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Apresentação

Em 2022, celebram-se os 30 anos da institucionalização da educa-
ção legislativa no Brasil e os 25 anos de criação do Centro de Formação, 
Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados (Cefor/CD). 
Para marcar a data, a XII Jornada de Pesquisa e Extensão da Câmara 
dos Deputados uniu-se ao Seminário de Educação Legislativa em um 
evento que visou discutir três pilares da educação legislativa: a forma-
ção profissional de servidores do Parlamento, a educação para a demo-
cracia e a produção de conhecimento por meio da pesquisa em estudos 
legislativos. Tal temática ampla e complexa, como é próprio da demo-
cracia e dos parlamentos, tem o objetivo de unir os saberes de mais de 
250 escolas do Legislativo nacionais e da comunidade acadêmica inte-
ressada no Legislativo.

O evento promoveu debates que abordaram desde o papel das es-
colas de governo no Estado brasileiro contemporâneo, passando pelas 
experiências atuais na capacitação dos servidores do Legislativo, na 
formação de agentes políticos, no impacto de programas educativos 
voltados para a sociedade e na pesquisa e produção do conhecimento 
sobre o Poder Legislativo, até uma avaliação de tendências e pers-
pectivas para as escolas do Legislativo. As discussões não poderiam 
ser feitas sem a contribuição de outras instituições, como a Assem-
bleia Legislativa de Minas Gerais, a Associação Brasileira das Escolas 
do Legislativo e de Contas (Abel), a Caixa Econômica Federal, a Escola 
Nacional de Administração Pública (Enap), a Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg) e o Senado Federal. Todas as ati-
vidades estão disponíveis na programação inserida nestes Anais, com 
link de acesso aos vídeos no canal do YouTube da Escola da Câmara.
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O Seminário de Educação Legislativa e XII Jornada de Pesquisa e 
Extensão marcou, também, os dez anos do Mestrado Profissional em 
Poder Legislativo (MPPL), promovido pela Câmara dos Deputados, 
e as comemorações do conceito 5 recebido pelo MPPL na avalia-
ção da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior) referente ao quadriênio 2017-2020, que corresponde à nota 
máxima para programas de mestrado. Já são mais de 115 mestres for-
mados e 1.500 alunos especiais que participaram de disciplinas nas 
três linhas de pesquisa do curso: gestão pública no Poder Legislativo, 
processos políticos do Poder Legislativo e política institucional do 
Poder Legislativo. Um reflexo do interesse pelos estudos legislativos 
se concretizou pelo envio de trabalhos científicos de pesquisadores 
de todo o Brasil para apresentação durante o evento. De um total de 
39 incialmente submetidos, 33 foram selecionados para apresen-
tação em seis sessões programadas para os três dias do encontro. 
Os textos foram avaliados por comitê científico com notório prestígio 
acadêmico-profissional. 

Esta edição organiza os trabalhos, submetidos como resumos ex-
pandidos, em capítulos individuais. O cuidado e a dedicação com que 
essa obra foi produzida, associados à qualidade e relevância temática 
dos trabalhos reunidos, nos conferem plena convicção de que o leitor 
encontrará aqui contribuição significativa ao debate sobre a educação 
e os estudos legislativos, além de poder desfrutar de agradável jor-
nada pelas estradas do conhecimento.

Os organizadores
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Programação

Todos os vídeos e informações sobre o evento estão disponíveis em: 
<www.camara.leg.br/eduleg22>.

