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Resumo  

A Constituição Federal Brasileira de 1988, até o ano de 2018, sofreu 105 alterações por meio da 

aprovação das Emendas Constitucionais (99) e de Emendas de Revisão (6). As transformações 

ocorridas por meio de tais aprovações têm sido objeto de estudo de diferentes autores, que 

destacam a importância do agendamento das políticas públicas na Constituição Federal e das 

reformas que se seguiram ao longo da consolidação democrática no país. O presente trabalho 

consiste em uma análise da Constituição Federal de 1988 e das Emendas Constitucionais e de 

Revisão aprovadas, com foco na atenção dos formuladores diante da Carta Constitucional, 

buscando entender quais foram as políticas setoriais alvo de emendas ao longo dos 30 anos de 

promulgação da Constituinte. Mais especificamente, o trabalho analisa e classifica o 

aparecimento de temas de políticas públicas na Constituição Federal promulgada em 1988 e nas 

105 Emendas apontando para processo de atenção governamental e mudanças em políticas 

públicas. A partir da literatura de agenda-setting e da dinâmica das políticas públicas, o artigo 

apresenta as prioridades governamentais na carta magna e nas consequentes alterações via 

Emendas.  

Palavras-chave:  Agenda governamental. Constituição Federal. Emendas Constitucionais. 
Dinâmica de Políticas Públicas. Mudança em Políticas Públicas. 

 



 
 
 

INTRODUÇÃO 

 

A promulgação da Constituição Federal de 1988 constitui um marco normativo no 

processo de redemocratização brasileira consagrando em seu texto alguns dos predicados 

elementares do constitucionalismo moderno, segundo o qual uma Constituição deve ser 

compreendida como uma Lei Fundamental e suprema de um Estado, protetora dos direitos, 

garantias e deveres dos cidadãos, fornecedora de mecanismos de limitação ao exercício do poder 

pelo Estado, com o fim de evitar o seu em detrimento dos cidadãos e consagradora dos limites de 

atuação dos Poderes Instituídos, quais sejam Legislativo, Executivo e Judiciário (Canotilho, 1991) 

A partir de sua vigência, a CF/88 tornou-se base para legitimar o novo sistema democrático, bem 

como para se tornar norma de referência em relação às demais leis e atos normativos 

infraconstitucionais editados após 1988 inaugurando, assim, a ideia de supremacia constitucional, 

resultando na superioridade hierárquica da Carta Constitucional em relação a todas as demais 

espécies normativas existentes  na ordem jurídica brasileira e na força normativa necessária para 

conformar a realidade política e social de nosso país (Novelino, 2019). 

Estas ideias incipientes desenhadas para manter um alto grau de preservação do conteúdo 

e pré-compromissos constitucionais visavam sanar uma instável trajetória institucional em nosso 

país, e pareciam refletir um novo estágio de maturidade política e de longevidade de nossas 

instituições, coroando e habilitando ao pleno desenvolvimento a democracia recém conquistada, 

fincada em bases aparentemente mais sólidas quando comparadas com as sete constituições que 

precederam a de 1988. (Alves, Fernandes, 2018) 

 No entanto, trabalhos na ciência política, em diálogo com o campo do direito, têm 

salientado que, muito além de organizar a estrutura do estado, suas funções e direitos relacionados 

à polity, a longa e detalhada Constituição Federal de 1988, em consequência de características do 

processo descentralizado da constituinte e do momento histórico em que ocorreu, agregou e 

normatizou, via constitucional, uma série de temas vinculados às políticas públicas, ou seja, à 

policy.  (Arantes, Couto, 2008) 

A distinção entre Polity e Policy na análise do texto constitucional brasileiro, significativa 

contribuição iniciada por Rogério Arantes e Cláudio Couto, permite distinguir, dentro da Carta 

Magna, os dispositivos que regem os princípios constitucionais fundamentais, ou seja, Polity, dos 

dispositivos veiculadores de políticas públicas, da Policy. O desenvolvimento dessa pesquisa se 

deu a partir da construção de uma metodologia própria de análise constitucional (MAC) que, de 

forma dinâmica, consegue analisar não apenas a Constituição Federal promulgada em 1988, como 



 
 
também as emendas constitucionais que modificaram a carta original ao longo dos anos. Um dos 

mais relevantes achados das análises iniciais (Arantes e Couto, 2009, p. 27), revela que “69,5% 

dos dispositivos que compõem o texto principal promulgado em 1988 diziam respeito a normas 

de caráter efetivamente constitucional, ao passo que 30,5% dizem respeito a políticas públicas”.  

O alto percentual de atenção sobre políticas públicas, encontrado a partir da aplicação 

metodológica do MAC, abriu portas para uma agenda enorme de estudos que relacionam a 

constituição e o campo de políticas públicas, estendendo-se, sobretudo, à análise das Emendas 

Constitucionais, quer seja sobre o alto número de alterações, quer seja sobre o conteúdo e sobre 

a necessidade de tais mudanças.  

Resultante do processo constituinte, marcado pela descentralização temática na 

redemocratização brasileira, a Constituição Federal de 1988 é marcada pela normatização 

constitucional de temas que, normalmente, evidenciamos como sendo parte da agenda 

governamental infraconstitucional, ou seja, a agenda dos legisladores, do executivo e do 

legislativo, no agendamento, formulação e implementação de políticas públicas. Consequência 

dessa característica da carta constitucional de 1988, a literatura tem demonstrado que amarrações 

da agenda de políticas pública via constitucional demandam um maior número de emendas 

constitucionais para alteração de prioridades permitindo as ações governamentais. Essa situação 

acabou por restringir ou, pelo menos, redirecionar a forma de atuação dos legisladores ordinários, 

resultando em sucessivas e numericamente excessivas propostas de emendas constitucionais por 

todos os governos que se seguiram, na tentativa de implementação de suas agendas de políticas 

públicas – único caminho possível que não fosse invalidado por parte do Judiciário (Arantes e 

Couto, 2009). Couto e Arantes (2006) ainda chamam a atenção para o fato de que as regras para 

modificação da Constituição, via aprovação de Emendas Constitucionais são mais complexas e 

demandam força e coalizão maiores do que o esforço empregado na produção de normatizações 

infraconstitucionais, como via leis e leis complementares, por exemplo.  

Muito embora seja classificada pela literatura como uma Constituição rígida, cuja 

característica primordial reside em exigir um quórum qualificado para restringir e até dificultar 

alterações nas normas constitucionais, voltada a obstar alterações casuísticas potencialmente 

desnaturadoras do denso conteúdo normativo e moral assumidos pelo Constituinte Originário, a 

Carta Magna apresenta uma alta taxa de mudança desde a sua promulgação em 1988. Até 1988, 

após 30 anos da sua promulgação original, a Constituição sofreu cento e cinco alterações, sendo 

noventa e nove via emendas constitucionais e seis alterações, em 1994, via Emendas de Revisão, 

uma taxa média anual de 3,4 emendas. (Silva, 2012; Brandão, 2008).  



