
vo. O segundo, a partir do ano 2000, aprofundou as formas de 
gestão deliberativas, criou inúmeras inovações no campo da 
participação popular democrática, como a participação por via 
eletrônica, e redesenhou o formato de construção de várias po-
líticas sociais com a generalização do uso de conferências (um 
ciclo que culmina com propostas para dar suporte, por exemplo, 
a um novo plano decenal, ou a criação de um órgão que cuide 
de tema ainda não contemplado em sua especificidade, como a 
alimentação). Pontuaremos a seguir as principais características 
dos dois momentos.

Os conselhos foram inscritos na Constituição de 1988 na 
qualidade de instrumentos de expressão, representação e parti-
cipação da população. Estas estruturas inserem-se, portanto, na 
esfera pública e, por força de lei, integram-se com os órgãos 
públicos vinculados ao Poder Executivo, voltados para políticas 
públicas específicas, responsáveis pela assessoria e pelo su-
porte ao funcionamento das áreas em que atuam.

Os conselhos gestores inauguram novidades no campo da 
política por serem diferentes dos conselhos predominantes até 
1988, os conselhos comunitários, populares ou dos fóruns civis 
não governamentais, porque estes eram compostos exclusiva-
mente de representantes da sociedade civil, cujo poder residia 
na força da mobilização e da pressão e não possuíam assento 
institucional junto ao Poder Público. Os conselhos gestores são 
diferentes também dos conselhos de “notáveis” que já existiam 
nas esferas públicas no passado, compostos exclusivamente 
por especialistas, atuando em áreas temáticas, a exemplo do 
Conselho de Educação, entre outros.

Os conselhos gestores, no início, foram aclamados como 
novos instrumentos de expressão, representação e participação 
porque, em tese, são dotados de potencial de transformação po-
lítica. Se efetivamente representativos, avalia-se que eles po-
dem imprimir um novo formato às políticas sociais, pois se rela-
cionam ao processo de formação das políticas e de tomada de 
decisões. Com os conselhos, gerou-se uma nova institucionali-
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dade pública, porque eles criaram uma nova esfera social-públi-
ca ou pública não estatal. Trata-se de um novo padrão de rela-
ções entre Estado e sociedade, viabilizando a participação de 
segmentos sociais na formulação de políticas sociais e possibili-
tando à população o acesso aos espaços em que se tomam as 
decisões políticas, tendo a possibilidade de exercer controle so-
cial sobre o Estado. Com o passar do tempo, inúmeras avalia-
ções já foram feitas sobre os conselhos, e as otimistas expecta-
tivas iniciais não se confirmaram. Em um grande número de 
casos, eles se tornaram órgãos burocratizados, com participa-
ção de cidadãos já incluídos socialmente por escolaridade e ou-
tros, presos a redes neoclientelistas. A almejada participação 
popular ainda não teria sido conquistada. Portanto, está na hora 
de repensar os conselhos para que atinjam seus objetivos.

A legislação em vigor no Brasil preconiza, desde 1996, que, 
para o recebimento de recursos destinados às áreas sociais, os 
municípios devem criar seus conselhos. Isso explica por que a 
maioria dos conselhos municipais surgiu após esta data. Nos 
municípios, as áreas básicas dos conselhos gestores, entre ou-
tros, são educação, assistência social, saúde, habitação, crian-
ças e adolescentes, idosos. Na esfera municipal, eles devem ter 
caráter deliberativo, mas muitos se reduzem ao papel consulti-
vo. Quando isso ocorre, a participação é restrita, há um esvazia-
mento da responsabilidade pública, um apelo à moral conserva-
dora, tradicional, remetendo as ações ao campo das políticas 
sociais compensatórias, do burocratismo e até mesmo do velho 
clientelismo. Os direitos se transformam em benefícios concedi-
dos. A inovação advém, na maioria das vezes, das novas práti-
cas geradas pela sociedade civil. De fato são inúmeras as novas 
práticas sociais expressas em novos formatos institucionais da 
participação, tais como as redes, os fóruns e as parcerias. Os 
fóruns são frutos das redes tecidas nos anos 1970/80 e possibi-
litaram aos grupos organizados olharem para além da dimensão 
do local. Eles têm abrangência nacional e são fontes de referên-
cias e comparações para os próprios participantes. As novas 
práticas constituem um novo tecido social, denso e diversificado, 
que tencionam as velhas formas de fazer política e criam novas 
possibilidades concretas para o futuro, em termos de alternati-
vas democráticas.