Dia 21 de setembro de 2022 (quarta-feira)

10h-12h

Mesa de abertura

Convidados:

Celso de Barros Correia Neto (diretor-geral da Câmara dos Deputados)

Milton Pereira da Silva Filho (diretor de recursos humanos na Câmara 
dos Deputados)

Nelson Gomes dos Santos Filho (diretor do Cefor da Câmara dos Depu-
tados)

Fabiano Peruzzo Schwartz (diretor da Coordenação de Pós-Graduação 
da Câmara dos Deputados)

Palestra de abertura

Palestrante: Diogo Costa (presidente da Escola Nacional de Adminis-
tração Pública – Enap)

Tema: Desafios do Estado brasileiro contemporâneo e a contribuição 
das escolas de governo: a experiência da Enap

Moderador: Nelson Gomes dos Santos Filho (Cefor/Câmara dos Depu-
tados)
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14h-15h50

Sessão de apresentação de trabalhos 1

Tema: Política institucional do Poder Legislativo I

Trabalhos:

 ◼  A representação política intrapartidária: a presença das mu-
lheres nas executivas nacionais

Autora: Noemi Araujo Lopes

 ◼  Constitucionalismo feminista: uma análise da produção le-
gislativa das deputadas federais no pós-constituinte

Autor: José Jance Marques Grangeiro

 ◼  A representação do povo Sami nos parlamentos norueguês, 
sueco e finlandês

Autor: Paulo Stanich Neto

 ◼  Observatório Parlamentar da Revisão Periódica Universal: es-
tudo de caso da parceria firmada entre a Câmara dos Depu-
tados e o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direi-
tos Humanos

Autor: Fernando Luis Brito da Silva

 ◼  Uma breve análise comparativa sobre a consolidação da de-
mocracia e da regulação em Portugal e no Brasil

Autor: Renato Lima de Oliveira

16h-18h

Sessão de apresentação de trabalhos 2

Tema: Educação legislativa

Trabalhos:

 ◼  Aceleração da vida e qualidade do ensino: desafios para as es-
colas do Legislativo
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Autor: Sergio Fernandes Senna Pires

 ◼  As funções educativas dos parlamentos digitais: um estudo 
piloto comparativo das experiências de educação política dos 
parlamentos brasileiro e europeu

Autores: Edson Gil Santos Júnior e Sérgio Soares Braga

 ◼  Educação para a democracia o mais cedo possível: a impor-
tância da prática democrática no dia a dia

Autores: Angela Uchoa Branco e Sergio Fernandes Senna Pires

 ◼  Educomunicação, participação popular e democracia: a ex-
periência do Parlamento Jovem Brasileiro da Câmara dos 
Deputados

Autora: Isabela Braga

 ◼  Participação social e cidadania: um estudo de caso do pro-
grama Vereador Mirim de Balneário Camboriú/SC

Autor: Jorge Luiz Valenga Filho

 ◼  Projeto Politeia como uma proposta de ensino do processo 
legislativo

Autoras: Graziela Dias Teixeira e Thawany Gomes da Silva

Dia 22 de setembro de 2022 (quinta-feira)

9h-10h30

Mesa temática 1: Impactos da educação para democracia no Parla-
mento e na sociedade

Convidados:

Ruth Schmitz de Castro (Assembleia Legislativa de Minas Gerais)

Humberto Dantas (pesquisador da Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de Goiás – Fapeg)
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Marcos Vinicius Soler Baldasi (egresso do Parlamento Jovem Bra-
sileiro)

Marília Narvaqui (egressa do Missão Pedagógica no Parlamento)

Moderadora: Corina Castro e Silva (Cefor/Câmara dos Deputados)

11h-12h30

Mesa temática 2: Pós-graduação da Câmara dos Deputados e os dez 
anos do mestrado em Poder Legislativo: retrospectiva e perspec-
tivas

Convidados:

André Rehbein Sathler Guimarães (Câmara dos Deputados)

Ricardo de João Braga (Câmara dos Deputados)

Moderador: Fabiano Peruzzo Schwartz (Cefor/Câmara dos Deputados)

14h-15h50

Sessão de apresentação de trabalhos 3

Tema: Gestão pública no Poder Legislativo

Trabalhos:

 ◼ 	 Artificial	intelligence	in	Parliaments:	how	broad	should	be	its	use?