 
 

Incluindo as Emendas aprovadas via PECs  (99) e as 6 Emendas de Revisão de 1994, 

entre os anos de 1992 e 2018, cento e cinco Emendas à Constituição Federal brasileira de 1988 

foram promulgadas com o intuito de alterar o texto e as políticas forjadas para dar cumprimento 

não apenas aos objetivos determinados pelo Constituinte Originário, como também para adequar 

e permitir a formulação de agendas de governo eleitos que, diante da necessidade de implementá-

las, tendem a modificar o ordenamento constitucional por meio deste instrumento normativo. Na 

Constituição de 1988, observa-se a positivação de normas de cunho programático, as quais 

delegam ao Estado, sobretudo ao Legislativo e Executivo, a realização de prestações positivas, a 

fim de propiciar a realização do bem comum, através da democracia social, resultando em um 

direcionamento social e econômico, traçando diretrizes estruturais com base em suas preferências, 

como mecanismo de garantia da promoção dos direitos sociais, e consolidação da cidadania.  

(Bucci, 2001; Couto e Arantes, 2006; Carvalho, 2002; Silva, 2012). A constitucionalização desses 

direitos fundamentais vincula, portanto, a atuação do legislador ordinário, em contraste com as 

matérias não constitucionalizadas, deixadas à discricionariedade legislativa, de modo que a 

Constituição Federal, seja desde sua forma original às reformas até hoje promulgadas- passou a 

pautar as ações dos governos, frequentemente demandando ou restringindo a formulação de 

políticas públicas, influenciando diretamente os produtos do jogo político  (Couto e Lima, 2016). 

Neste contexto, o índice de mutabilidade constitucional brasileiro, comparado aos países 

latinos, é o terceiro, apresentando grande aprovação de medidas que alteram o texto original. Não 

se pode deixar de observar que a possibilidade de se incorporar esta miríade de políticas no bojo 

da Constituição Federal decorre, sobretudo, de sua natureza analítica, isto é, uma Constituição 

que preocupada em conferir maior proteção, ainda que virtualmente, a certos valores listados em 

seu núcleo duro aspiracional – liberdade, igualdade, valor social do trabalho, livre iniciativa, 

educação e saúde -  acaba por consagrar matérias de cunho particularista,  que extravasam o 

arcabouço típico do constitucionalismo, quais sejam, estrutura do Estado, organização Poderes e 

dos direitos e garantias fundamentais. (Arantes e Couto, 2009; Couto e Arantes, 2006; Souza, 

2008; Mendes, 2019; Novelino, 2019).  É neste sentido que se afirma que a euforia constituinte – 

saudável e inevitável após tantos anos de exclusão da sociedade civil – levou a uma Carta que, 

mais do que analítica, é prolixa na medida em que abarca todos os principais ramos do direito 

infraconstitucional em seu texto, desembocando em uma a expressiva quantidade de emendas 

constitucionais ao longo das três décadas de vigência da Constituição Cidadã (Barroso, 2005). 

O resultado desta expressiva quantidade numérica de emendas constitucionais ao longo 

das três décadas de constituição, promulgadas no horizonte temporal a que este estudo se propõe 

a analisar, é um texto constitucional diferente daquele aprovado em 1988. Um texto maior, mesmo 



 
 
considerando a exclusão de diversos dispositivos ao longo das emendas aprovadas, além de um 

texto que revê ideias, insere novas e continua em constante mutação e adaptação. A partir dos 

preceitos teóricos dos estudos constitucionais que levam em consideração a existência de políticas 

públicas (policy) na Constituição e nas Emendas aprovadas e, sobretudo, a partir das lentes 

analíticas do processo de formação e de mudança da agenda governamental, esse trabalho se 

compromete a aprofundar o debate mapeando e categorizando os diferentes setores de políticas 

públicas presentes na Constituição e nas Emendas aprovadas, contrapondo a formação setorial da 

Constituição Federal de 1988 e a Constituição em 2018, após emendas. 

 Neste artigo, as continuidades e descontinuidades de diversas políticas públicas 

constantes da Constituição Federal serão observadas a partir das lentes analíticas do conceito de 

“dinâmica das políticas públicas” (Baumgartner e Jones, 2002). Esse conceito emerge na literatura 

sobre agenda governamental como uma síntese dos processos de mudança na atenção dos 

policymakers às diferentes políticas públicas. A literatura sobre agenda, em desenvolvimento no 

campo da ciência política desde os anos 1970, tem mostrado que mudanças em políticas públicas 

estão relacionadas às alterações na atenção destinada por diferentes atores a temas ou aspectos 

específicos da ação governamental. Mudanças em uma política – e particularmente mudanças 

rápidas – são esperadas quando atores governamentais ou não-governamentais alteram suas 

percepções sobre temas, problemas, urgências e prioridades. Foi assim que Cobb e Elder (1971), 

por exemplo, buscaram investigar como alguns temas passavam a ocupar posição central nos 

debates dentro de uma comunidade, enquanto outros eram ignorados. Os autores buscaram 

investigar quais elementos ajudariam a explicar a construção de agendas e quem participaria desse 

processo, mostrando que há relações entre os temas percebidos como relevantes para o público (a 

sociedade em geral, ou nos termos dos autores, a “agenda sistêmica”) e aqueles priorizados pelo 

governo (os formuladores de política ou a “agenda governamental”). Mais adiante, Kingdon 

(1984) concentra sua análise na agenda governamental e mostra que ela é influenciada pela 

conjunção de três elementos (ou fluxos): percepções a respeito de problemas; ideias relacionadas 

a soluções (ideias sobre o que fazer); e acontecimentos relacionados ao contexto político. As 

mudanças, para o autor, resultam da conexão desses elementos por um ator (ou um conjunto de 

atores) que opera estabelecendo ligações entre esses fluxos em momentos propícios (nos termos 

de Kingdon, as janelas de oportunidade). Um pouco mais tarde, Baumgartner e Jones (1993) 

avançam nos estudos de agenda mostrando que as políticas públicas passam por períodos de 

estabilidade, marcadas pela lógica incremental, mas também por momentos de mudanças rápidas 

e inesperadas. A chave para entender períodos de estabilidade e/ou mudança estaria, para os 



 
 
autores, no processo de priorização de temas e problemas pelos formuladores de políticas, ou seja, 

a forma como atenção é dirigida a alguns assuntos específicos (Jones e Baumgartner, 2005). As 

mudanças em políticas, no modelo de Equilíbrio Pontuado proposto pelos autores, resultam das 

mudanças na atenção: níveis baixos de atenção a um assunto implica em estabilidade, enquanto 

atenção focalizada e contínua está relacionada a mudanças rápidas, como explicam Brasil e Jones 

(2020). Investigar a dinâmica das políticas públicas significa observar níveis de atenção ao longo 

do tempo, elemento fundamental para a compreensão das mudanças (Baumgartner e Jones, 1999; 

2002).  