O segundo momento na institucionalização das políticas 
públicas

A primeira década de 2000 é o segundo momento na confi-
guração atual da questão da institucionalização. Progressiva-
mente, a nova conjuntura econômica configurou uma nova cor-
relação de forças nas políticas do governo e seus projetos 
político-culturais para a sociedade. O novo século trouxe inova-
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ções no campo do associativismo brasileiro, como ações coleti-
vas impulsionadas por mobilizações que são articuladas a partir 
de políticas públicas, ou parcerias entre a comunidade “organi-
zada”, ONGs, fundações, etc. e setores do poder público.

Na atualidade, não se trata apenas de construir ou imple-
mentar os canais institucionais, trata-se da gestão dos mesmos. 
Várias inovações democráticas foram implementadas para reali-
zar as mediações necessárias entre o cidadão e o governo, in-
corporando o uso das novas tecnologias. Muitas delas foram 
acopladas a estruturas já existentes, a exemplo da implantação 
das consultas, votações e manifestações on-line. Registre-se 
ainda a constituição de novos movimentos sociais, criados a 
partir da conjuntura atual, articulados com ONGs, voltados para 
questões relativas à democratização do Estado ou das políticas 
públicas, a exemplo do Movimento de Combate à Corrupção 
Eleitoral – MCCE no Brasil.

Projetos sociais passam a ter centralidade na forma de or-
ganização da população por diferentes agentes mediadores, da 
sociedade civil ou política. Novos tempos, novas identidades 
são criadas ou impulsionadas. O campo do social passou a ser 
dominado por comunidades organizadas em projetos sociais 
com crianças, jovens, adolescentes, mulheres, cooperativas de 
todos os tipos de produtos e serviços, todos atuando segundo a 
lógica do desenvolvimento sustentável, nos marcos de uma nova 
economia social que tem como suposto a criação de “capital so-
cial” para a solução dos problemas socioeconômicos. Deve-se  
acrescentar neste cenário as inúmeras ações e redes cidadãs 
que se apresentam como movimentos sociais de fiscalização e 
controle das políticas públicas, atuando em Fóruns, conselhos, 
câmaras, consórcios, em escala local, regional e nacional. Os 
novos ativistas destas redes conectam-se via internet, e usual-
mente seus compromissos principais são com as ONGs ou enti-
dades que os suportam. Redes de voluntariado também exis-
tem, principalmente no campo da assistência e da prestação de 
serviços aos mais pobres.

As formas institucionalizadas, do tipo conselho ou câmara 
de representação atuando junto a órgãos públicos, aumentaram 
significativamente em número e temáticas. No campo da alimen-
tação, por exemplo, foi criado o CONSEA – Conselho Nacional de 
Segurança Alimentar. Este Conselho, juntamente com o Conse-
lho do Idoso e o das Crianças e Adolescentes, tem exercido vi-
gilância na questão do repasse dos recursos orçamentários de 
seus órgãos, conforme determina a Constituição. Nos estados 
da Federação, criaram-se Defensorias Públicas, previstas na 
Constituição de 1988 para atender, jurídica e processualmente, 
a parcela da população sem condições de contratar um advoga-
do, garantindo-lhes o acesso à justiça. Ouvidorias públicas fo-
ram criadas junto aos principais órgãos públicos, nas várias es-
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feras da administração pública, assim como empresas privadas 
também adotaram este canal de mediação entre o cliente/usuá-
rio e a empresa propriamente dita.

Em suma, na atualidade temos avanços democráticos que 
contam com o suporte governamental por meio de políticas pú-
blicas, mas os resultados são contraditórios. De um lado as de-
mandas sociais são postas como direitos (ainda que limitados), 
abrindo espaço à participação cidadã por meio de ações cidadãs 
e novos direitos assegurados por novas políticas públicas. De 
outro, poderá haver perdas, principalmente, de autonomia dos 
movimentos e o estabelecimento de estruturas de controle so-
cial, de cima para baixo, nas políticas governamentais para os 
movimentos sociais.