Autor: Sergio Fernandes Senna Pires

 ◼  Banco de Ideias da Câmara dos Deputados: uma proposta de 
melhoramento

Autor: Cristian Brayner

 ◼  Estudo bibliométrico das publicações sobre aposentadoria da 
pessoa com deficiência

Autores: Kelly Viviane da Silva e Roberto Campos da Rocha 
Miranda
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 ◼  Proposta metodológica para adesão ao Programa de Resulta-
dos da Câmara dos Deputados

Autores: Fabiano Peruzzo Schwartz e Mauro Moura Severino

 ◼  Publicações oficiais da atividade legislativa: a oferta de anais 
e diários do Senado Federal na internet

Autor: Fábio Liberal Ferreira de Santana

16h-18h

Sessão de apresentação de trabalhos 4

Tema: Processos políticos do Poder Legislativo I

Trabalhos:

 ◼  A pergunta é “quando?”: modelagem de jogo sequencial sobre 
momento preferível para incentivo do Poder Executivo ao Poder 
Legislativo

Autor: Fabio Almeida Lopes

 ◼  Avaliação de impacto legislativo no Brasil: metodologia e es-
tratégias de aplicação em matéria criminal

Autora: Iara Maria Machado Lopes

 ◼  Controle horizontal: uma análise da atuação do Poder Legis-
lativo federal e seu efeito na corrupção do Poder Executivo

Autores: Ana Tereza Duarte Lima de Barros, Fábio Ribeiro 
Machado, Lara Lanny de Oliveira Silva, Pedro Henrique 
Ribeiro da Silva e Pedro Severino do Nascimento Silva

 ◼  Influência do efeito coattail na fragmentação partidária bra-
sileira

Autor: Thiago Alexandre Melo Matheus

 ◼  Motivação, expectativas e realidade dos senadores que ava-
liam políticas públicas

Autor: João Thiago Almeida Stilben
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 ◼  O efeito coattail e a coordenação eleitoral entre diferentes ní-
veis federativos

Autor: Thiago Alexandre Melo Matheus

Dia 23 de setembro de 2022 (sexta-feira)

9h-10h30

Mesa temática 3: Educação digital no serviço público: experiên-
cias, desafios e tendências

Convidados:

Ana Paixão (gerente nacional da Universidade Caixa/CEF)

Paulo Marques (Escola Nacional de Administração Pública – Enap)

Cláudio Cunha (Instituto Legislativo Brasileiro/Senado Federal)

Moderador: Márcio Martins (Cefor/Câmara dos Deputados)

11h-12h30

Mesa de encerramento: Tendências, desafios e perspectivas para 
as escolas do Legislativo

Convidados:

Ana Cristina Melo de Pontes Botelho (diretora-geral do Instituto 
Serzedello Corrêa/TCU)

Florian Augusto Coutinho Madruga (presidente da Associação Brasi-
leira das Escolas do Legislativo e de Contas)

Leonardo Augusto de Andrade Barbosa (diretor do Instituto Legisla-
tivo Brasileiro/Senado Federal)

Ruth Schmitz de Castro (gerente-geral da Escola do Legislativo da 
ALMG)
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Moderador: Nelson Gomes dos Santos Filho (Cefor/Câmara dos Depu-
tados)

14h-15h50

Sessão de apresentação de trabalhos 5

Tema: Política institucional do Poder Legislativo II

Trabalhos:

 ◼  Comunicação pública e infotenimento na Câmara dos Depu-
tados

Autora: Ana Marusia Pinheiro Lima

 ◼  Entre o jornalismo e o ativismo digital: a produção jornalís-
tica independente como estratégia de advocacy sobre a agenda 
legislativa da Câmara dos Deputados

Autora: Sâmia Bechelane Cordeiro de Melo

 ◼  Entre uma representação da mulher e uma mulher represen-
tante: como as deputadas federais performam sua representa-
tividade nas redes sociais?