O presente trabalho entende que uma das formas de observar a maneira como a atenção é 

distribuída entre as mais diversas políticas públicas brasileiras é por meio da análise da 

Constituição Federal e suas emendas1. A premissa que orienta este estudo é que a agenda de 

políticas públicas do país – ou seja, as questões consideradas mais importantes em termos das 

políticas – capturaram a atenção dos constituintes e ingressaram no texto da Carta Magna de 1988. 

Por outro lado, as emendas mobilizaram a atenção dos legisladores ao longo do tempo, em 

questões consideradas prioritárias. O período proposto para a análise é altamente significativo na 

medida em que reflete a busca do Poder Constituinte Reformador pela manutenção da estrutura 

democrática do Brasil após duas décadas de ditadura militar promovendo, através das emendas 

constitucionais, transformações no sistema político-partidário, nas relações entre estado e 

sociedade, alargamento de direitos e garantias fundamentais, dentre outras mudanças estruturais, 

além, é claro, de mudanças em determinações sobre os diferentes setores da policy. A inserção 

destes temas tão caros à sociedade brasileira consubstancia, portanto, um aspecto primordial das 

políticas públicas, a de serem o meio pelo qual os fins constitucionais podem ser realizados de 

forma sistemática e abrangente, influenciando e beneficiando positivamente a vida dos cidadãos 

(Barcellos, 2005; Souza, 2017). 

 

 

 
1 Há outras formas de observar e quantificar a atenção governamental a temas e problemas, envolvendo a 
análise da produção legislativa (proposta e/ou aprovada), de documentos do Poder Executivo (portarias, 
discursos de autoridades, dados orçamentários), entre outros. A análise da Constituição Federal e suas 
emendas consiste em uma iniciativa pioneira nos estudos sobre agenda no Brasil.  



 
 
OBJETIVOS 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma análise das prioridades dos 

policymakers que formam e modificam a agenda governamental brasileira pela perspectiva das 

mudanças ocorridas na Constituição Federal brasileira por ocasião de suas cento e cinco emendas 

constitucionais aprovadas entre 1988 e 2018. A análise baseada na interpretação, organização e 

análise setorial de cada Emenda Constitucional aprovada permite compreender quais “setores” 

foram mais modificados ao longo do tempo, permitindo, portanto, observar as continuidades e 

descontinuidades de diversas políticas públicas presentes na atual Constituição Federal Brasileira. 

De forma complementar, também serão analisadas a atenção setorial proporcional da Constituição 

Federal original, de 1988, e a Constituição emendada, em 2018, apontando transformações e 

mudanças na sua formação após 30 anos. As lentes analíticas utilizadas nessa pesquisa estão 

relacionadas ao conceito de “dinâmica das políticas públicas”, que entende que prioridades 

governamentais sofrem alterações ao longo do tempo, apontando para mudanças na compreensão 

da importância e da imagem de políticas públicas. (Baumgartner e Jones, 1993). 

 

 METODOLOGIA  

O desenho da pesquisa é constituído a partir do uso de diferentes abordagens e 

instrumentos metodológicos que permitem mapear e categorizar o aparecimento de temas centrais 

nos documentos selecionados, sendo capazes de demonstrar e organizar o lócus da atenção dos 

atores governamentais na formação e nas modificações da Constituição Federal de 1988. É, 

portanto, uma pesquisa que combina elementos da análise de conteúdo, aplicado por meio do 

processo de codificação de informações e construção de bancos de dados, seguido por análises 

longitudinais, que consideram mudanças ao longo do tempo, e por análises comparadas, que 

contrapõem as versões de 1988 e de 2018, após cento e cinco emendas aprovadas, da Constituição 

Federal brasileira. Três documentos são analisados: 1) Constituição Federal promulgada em 1988, 

2) as cento e cinco Emendas Constitucionais aprovadas, incluindo 99 Emendas Constitucionais 

oriundas de PECs (1992 a 2018) e as 6 Emendas de Revisão aprovadas em 1994; 3) Constituição 

Federal emendada e consolidada ao final d0 ano de 2018. 

A análise de conteúdo e o processo de codificação são realizados de acordo com a 

utilização de categorias analíticas pré-existentes que compõem o livro de códigos (codebook) que 



 
 
categoriza a informações selecionada de acordo com o setor de políticas públicas2. O codebook é 

composto por 21 códigos, ou categorias analíticas, que representam vinte e uma políticas setoriais 

diferentes, conforme tabela abaixo.  

Quadro 1 - Código e sua Política Setorial 

Código Política setorial 
1. Macroeconomia; 
2. Direitos civis, políticos, liberdades e minorias; 
3. Saúde; 
4. Agricultura, pecuária e pesca; 
5. Trabalho, emprego e previdência; 
6. Educação; 
7. Meio-ambiente; 
8. Energia; 
9. Imigração e refugiados; 
10. Transportes; 
12. Judiciário, justiça, crimes e violência; 
13. Políticas sociais;  
14. Habitação, infraestrutura e reforma agrária; 
15. Sistema bancário, instituições financeiras e comércio interno; 
16. Defesa, forças armadas, militares e guerra; 
17. Ciência, tecnologia e comunicações; 
18. Comércio exterior, importações e exportações; 
19. Relações internacionais e política externa; 
20. Governo e administração pública; 
21. Território e recursos naturais; 
23. Cultura, esporte e lazer. 

Fonte: Disponível no codebook brasileiro <https://www.comparativeagendas.net/> 

Nessa perspectiva metodológica, as informações coletadas de documentos 

governamentais recebem “códigos” que categorizam o conteúdo daquele corpus documental de 

acordo com o aparecimento de uma política pública setorial. No caso da Constituição Federal, o 

texto constitucional é fragmentado de acordo com cada elemento ou dispositivo, como: caput do 

artigo, inciso, alínea e parágrafo, separando o texto corrido em diversas “quasi-sentence” 

diferentes, conforme exemplo a seguir: 

 

2 A estruturação das categorias analíticas (coluna Código) é baseada nas diretrizes do projeto nacional 
Brazilian Policy Agendas Project (BPAP), vinculado à proposta internacional do Comparative Agendas Project (CAP). 
Nessa perspectiva metodológica e analítica, a elaboração do banco de dados contendo a quantidade de atenção dada a 
cada uma das categorias de políticas públicas definida possibilita não apenas o estudo da política brasileira, por meio 
da análise de seus indicadores de atenção selecionados, como também permite estudos de políticas públicas comparadas 
com os demais vinte e três países que integram o projeto internacional (CAP). 