A participação popular a partir da Constituição de 1988

A Carta de 1988 introduziu inovação já nos seus Princípios 
Fundamentais ao dizer que “todo poder emana do povo”. Ela 
introduziu o referendum, o plebiscito e a iniciativa popular. O re-
ferendo e o plebiscito foram usados só duas vezes em 25 anos 
– em 1993, quando a população manteve o presidencialismo 
como sistema de governo, e em 2005 um referendo rejeitou a 
proibição de comercialização de armas de fogo, prevista no Es-
tatuto do Desarmamento. Ocorreram alguns plebiscitos locais 
sobre a criação de estados e municípios. Em julho, houve uma 
proposta da Presidente Dilma para um plebiscito como resposta 
às manifestações de junho, o que foi logo descartado pelos par-
tidos no Congresso Nacional em razão do surgimento abrupto 
da ideia. O Artigo 14 prevê projetos de lei de iniciativa popular. 
Mas há várias dificuldades e empecilhos para que esta participa-
ção ocorra de fato. Um projeto, para ser acolhido, tem de contar 
com pelo menos 1% do eleitorado, o que significa 1,4 milhão de 
pessoas em 2013. Há propostas em discussão para diminuir pa-
ra 0,5% do eleitorado, assim como a necessidade de mecanis-
mos eficazes para a validação das assinaturas. Em síntese, em 
25 anos, somente quatro projetos foram aprovados, destacan-
do-se um no campo da habitação popular e a Lei da Ficha Lim-
pa, resultado de iniciativa popular.

Existem 112 “leis faltantes” – são leis mencionadas no texto 
constitucional que não foram criadas até agora. Mas a Constitui-
ção tem sido o esteio no caso de conflitos de terras, especial-
mente em áreas de povos indígenas ou originários (quilombolas, 
por exemplo), assim como nas questões carcerárias e de liber-
dade de imprensa. Ressalve-se, entretanto, que lemos costu-
meiramente nos jornais sobre os “ajustes” necessários no pacto 
social onde se observa que eles incidirão nos setores de menor 
renda/salário, seguro desemprego, abono salarial, etc. O argu-
mento é que se gasta muito para ter uma redução pequena da 
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desigualdade de renda. Será mesmo? Faltam ainda inúmeras 
modificações para desburocratizar a máquina pública e seus 
processos. Os municípios têm sérias limitações para realizar 
inovações em suas gestões – uso de mídias on-line, por exem-
plo, que emperram porque a Constituição enfraqueceu o local e 
fortaleceu o poder central.

Para concluir, uma breve nota sobre as manifestações de 
junho. O Brasil foi às ruas usando as redes sociais como instru-
mento de mobilização. Clamou contra a má qualidade dos servi-
ços públicos (especialmente educação, saúde, segurança e mo-
bilidade urbana), clamou por cidadania de fato, “padrão FIFA”. A 
liberdade de expressão emergiu como regra do regime demo-
crático. Este direito, garantido em cláusula pétrea da Constitui-
ção (significa que não pode ser alterada por emendas), acabou 
por se transformar em um dos valores principais a ser defendido, 
pois os atos de violência nas ruas, depois de junho de 2013, 
colocaram em risco tal direito.

Conclusões e desafios

Um balanço das conquistas obtidas com a Constituição de 
1988 nos leva a olhar e a comparar o proposto, o inscrito, o im-
plementado com a prática atual. Por isto este texto fez um res-
gate do processo de construção da cidadania no Brasil nos últi-
mos 30 anos. Deteve-se na atualidade, concluindo que formas 
novas de cidadania refletem um novo momento e um modelo na 
trajetória do associativismo brasileiro. Destacamos neste asso-
ciativismo o papel dos movimentos sociais.