Autoras: Cristiane Brum Bernardes e Izabella Rodrigues 
Forzani

 ◼  Iniciativas institucionais de combate à desinformação no Par-
lamento federal brasileiro: os serviços de checagem Comprove 
e Verifica da Câmara dos Deputados e do Senado Federal

Autora: Izabel Odete Valente Machado

 ◼  Representações nos discursos no Parlamento sobre as big	tech 
no debate da proteção de dados pessoais no Brasil

Autora: Elizabeth Veloso
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16h-18h

Sessão de apresentação de trabalhos 6

Tema: Processos políticos do Poder Legislativo II

Trabalhos:

 ◼  “Detendo Dória”: a regulação do autofinanciamento no Brasil 
(1950-2019)

Autor: Bruno Marques Schaefer

 ◼  A composição da Comissão Permanente de Serviços de In-
fraestrutura (CI) do Senado Federal brasileiro

Autores: Bruno de Castro Rubiatti e Yvi Beatriz Santos 
Fernandes

 ◼  A delegação aos líderes partidários na Câmara dos Deputados: 
as alterações regimentais de 2008 a 2022

Autores: Nivaldo Adão Ferreira Júnior e Ronaldo Quintanilha 
da Silva

 ◼  Controle interno das normas regimentais da Câmara dos 
Deputados: considerações teóricas e propostas de aprimo-
ramento

Autor: Arthur Paku Ottolini Balbani

 ◼  Emendas do Senado às medidas provisórias

Autores: Giovanna Cotrim, Ricardo Barros e Rodrigo 
Bedritichuk

 ◼  Uso do regime de urgência pelos governadores do Rio Grande 
do Sul de 2003 a 2020

Autora: Fernanda Camila Dall’Agnol
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A representação política 
intrapartidária: a presença das 
mulheres nas executivas nacionais

Noemi Araujo Lopes1

Palavras-chave: Representação política; Partidos políticos; Executi-
vas nacionais; Candidaturas femininas; Formação política.

O presente estudo busca consolidar, ainda que de forma sucinta, 
sob enfoque nacional, alguns dados da composição de mulheres nas 
executivas nacionais dos partidos políticos registrados no TSE, ana-
lisar o grau de participação e percentual comparativo proporcional ao 
dos homens, bem como quais os cargos que têm sido ocupados por 
elas. Esse será um ponto inicial de estudo futuro sobre o impacto dessa 
composição junto às iniciativas intrapartidárias de promoção e difu-
são da participação política das mulheres, que buscaremos relacionar 
ao preparo e à formação política que as candidatas filiadas precisam 
para apresentar candidaturas mais competitivas.

Diversos têm sido os estudos que buscam compreender e con-
ceituar a representação política e, recentemente, mais específicos 
têm sido os trabalhos que abordam essa representação sob a pers-
pectiva de gênero que se propõem a analisar a inserção ou a dificul-
dade de representação das mulheres no campo político. Em especí-
fico, vários trabalhos acadêmicos (ALVES, 2008; ARAÚJO, 2001; 2005; 
AVELAR, 2001; ÁLVARES, 2008; MIGUEL, 2001) têm reconhecido que 

1 Cientista política (UnB), especialista (MBA) em políticas públicas e gestão governamen-
tal, mestranda em Poder Legislativo pela Câmara dos Deputados. Assessora parlamentar, 
integrante do Observatório de Violência Política contra a Mulher.
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a participação de mulheres nos espaços públicos não tem acompa-
nhado essa produção acadêmica, haja vista a contínua ausência da 
ocupação dos cargos de representação nas instâncias decisórias de 
poder político.

Hoje, já se constata a sub-representação feminina nos espaços 
de poder frente aos 15% de representatividade perante os 53% do 
eleitorado brasileiro que elas representam. Soma-se a este quadro 
cerca de 45% dos filiados a partidos políticos serem mulheres. Mas 
qual a composição dos diretórios partidários: quantas e onde estão? 
Panseri e Fisch (2019) apontam que são os “os diretórios que cuidam 
do dia a dia do partido, definindo as regras de funcionamento da 
agremiação na localidade, a seleção de candidatos (...), a alocação de 
recursos como fundos eleitorais, entre outras atividades”.