 



 
 
Quadro 2 – Quasi-sentence como unidade analítica na Constituição Federal. 

Data Descrição Código 

10/5/1988 

   Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de 
direito e tem como fundamentos: 20 

10/5/1988       I - a soberania;  19 

10/5/1988       II - a cidadania;  2 

10/5/1988       III - a dignidade da pessoa humana;  2 

10/5/1988       IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;  5 

10/5/1988       V - o pluralismo político.  2 

10/5/1988 
      Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.  2 

  Para cada sentença criada (coluna descrição) é atribuído um código que relaciona o 

conteúdo daquela sentença à uma das vinte e uma categorias de políticas públicas existentes. A 

separação do texto em sentenças, definida metodologicamente como sendo a unidade de análise, 

amplia a capacidade analítica uma vez que separada e destaca os diferentes setores de políticas 

presentes no texto constitucional. O mesmo processo de codificação é feito com cada Emenda 

Constitucional aprovada, mas, neste caso, os dados são agregados de duas formas diferentes: Na 

primeira análise, cada EC é definida como uma única unidade de análise a ser codificada e, por 

se tratar de um instrumento utilizado e aprovado ao longo do tempo, a perspectiva longitudinal é 

inserida por meio da data de promulgação da EC, conforme tabela a seguir: 

Quadro 3 – Organização das Emendas Constitucionais aprovadas 

 

No entanto, cada uma das 105 Emendas Constitucionais, inicialmente adotadas cada uma 
como uma unidade de análise, alteram diferentes trechos da constituição, conforme exemplo a 
seguir.  



 
 

Quadro 4 – Unidades de análise dentro de Emenda Constitucional N. 23 de 1999 

 

A Ementa da EC/23 de 1999 altera os artigos 12, 52, 84, 91, 102, e 105 da Constituição 

Federal, criando o Ministério da Defesa e dando providências. Individualmente a EC 23 seria 

classificada com o código 16, de Defesa, mas, ao abrir cada dispositivo alterado (quasi-sentence), 

é possível aprofundar a análise e codificar cada uma das seis alterações feitas pela sua provação. 

Desta forma, para além de codificar o conteúdo geral de cada uma das Emendas Constitucionais, 

também desagregamos cada dispositivo (quasi-sentence) alterado em cada emenda constitucional, 

e o adotamos como unidade de análise, assim como fizemos no corpo dos textos constitucionais. 

De 105 emendas, a desagregação resultou em 872 (oitocentas e setenta e duas) alterações em 797 

(setecentas e noventa e sete) sentenças diferentes da Constituição Federal brasileira, sejam elas 

em caput de artigo, inciso, parágrafo ou alínea, entre 1992 e 2018, incluindo as revogações. Vale 

a pena destacar que setenta e cinco sentenças (trechos da Constituição Federal de 1988) foram 

alterados mais de uma vez (de duas a até quatro alterações), conforme tabela abaixo.  

Quadro 5 - Número de dispositivos que sofreram alteração textual via aprovação de Emenda 
Constitucional 
 

Tipo de alteração Quantidade de 
dispositivos 

Uma alteração textual 664 
Duas alterações textuais 62 
Três alterações textuais 12 
Quatro alterações textuais 1 
Quantidade de alterações excluindo as revogações 739 
dispositivos revogados 58 
Alterações em dispositivos 797 
Quantidade de mudanças totais 872 

Cada elemento textual da Constituição Federal (sentenças) e cada Emenda Constitucional 

aprovada presentes nos quadros anteriores são analisadas por dois pesquisadores distintos e ao 

conteúdo substantivo de cada unidade de análise é designado um código que reflete o setor da 

política pública ali retratada de acordo com categorias elencadas no quadro 1.Tal processo de 

codificação resulta na construção de bancos de dados que mostram a quantidade proporcional de 



 
 
atenção de cada documento analisado sobre as 21 categorias pré-definidas. Uma vez constituído 

o banco de dados, a pesquisa adota uma perspectiva analítica quali-quanti, apontando 

proporcionalmente tópicos que constituem a CF de 1988, os principais temas abordados, além 

categorizar as noventa e nove Emendas Constitucionais aprovadas ao longo do tempo, e, por fim, 

permite analisar as mudanças da CF original para a CF emendada em 2018, 30 anos após sua 

promulgação original.  

 RESULTADOS  

A codificação da Constituição Federal de 1988 gerou um banco de dados com 1816 

informações categorizadas entre os 21 tipos de políticas setoriais retratadas na tabela 1.  

Tabela 1 – Percentual de atenção na composição da Constituição Federal de 1988 

CF/1988 1988 
Macroeconomia; 10,8% 
Direitos civis, políticos, liberdades e minorias; 11,0% 
Saúde; 1,4% 
Agricultura, pecuária e pesca; 0,5% 
Trabalho, emprego e previdência; 5,8% 
Educação; 2,6% 
Meio-ambiente; 0,8% 
Energia; 1,3% 
Imigração e refugiados; 0,2% 
Transportes; 1,2% 
Judiciário, justiça, crimes e violência; 18,1% 
Políticas sociais;  1,4% 
Habitação, infraestrutura e reforma agrária; 2,8% 
Sistema bancário, instituições financeiras e comércio interno; 2,4% 
Defesa, forças armadas, militares e guerra; 3,7% 
Ciência, tecnologia e comunicações; 1,6% 
Comércio exterior, importações e exportações; 0,5% 
Relações internacionais e política externa; 0,8% 
Governo e administração pública; 29,0% 
Território e recursos naturais; 2,4% 
Cultura, esporte e lazer. 1,7% 

Número de sentenças 1816 

Como é de se esperar, identificamos centralidade temática em códigos que estruturam o 

Estado, suas funções e sistemas, representados pelo código 20 - Governo e Administração Pública 

- que apresenta majoração de 28,99% de expressão, seguida por assuntos que envolvem o sistema 

judiciário, representando 18,10% e direitos civis e políticos com 11%. Somando esses três 

indicadores aos valores encontrados sobre questões de defesa e organizações das forças armadas 

(3,4%) e definições territoriais (2,4%), temáticas mais relacionadas à polity, resulta um percentual 