Observa-se que alguns movimentos voltaram a ter visibili-
dade e centralidade, como atores que pressionam por proces-
sos de mudança social. Eles também se transformaram bastan-
te, realizaram deslocamentos em suas identidades e 
incorporaram outras dimensões do pensar e agir social. Altera-
ram seus projetos políticos. Mas como são muitos e heterogêne-
os, parte deles fragmentou-se, perdeu ou redefiniu sua identida-
de, ideias e pontos de vista centrais, alterando o projeto e a 
cultura política existente. Outros se redefiniram segundo as mu-
danças de outros atores sociais em cena. Outros ainda aprovei-
taram brechas e se conectaram com as possibilidades dadas 
pela globalização, econômica (geradora de resistências e pro-
testos) e cultural (geradora de novas sociabilidades, novas inte-
rações e aprendizagens baseadas na pedagogia do exemplo – 
aprender pela observação – nos grandes eventos transnacionais, 
ou por meio da conexão na rede internet). Os exemplos princi-
pais destes últimos são o movimento antiglobalização, também 
chamado de altermundialistas ou alterglobalização, ou ainda 
transnacionais (Porta & Tarrow, 2004). Registre-se, entretanto, a 
heterogeneidade das formas de movimentos sociais.
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Nossas análises destacam o caráter educativo das ações 
coletivas, organizadas sob a forma de movimentos sociais, a 
ampliação deste cenário associativo para além da sociedade ci-
vil – adentrando em novas esferas públicas, a exemplo dos con-
selhos e conferências nacionais – e o surgimento de novos for-
matos deste associativismo, que trabalha agora essencialmente 
em rede. O Estado transformou suas relações com a sociedade 
civil organizada, impulsionando políticas públicas participativas 
– muitas delas coordenadas ou com a participação de antigas 
lideranças oriundas de movimentos sociais. A busca da institu-
cionalização de práticas, antes autônomas, tornou-se uma cons-
tante. Novo marco regulatório oficial possibilitou a criação de 
inúmeras inovações no campo da gestão democrática, e o leque 
de entidades e associações atuando no campo da educação, 
especialmente na educação não formal, cresceu bastante.

Disso tudo resulta um cenário contraditório no qual convi-
vem entidades que buscam a mera integração dos excluídos por 
meio da participação comunitária em políticas sociais exclusiva-
mente compensatórias; com entidades, redes e fóruns sociais 
que buscam a transformação social por meio da mudança do 
modelo de desenvolvimento que impera no país, inspirados num 
novo modelo civilizatório onde a cidadania, a ética, a justiça e a 
igualdade social sejam imperativos, prioritários e inegociáveis.

Há muitos desafios a serem enfrentados. Como meta geral, 
precisamos alterar a cultura política de nossa sociedade (civil e 
política) ainda fortemente marcada pelo clientelismo, o fisiologis-
mo e por diversas formas de corrupção; reestruturar a cultura 
administrativa de nossos órgãos públicos ainda estruturados so-
bre os pilares da burocracia e do corporativismo; contribuir para 
o fortalecimento de uma cultura cidadã que respeite os direitos e 
deveres dos indivíduos e coletividades, pois a cidadania predo-
minante se restringe ao voto e é ainda marcada pelas heranças 
coloniais da subserviência e do conformismo.

Em resumo: o compromisso ético e a opção pelo desenvol-
vimento de propostas que tenham por base a participação social 
por meio do protagonismo da sociedade civil exige uma clara 
vontade política das forças democráticas organizadas para a 
construção de uma nova sociedade de fato. É preciso que se 
respeitem os direitos de cidadania e se aumente progressiva-
mente o nível de participação democrática da população nos 
espaços públicos, consolidados em instituições que dão forma 
aos direitos humanos e ao exercício da participação cidadã, pre-
sentes nos conselhos, plenárias, fóruns e outras possíveis insti-
tuições a serem inventadas. Tudo isto compõe o universo da 
temática: movimentos sociais e cidadania. Concluímos lembran-
do um alerta de Rancière, quando critica as formas de participa-
ção não emancipadoras, formas criadas apenas para estabele-
cer consensos e controles, dizendo que, nestes casos, a 
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participação política é confundida com o consenso, e a política 
deixa de ser “a reivindicação da parte dos que não têm parte, a 
uma intervenção de expedientes” (Rancière, 1995).
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