E, são os diretórios postos estratégicos para viabilizar a eleição 
dos candidatos. Como Marion Young apresenta: os “representantes 
formais e informais direcionam a influência que as pessoas podem 
exercer” (YOUNG, 2006, p. 140). Mas a autora aponta que tem sido fre-
quente a reclamação por parte da sociedade de que “os grupos sociais 
dos quais fazem parte ou com os quais têm afinidade não são de-
vidamente representados nos organismos influentes de discussões e 
tomadas de decisão, tais como legislaturas, comissões e conselhos”, 
acrescentamos: tais como os próprios partidos políticos, que são o 
objeto desta pesquisa.

Entenda que, mesmo passadas quase duas décadas desde a pro-
dução de Young, o cenário ainda permanece desigual. Por isso, o pre-
sente ensaio tem por objetivo discutir representação política feminina 
dentro dos partidos políticos brasileiros – sob a perspectiva nacio-
nal –, buscando constatar o percentual de participação das mulheres 
nos diretórios partidários, e analisar a seguinte pergunta: uma maior 
equidade de gênero dentro dos espaços de decisão intrapartidários 
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contribui para o aumento da formação e capacitação de mulheres 
filiadas e construção de candidaturas femininas mais competitivas 
para a disputa eleitoral?

1 metodologia

Para que se alcancem os objetivos pretendidos, alguns caminhos 
podem ser mais producentes, assim como a complementação de di-
ferentes tipos de metodologia de pesquisa cientifica potencializará 
os dados para as análises, que serão desenvolvidas em diferentes 
fases. Serão utilizados como fontes de análise dados extraídos dos 
portais dos partidos políticos analisados e de diferentes fontes in-
formativas que não receberam nenhum tratamento científico, como 
matérias online, jornais, blogs, entre outros; como também, por meio 
da análise documental e observação realizada na coleta dos dados de 
artigos publicados em Periódicos Acadêmico-Científicos (PAC).

Inicialmente, a primeira parte será destinada à revisão da li-
teratura que apresenta a conceituação da representação política, a 
evolução da participação feminina nas instituições (em específico 
dentro dos partidos políticos) e a adequação da legislação e de reso-
luções sobre o tema. A segunda parte do trabalho se valerá da análise 
descritiva em conjunto com o estudo comparativo que permitirão 
identificar, a partir de dados disponibilizados pelo Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), através do Sistema de Gerenciamento de Informa-
ções Partidárias, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), dos portais dos partidos políticos e outras fontes: o número 
de filiadas mulheres comparado ao quantitativo total dos partidos; o 
número de mulheres dentro das executivas nacionais; e quais cargos 
de relevância nacional dentro dos partidos as mulheres têm ocupado.



32

ANAIS DO SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO LEGISLATIVA E 
XII JORNADA DE PESQUISA E EXTENSÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

2 referencial teórico

No nosso atual sistema político, em que temos o voto como o 
instrumento de escolha e legitimação da representação política, os 
partidos políticos – instituições que estão em constante fluxo, re-
fletindo as características mais amplas da sociedade – são o canal 
que a viabiliza (ARAUJO, 2005). Porém, o cientista político Luis Felipe 
Miguel (2014) chama a atenção para a importância da prevenção de 
problemas junto à representação levando à necessidade se “pensar os 
vieses da representação a partir das desigualdades existentes e por 
meio delas, construir uma representação democrática”, a qual, no que 
se refere à participação feminina, tem sido limitada por fatores sim-
bólicos, segundo o autor. Por isso, Miguel defende que o mecanismo 
de accountability pode resultar na maior supervisão da representação 
dos interesses de gênero nos locais de deliberação.

Marian Young (2006) concebe a representação como “um relacio-
namento diferenciado entre atores plurais – eleitores e representan-
tes”: “o compromisso com a igualdade política implica que as institui-
ções e práticas democráticas tomem medidas explícitas para incluir 
a representação de grupos sociais cujas perspectivas provavelmente 
seriam excluídas das discussões (...)” (YOUNG, 2006, p. 149).