 
 
de atenção de 64% dos dispositivos constitucionais voltados à estruturação do estado e do sistema 

político, número próximo ao dos 69% achados nos estudos de Arantes e Couto (2008). Com uso 

de instrumentos metodológicos diferentes, a expectativa é de obtenção de resultados diferentes, 

ainda que as pequenas variações apresentadas demonstram um aspecto comum e esperado por 

essa análise, a saber: a grande incidência de políticas públicas na Constituição Federal de 1988 

para além das normatizações que organizam o estado, os poderes, os direitos civis e políticos. Na 

análise elaborada por meio da metodologia do CAP, 34% dos dispositivos do texto constitucional 

aparecem como sendo objeto de dezessete tipos de políticas públicas distintas, um alto grau de 

diversidade de temas abordados, com destaque para o aparecimento de políticas econômicas 

(11%), políticas de trabalho, emprego e renda (5,8%), regulamentações bancárias e sistema 

financeiro (2,8%), políticas de educação (2,6%) e de habitação (2,4%). Conforme demonstrado 

na tabela anterior, e ilustrado no gráfico a seguir, chama atenção a diversidade de políticas 

setoriais que são instituídas na carta constitucional, promovendo o agendamento de diversas 

políticas públicas na Constituição de 1988.  

Gráfico 1 - Atenção às políticas setoriais na Constituição Federal de 1988 

 

Fonte: elaboração própria. 

No passo seguinte apresentamos os resultados das análises feitas nas 105 Emendas 

Constitucionais aprovadas, considerando as 99 Emendas aprovadas via PECs e as 6 Emendas de 
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Revisão, tendo como objetivo identificar quais setores foram mais modificados via ECs 

aprovadas. 

Tabela 2 - Percentual de atenção na composição das Emendas Constitucionais aprovadas  
EMENDAS CONSTITUCIONAIS APROVADAS % atenção 

Macroeconomia; 19,5% 
Direitos civis, políticos, liberdades e minorias; 5,9% 
Saúde; 4,2% 
Agricultura, pecuária e pesca; 0,0% 
Trabalho, emprego e previdência; 4,8% 
Educação; 2,8% 
Meio-ambiente; 1,0% 
Energia; 4,2% 
Imigração e refugiados; 0,0% 
Transportes; 1,9% 
Judiciário, justiça, crimes e violência; 9,7% 
Políticas sociais;  3,6% 
Habitação, infraestrutura e reforma agrária; 0,5% 
Sistema bancário, instituições financeiras e comércio interno; 1,9% 
Defesa, forças armadas, militares e guerra; 2,2% 
Ciência, tecnologia e comunicações; 2,4% 
Comércio exterior, importações e exportações; 0,0% 
Relações internacionais e política externa; 1,3% 
Governo e administração pública; 26,2% 
Território e recursos naturais; 4,5% 
Cultura, esporte e lazer. 3,3% 

Número de projetos 105 
 

No gráfico 2, mapeamos e identificamos os setores das 105 Emendas Constitucionais 

aprovadas, de 1992 a 2018, categorizadas de acordo com a política setorial proposta pelo CAP. É 

importante destacar as prioridades sobre os setores de Governo e Administração Públicas, 

representando 20,41% e sobre os temas de Judiciário e sistema de justiça representado por 12,24% 

do total de emendas aprovadas, replicando os indicadores de maior atenção da Constituição de 

1988. No entanto, quando analisados o percentual de políticas setoriais a partir da agregação dos 

códigos propostos, notamos um crescimento no percentual de temas inseridos na Constituição que 

se referem ao regramento de políticas públicas, em diversos setores. Enquanto as ECs 

relacionadas à temas de estrutura e sistema político somam 46%, as ECs que versam sobre 

políticas públicas somam 64%, com destaque para as políticas de setores como Macroeconomia 

(19,5%), Energia (4,2%), Saúde (4,2%), Políticas Sociais (3,6%) e Cultura (3,3%).  



 
 
  Gráfico 2 - Atenção às políticas setoriais nas Emendas Constitucionais aprovadas de 

1992 a 2018 

 

Fonte: elaboração própria. 

 Na tabela e no gráfico a seguir, demonstramos o número de emendas constitucionais 

aprovadas em cada governo ao longo do tempo. A primeira informação relevante diz respeito ao 

total de emendas aprovadas por governo. É importante notar uma certa constância, ainda que em 

patamar elevado, no número de ECs aprovadas entre os governos de Fernando Henrique Cardoso, 

primeiro e segundo mandatos, Luiz Inácio Lula da Silva, primeiro e segundo mandato, e Dilma 

Rousseff, primeiro mandato. Nesse período de 20 anos, de 1995 a 2014, foram 80 Emendas 

Constitucionais aprovadas, uma média de 16 aprovação de ECs por governo, ou 4 emendas por 

ano nesse período. Juntos, os dois governos de FHC foram os que mais promoveram alterações 

na constituição, 35 no total. As mudanças vieram em diversos setores, sobretudo aqueles pautados 

em ideias reformistas, da economia – com a aprovação e prorrogação da CPMF, da reforma da 

administração pública e da previdência, da desregulamentação do sistema financeiro, abertura de 

capital e de atuação de empresas internacionais no mercado nacional em diversos setores – 

telecomunicações, recursos minerais; redefinição em setores estratégicos como as políticas 

energéticas de gás e de petróleo. Outras políticas setoriais também foram alvo de reformas 

constitucionais no Governo FHC, como o setor da educação e a criação do FUNDEF, e do Fundo 

de Combate e Erradicação da Pobreza e de Moradia, direito social fundamental, investimentos 

mínimos em saúde.
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Tabela 3 – Emendas Constitucionais por categoria em Perspectiva longitudinal por presidente 

 



 
 

A agenda de reformas constitucionais não se encerrou com o turnover e mudança de 

governo, sob a eleição de Lula do PT, em 2003. No entanto, quanto ao teor das reformas 

aprovadas, não se pode dizer que elas tenham tido o mesmo teor que as 35 reformas aprovadas 

pelo seu antecessor. Foram, no total, 28 emendas aprovadas durante os 8 anos de governo Lula 

(2003-2010). 14 emendas igualmente distribuída em seus dois governos. Entre as semelhanças 

com FHC permanece o alto grau de emendamento e de atuação sobre a Constituição e o foco nos 

dois principais setores: macroeconomia e governo e administração pública. No campo 

macroeconômico os principais alvos de reforma foram as políticas tributárias, juros, previdência, 

mudanças nos bens da união e dos territórios. No campo administrativo, aparecem questões sobre 

pacto federativo, fusão, desmembramento e fundo dos municípios brasileiros, políticas de 

remuneração de servidores e a Reforma do Poder Judiciário. As maiores diferenças, no entanto, 

ficam por conta das mudanças pontuais em políticas públicas e o aparecimento de repactuações 

no setor da educação, com o FUNDEB, na constitucionalização de políticas de irrigação e do uso 

de recursos naturais, a política nacional de Cultura, que entrou com grande impacto nos preceitos 

constitucionais. Destaque deve ser dado às políticas sociais voltadas para juventude, erradicação 

da pobreza e combate à fome, inserindo pautas fortemente defendidas em sua agenda via emendas 

constitucionais.  

Dentre as principais Emendas aprovadas no período de 2007 a 2010, segundo mandato 

do Presidente Lula, destacamos questões estruturais da polity, assuntos relacionados aos direitos 

civis e políticas com a mudanças na questão da cidadania Brasileira; a reestruturação do estado e 

do pacto federativo, com e a regulamentação da criação, fusão, incorporação e desmembramento 

de munícipios, novas definições na composição da Câmara Municipal, estabelecendo critérios de 

proporção de habitantes a vereadores, bem como questões macroeconômicas correlatas, como o 

teto as despesas legislativas e o aumento do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). No 

campo das policies, destaques são dados para a EC 59/2009, promulgando a obrigatoriedade do 

ensino dos quatro a dezessete anos, ampliando programas suplementares para todas as linhas da 

educação básica, assegurando o seu acesso de forma gratuita a todos, e incluindo aqueles que não 

tiveram acesso na idade adequada. Já a EC 67/2010 estabeleceu por tempo indeterminado o Fundo 

de Combate e Erradicação da Pobreza (FCEP), que tem como objetivo o acesso a níveis dignos 

de subsistência e da melhoria da qualidade de vida. Por fim, a EC 64/2010, que é a mais 

emblemática no Governo Lula 2, introduzindo a alimentação como direito social. 

No primeiro Governo da Presidenta Dilma Rousseff (2011 a 2014), cresce o número de 

emendas aprovadas em relação ao seu antecessor e também representante do PT, o presidente 



 
 
Lula. Foram aprovadas 17 emendas constitucionais, demonstrando, sobretudo, continuidade aos 

programas do governo do PT. Exemplo dessas alterações para implementação de agendas de 

governo podem ser notados com a EC 84/2014 que promoveu aumento da entrega de recursos da 

União para o Fundo de Participação dos Municípios (FPM). No período, temos a promulgação da 

EC 70/2012 que estabeleceu critérios para o cálculo e correção dos proventos por aposentadoria 

por invalidez dos servidores públicos. A EC 71/2012 é um marco na questão das políticas públicas 

vinculadas à Cultura, já alvo de Emenda Constitucional 48/2005 no governo Lula, agora 

instituindo o Sistema Nacional da Cultura.  A EC 72/2013 que foi chamada de PEC das 

Domésticas, garantiu direitos trabalhistas a esse grupo de trabalhadoras. A EC 76/2013 

promulgou a abolição da votação secreta nos casos de perda de mandato de deputado e senador e 

na apreciação de vetos, garantindo à sociedade uma maior transparência dos seus representantes 

políticos. No entanto, apesar de importantes e impactantes mudanças constitucionais vinculadas 

à políticas públicas, o governo Dilma concentra sua atenção em reformas constitucionais de 

ordem estrutural do sistema político, com grande atenção às políticas macroeconômicas, de 

governo e administração pública e poder judiciário. Nessa área estão contempladas medidas como 

criação de tribunais regionais do trabalho, dá autonomia para Defensoria Pública, organiza cargos 

da administração pública e normatiza critérios de votos no Congresso.  

No segundo governo da Presidenta Dilma, de 2015 ao seu afastamento e Impeachment, 

em Maio e Agosto de 2016, respectivamente, foram promulgadas de 11 emendas constitucionais. 

Novamente, as principais áreas são a macroeconomia, a administração pública e o sistema 

judiciário. Os temas de maior importância tratados são a aposentadoria compulsória para 

servidores públicos, a possibilidade de desfiliação partidária, sem prejuízo do mandato. Cabe, 

também, destaque para a EC 86/2015 que torna obrigatório a execução da programação 

orçamentária e a cobrança de imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e 

sobre a prestação de transporte interestadual e municipal. No campo das policies, a EC90/2015 

incluiu o transporte como um direito social, e a EC 85/2015 atualiza o tratamento das atividades 

de ciência, tecnologia e inovação na Constituição Federal. Por fim, o governo Temer que se inicia 

com o afastamento e consequente Impeachment da Presidenta Dilma, e perdura até 2018, 

mapeamos a aprovação de 4 emendas constitucionais. A EC 93/2016 prorrogou a desvinculação 

das receitas da União até 2023. A EC 96/2017 regulamenta que a prática desportiva com animais 

é considerada práticas cruéis, a menos, que sejam manifestações culturais. A EC97/2017 que 

instituiu uma limitação para coligações e, por fim a EC95/2017, considerada uma medida 

emblemática do governo, em que institui o teto de gastos públicos pelo período de 20 anos.



 
 

Gráfico 3 – Emendas Constitucionais por categoria, por governo. 
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O gráfico 3 acima demonstra a atenção percentual dos 10 maiores setores de políticas 

alvos de Emendas Constitucionais que promoveram mudanças na Constituição Federal de 1988 

separadas por presidentes. Destaque deve ser dado para a curva em U, caracterizada pelas 

extremidades com picos altos, demonstrando temática concentrada e baixa capacidade, e centro 

achatado e com muitas barras baixas, representando maior diversidade acompanhada de 

crescimento da capacidade de emendamento.  

O último resultado a ser apresentado nessa seção demonstra os indicadores de atenção no 

texto constitucional em 2018, exatamente 30 anos após a promulgação da Constituição original, 

em outubro de 1988. Resgatando os princípios metodológicos já esclarecidos anteriormente, a 

análise de texto constitucional é diferente daquela realizada nas emendas constitucionais. Aqui, 

no texto constitucional após 105 emendamentos, tomamos por unidade de análise cada elemento 

que compõe a Carta magna, a saber: o caput do artigo, os incisos, parágrafos e alíneas, conforme 

demonstrado no Quadro 2. Como realizado na Tabela 2, quando mapeamos e analisamos a 

Constituição original, de 1988, a Tabela 4 demonstra os resultados sobre o aparecimento de 21 

tipos de políticas setoriais na Constituição em 2018.   