É importante destacar que a vivência dentro dos partidos polí-
ticos vai muito além do ano eleitoral; arrisco-me a dizer que, inclu-
sive, é ainda mais essencial o trabalho feito em anos sem disputa 
eleitoral, visto que o empenho realizado junto aos integrantes revela 
o tipo de dinâmica, preparo e o possível resultado que ocorrerá du-
rante a disputa eleitoral. A pesquisadora Clara Araujo (2005) destaca 
que a vida partidária pode ser considerada “como importante fator 
de formação e de domínio das regras do jogo político” (ARAUJO, 
2005, p. 207).
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É nesse sentido que buscamos analisar o quanto a organização 
intrapartidária e a distribuição dos altos cargos – de decisão e estra-
tégia – de forma equânime podem influenciar, durante o ano elei-
toral, na ampliação do número de candidaturas femininas vitoriosas 
ou ao menos competitivas, favorecendo o aumento da representação 
feminina nos cargos eletivos. Afinal:

[...] o nível de institucionalização organizacional do partido, seu am-

biente interno, a perenidade e a homogeneidade de suas práticas são ele-

mentos que afetam a inserção das mulheres e dos outros setores que tra-

dicionalmente não compõem os núcleos decisórios. (ARAUJO, 2005, p. 202)

No caso específico dos homens, é fato que eles têm um histórico 
de envolvimento junto aos partidos muito mais antigo do que as mu-
lheres. Somando às variáveis limitadoras, como machismo, sexismo 
e racismo, constatar que eles têm maior inserção nas instâncias di-
retivas dos partidos não surpreende. Soma-se ainda o destaque de 
Pedro Floriano (2013) ao déficit empírico enfrentado pelos pesqui-
sadores, não apenas no Brasil, para a obtenção de dados precisos e 
confiáveis sobre as organizações partidárias. Mesmo com a previsão 
de dados públicos, com o aperfeiçoamento dos mecanismos estatais 
de controle em busca de maiores graus de eficiência, informatização 
e centralização das informações,

[...] a dificuldade de acesso relaciona-se ainda ao fato de que os parti-

dos relutam em disponibilizar certos tipos de dados, como os referentes 

à burocracia e ao financiamento – ou não conseguem fornecê-los, devido 

a suas próprias limitações organizacionais. (RIBEIRO, 2013, p. 242)

Diante de tais constatações teóricas, passemos a análise dos dados 
coletados a partir das informações disponibilizadas pelo Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE) no Sistema de Gerenciamento de Informações 
Partidárias.
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Ao todo, há atualmente 32 partidos políticos registrados junto ao 
TSE, inclusive pós-fusões, totalizando cerca de 16.200.892 filiados em 
todo o país (dados de abril de 2022). O MDB é o partido com o maior 
número de filiados (cerca de 13,2%), seguido pelo PT (10%) e PSDB 
(8,3%). Das estatísticas divulgadas em abril de 2022, a presença fe-
minina está mais perto da equidade de gênero esperada nas filiações 
do que nas candidaturas e cadeiras conquistadas. Dos mais de 16 mi-
lhões de filiados, 7,4 milhões são mulheres – o equivalente a 47,72% 
do total. Em termos proporcionais, o Partido da Mulher Brasileira é a 
legenda com a maior representação feminina (54,3%), seguido pelo 
Republicanos (51,1%) e a UP (50,9%). Em termos numéricos: MDB, com 
mais de 998 mil mulheres filiadas; PT, com quase 758 mil; e PSDB, 
com cerca de 623 mil.