Tabela 4 – Percentual de atenção na composição da constituição emendada até 2018 

CF/2018 % ATENÇÃO 
Macroeconomia; 10,0% 
Direitos civis, políticos, liberdades e minorias; 9,1% 
Saúde; 1,6% 
Agricultura, pecuária e pesca; 0,4% 
Trabalho, emprego e previdência; 5,1% 
Educação; 2,9% 
Meio-ambiente; 0,7% 
Energia; 1,6% 
Imigração e refugiados; 0,1% 
Transportes; 0,8% 
Judiciário, justiça, crimes e violência; 20,3% 
Políticas sociais;  1,6% 
Habitação, infraestrutura e reforma agrária; 2,2% 
Sistema bancário, instituições financeiras e comércio interno; 0,9% 
Defesa, forças armadas, militares e guerra; 3,3% 
Ciência, tecnologia e comunicações; 1,4% 
Comércio exterior, importações e exportações; 0,4% 
Relações internacionais e política externa; 0,7% 
Governo e administração pública; 31,9% 
Território e recursos naturais; 1,9% 
Cultura, esporte e lazer. 3,1% 

Número de projetos 2222 
 



 
 

A análise da Constituição Federal em 2018, após 105 emendas em 30 anos, será analisada 

na seção a seguir em perspectiva comparada com o texto original, fruto do processo constituinte 

e promulgada em 1988. 

Gráfico 4 - Atenção às políticas setoriais na Constituição emendada até 2018 

 

Análise  

 Após 30 anos e 105 emendas, a constituição federal em 2018 é, evidentemente, diferente 

daquelas aprovada e promulgada em 1988, resultante de um longo e diverso processo constituinte. 

O objetivo dessa análise é identificar, de forma comparada, quais foram os setores mais 

modificados e quais as principais alterações proporcionais na constituição quando contrapomos a 

formação setorial da constituição em 1988 e, após emendamentos, em 2018. Nossa análise aponta 

para três principais aspectos, conforme demonstrado na tabela 5, abaixo. O primeiro aspecto diz 

respeito ao crescimento da Constituição no que se refere ao número de dispositivos. Para 

aprofundar tal análise sobre a capacidade da Constituição é preciso retomar o Quadro 5 que 

detalha a quantidade de dispositivos modificados ao longo dos 30 anos. Foram, ao todo, 872 

modificações em artigos, incisos, alíneas e parágrafos. Desses, 58 revogações e 797 alterações 

textuais. Vale a pena recordar que determinados dispositivos foram alterados mais de uma vez, 

entre duas e até quatro vezes ao longo do período analisado.  

Mesmo com tantas revogações, é possível perceber um crescimento de 406 dispositivos 

constitucionais em 30 anos, um aumento de mais de 20% da Carta Magna. De 1816 regramentos 
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previstos em 1988, a Constituição em 2018 apresenta 2222 elementos constitucionais, 

considerando cada artigo, inciso, alínea e parágrafo. Conforme relatado por Arantes e Couto, 

perecemos que o processo constituinte parece não ter terminado, dessa vez elaborado por meio de 

emendas constitucionais. A Tabela 5 compara a composição das constituições em 1988 e em 

2018, destacando os indicadores que sofreram variação maior ou igual a 0,4%. 

Tabela 5 - Análise comparada: CF/1988 e CF após emendas 2018 

30 ANOS DE CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1988 2018 Diferença 

Macroeconomia; 10,8% 10,0% -0,8% 

Direitos civis, políticos, liberdades e minorias; 11,0% 9,1% -1,9% 

Saúde; 1,4% 1,6% +0,2% 

Agricultura, pecuária e pesca; 0,5% 0,4% -0,1% 

Trabalho, emprego e previdência; 5,8% 5,1% -0,7% 

Educação; 2,6% 2,9% +0,3% 

Meio-ambiente; 0,8% 0,7% -0,1% 

Energia; 1,3% 1,6% +0,3% 

Imigração e refugiados; 0,2% 0,1% -0,1% 

Transportes; 1,2% 0,8% -0,40 

Judiciário, justiça, crimes e violência; 18,1% 20,3% +2,2% 

Políticas sociais; 1,4% 1,6% +0,2% 

Habitação, infraestrutura e reforma agrária; 2,8% 2,2% -0,6% 

Sistema bancário, instituições financeiras e comércio interno; 2,4% 0,9% -1,5% 

Defesa, forças armadas, militares e guerra; 3,7% 3,3% -0,4% 

Ciência, tecnologia e comunicações; 1,6% 1,4% -0,2% 

Comércio exterior, importações e exportações; 0,5% 0,4% -0,1% 

Relações internacionais e política externa; 0,8% 0,7% -0,1% 

Governo e administração pública; 29,0% 31,9% +2,9% 

Território e recursos naturais; 2,4% 1,9% -0,5% 

Cultura, esporte e lazer. 1,7% 3,1% +1,4% 

Número de sentenças 1816 2222 +406 

 

Em azul, destacamos os setores que cresceram proporcionalmente em 2018, quando 

comparado à atenção na constituição original, de 1988.  Esses setores são Governo e 

Administração Pública (3%), Justiça e sistemas de justiça (2%) e Cultura, esporte e lazer (1,4%). 

Os resultados de crescimento, sobretudo dos dois primeiros setores, mostram um direcionamento 

para reconfigurações da Constituição no sentido de reconfiguração do estado e dos sistemas 

administrativo, do executivo, do legislativo e das estruturas do poder judiciário, de repactuações 

federativas, das funções do estado, dos funcionários públicos e das instituições do estado. Há, 



 
 
portanto, um modesto crescimento dos indicadores da polity, que passam, de acordo com a 

metodologia aplicada, de 64%, em 1988, para 66,5% em 2018.  

Destoando dessa tendência, a grande constitucionalização de políticas de Cultura, 

sobretudo durante os governos Lula e Dilma, com as Emendas Constitucionais 48, 71 e 75, 

aprofunda o agendamento de prioridades governamentais via Constituição Federal por meio de 

ECs. Nesse sentido, outras políticas setoriais também ganharam espaço na Constituição Federal 

em 2018, após os 105 emendamentos. Saúde, Educação, Energia e Políticas Sociais tem variação 

positiva de 0,1% até 0,3%, oriundas de emendas que instituem, prorrogam ou modificam Fundos 

obrigatórios (FUNDEB, FUNDEF, Fundo de Combate à Erradicação da Pobreza) e dispõem sobre 

direitos, como o direito à alimentação, amplia a educação básica obrigatória, insere temas 

relacionados à Juventude e dispõe sobre estruturas do sistema de saúde e seus profissionais. 

No sentido oposto, oito são os setores que perderam atenção proporcional maior ou igual 

a 0,4% após as mudanças constitucionais promovidas entre 1992 e 2018. O setor que mais perdeu 

atenção foi o de Sistema bancário, instituições financeiras e comércio interno com redução de 

1,5%. A desregulamentação do setor foi ocasionada pela aprovação Emenda Constitucional 

40/2003, proposta por José Serra (Proposta de Emenda Constitucional nº 21/97) e aprovada cinco 

anos depois, logo no início do primeiro governo Lula, em 2003, que deu nova redação ao caput 

do artigo 192 além de promover a supressão dos oito incisos e três parágrafos. Entram na lista de 

setores que perderam atenção percentual a Economia (0,8%), os direitos civis e sociais (1,9%) – 

nesse setor, a redução é devida ao aumento do número de dispositivos, sem promoção de grandes 

alterações nesse setor. As emendas relacionadas alteram dispositivos existentes, sem incluir ou 

excluir normas. Proporcionalmente, portanto, de 1816 para 2222 unidades de análise, o setor 

perde atenção e reduz a sua participação na constituição após emendas. Transporte, Trabalho, 

Habitação, Defesa e Território também entram na lista de setores com reduções no percentual de 

atenção na nova redação da Constituição em 2018, ainda que o impacto de algumas alterações, 

como na previdência, no reconhecimento dos direitos de empregadas domésticas, ou mesmo na 

criação de instituições de Defesa, como o Ministério da Defesa (EC 23/1999), sejam pontos 

relevantes promovidos pelas emendas aprovadas. 

O gráfico 6 a seguir, ilustra a comparação entre o percentual de cada um dos 21 setores 

de políticas públicas nas duas versões da Constituição Federal brasileira, de 1988 e em 2018. 

 

 



 
 
Gráfico 6 - Análise comparada: CF/1988 e CF após emendas 2018 

 

Conclusão 

Este artigo apresentou e discutiu as principais transformações da Constituinte, após três 

décadas de existência, apontando suas principais mudanças em políticas setoriais ao longo do 

tempo pela via das emendas constitucionais, as quais são produtos de um crônico processo de 

emendamento, como destacado por Arantes e Couto (2009).  Os números demonstrados por este 

artigo evidenciam um aumento considerável na quantidade de dispositivos que foram 

acrescentados na carta constitucional, mesmo considerando aqueles que foram revogados ao 

longo dos anos. 
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A constituição Federal original, promulgada em 1988, apresentava 1816 dispositivos. Ao 

longo dos trinta anos seguintes sofreu alterações provenientes de 105 Emendas Constitucionais 

aprovadas, sendo 99 Emendas Constitucionais via PECs e 6 Emendas Constitucionais de Revisão, 

representando uma taxa anual de 3,5 emendas. Tais emendas, que têm capacidade para modificar 

diversos dispositivos simultaneamente, proporcionaram mudanças em 872 dispositivos, sendo 58 

revogações e 406 medidas de adição a Constituição federal de 2018. O resultado dessas ações é 

externalizado no aumento de mais de 20% da Carta Magna em 2018, constituindo por 2222 

dispositivos.  

Tais mudanças na Constituição Federal, sobretudo aquelas direcionadas para a policy, 

promovendo a inclusão de políticas públicas específicas no texto constitucional, para além de 

reformas estruturais da polity, das normas e regras do jogo e da estruturação dos poderes e dos 

direitos civis e políticos, evidenciam ser de extrema importância para os estudos da agenda 

governamental olhar para a Constituição Federal como sendo um lócus de formação da agenda, 

formulação de políticas e de defesa de prioridades de governos. As mudanças na constituição via 

emendas constitucionais não são apenas impulsionadas pela necessidade de atualizar a carta 

constitucional para evitar inconstitucionalidades julgadas pelo poder Judiciário. Promover 

mudanças na constituição para permitir avanços e reformas em temas e regramentos já previstos, 

ou remover normativas desregulamentando setores cujos assuntos e mudanças se deslocam para 

o ambiente infraconstitucional são apenas formas visíveis de atuação via Emendas. 

Nesses casos, a dinâmica das políticas pública pode ser evidenciada pelo crescimento e 

queda na atenção de setores estruturais, tais como as inúmeras mudanças promovidas em Governo 

e Administração Pública (+3%), em Justiça e sistemas de justiça (+2,2%) e em Sistema bancário, 

instituições financeiras e comércio interno (-1,5%). 

Por outro lado, as Emendas não são utilizadas apenas para modernização do aparato 

normativo e das estruturas do estado, da economia e de seus poderes. Conforme demonstrado nas 

análises, o emendamento é marcado, também, pela inserção de agendas de governo no corpo 

constitucional, conduzindo temas e assuntos presentes nos planos de governo por meio de 

mudanças constitucionais. Essa forma de atuação, via emendas constitucionais e não via 

aprovação no campo infraconstitucional, como via leis, leis complementares e decretos, visam 

garantir a maior permanência de suas ideias, tornando-as políticas de estado e não de governo. 

Isso ocorre devido à maior dificuldade de modificação da constituição quando comparado à 

mudanças de leis, por exemplo. (Couto e Arantes, 2006). Exemplos dessas inserções podem ser 

notados em diversas políticas setoriais, com destaque para as políticas de Cultura, esporte e lazer 



 
 
(+1,4%), ganhando maior expressividade no corpo da Constituição Federal em 2018, quando 

comparado ao texto original da Constituição Federal de 1988, assim como ocorreu com os setores 

da Educação (+0,3), Saúde (+0,2) e das Políticas sociais (+0,2). O aumento proporcional na 

incidência de determinadas políticas públicas no corpo da Constituição é marcado pela inserção 

das agendas de governo eleitos que optaram por garantir a permanência desses temas para além 

de seus mandatos, atuando na esfera constitucional ao invés da infraconstitucional.  

A despeito dessas reformas constitucionais estarem diluídas no tempo, conforme 

explanado anteriormente, a Carta Magna apresenta uma taxa média anual de 3,5 emendas, 

corroborando a ideia segundo a qual quanto mais uma constituição tende a lidar com políticas 

públicas, maior ela é. E quanto maior ela é, mais ela obriga governos a governarem por meio de 

emendamento constitucional (Arantes e Couto, 2008). Diante desta significativa taxa de 

emendamento, a Carta de 1988 vem confirmando o seu espectro prolixo quanto às matérias ali 

elencadas e flutuantes em relação às mudanças de políticas setoriais, resultando em um 

desbalanceamento de atenção despendida quanto às políticas públicas. O artigo contribui no 

entendimento da constituinte, fornecendo à literatura uma maior compreensão sobre o dinamismo 

das políticas públicas e das incidências temáticas na promoção de políticas públicas à 

Constituição. Os dados analisados trazem à luz a peculiar situação experimentada pela 

Constituição Federal de 1988, na qual algumas políticas são exortadas, enquanto que outras, 

reprimidas às vontades políticas ao longo dos sucessivos governos, subordinando o seu conteúdo 

às vontades partidárias e ideológicas.  
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