Destes, apenas 7 (cerca de 22%) são presididos por mulheres: PT, 
PCdoB, PMB, PRTB, Podemos, Rede e Agir; e apenas 1 (3%), o PMB, foi 
fundado por uma mulher. Também constatamos que, entre os grandes 
partidos, PP (Progressistas) e União (recente fusão entre DEM e PSL) 
são os com menor proporção de mulheres ocupando algum cargo na 
executiva nacional: 9,16% e 10,63%, respectivamente. Também iden-
tificamos a média de 24,58% de ocupação dos cargos na executiva 
pelas mulheres.

Entre os principais cargos ocupados por mulheres nesses espa-
ços estão vagas de suplente/vogal, em que sua responsabilidade é de-
sempenhar as funções de outro membro da diretoria que não possa 
fazê-lo. Cerca de nove partidos possuem alguma mulher como vice-
-presidente: Cidadania, DC, PDT, PSDB, PP, PTB, PV, Republicanos e 
União – destaque para o PP, com cinco mulheres vice-presidentes, e 
o PV, com duas. O Solidariedade possui uma vice-presidente regional, 
mas neste trabalho consideramos apenas os cargos com alcance na-
cional.
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3 Considerações finais

Este estudo constitui apenas um ponto de partida. Mesmo assim, 
essa análise restrita já indica que o processo de aumento da parti-
cipação feminina nos cargos de decisão precisa começar dentro dos 
partidos políticos – a instituição responsável por possibilitar formal-
mente que uma pessoa se torne candidato(a) aos cargos eletivos. No 
entanto, “as práticas discriminatórias enraizadas nos partidos polí-
ticos brasileiros” e as “direções partidárias misóginas que restrin-
gem as oportunidades das candidatas” são um problema, visto que 
os avanços conquistados pelas mulheres na sociedade não têm sido 
refletidos na política parlamentar, que ainda é monopolizada pelos 
homens (ALVES e CAVENAGHI, 2008, p. 5).

Os partidos políticos no Brasil têm incorporado um discurso fa-
vorável à mulher em seus pronunciamentos e redes sociais, mas o 
que tem predominado, de fato e na prática, é a retórica. Os dados 
aqui coletados servirão de base para a futura análise do desempenho 
intrapartidário e as oportunidades às mulheres apresentadas antes 
do período eleitoral, a fim de compreendermos em que medida a di-
nâmica organizacional dos partidos afeta as estratégias das mulhe-
res para que ocupem esses espaços de poder interna e externamente 
aos partidos, aumentando as chances de acesso delas à representa-
ção política, particularmente à representação legislativa. Além disso, 
analisar as propostas para solucionar esse “déficit democrático de 
gênero” (ALVES e CAVENAGHI, 2008, p. 4) .
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Constitucionalismo feminista: uma 
análise da produção legislativa 
das deputadas federais no pós-
constituinte

José	Jance	Marques	Grangeiro2

Palavras-chave: Constitucionalismo feminista; Bancada feminina; 
Representação política; Processo legislativo.

1 introdução

Desde o início das revoluções liberais, berço do discurso cons-
titucional, o direito sempre teve um sujeito abstrato bem determi-
nado:3 o homem.4 Sob essa perspectiva, a formação do ordenamento 
jurídico brasileiro, pelo menos até meados do século XX, tomou como 
alvo pressuposto esse perfil, excluindo as mulheres e outras popula-
ções precarizadas.5

2 Advogado, jornalista, mestrando em direito, Estado e Constituição do Programa de Pós-
-graduação da Universidade de Brasília (UnB), especializando em direito constitucional, 
direito digital e proteção de dados e direito administrativo pelo Instituto Brasileiro de 
Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP).

3 NOVAK, Bruna; PETER, Christine Oliveira; BARBOZA, Estefânia Maria de Queiroz; 
FACHIN, Melina Girardi. Prefácio in: Constitucionalismo Feminista: I volume, 2ª edi-
ção. Edição do Kindle. 

4 Poderíamos estender esse conceito ainda mais e dizer que seria o homem, branco, cisgê-
nero e heterossexual.

5 O termo “corpos precarizados” foi cunhado por Judith Butler para designar a situação 
politicamente induzida na qual determinadas populações sofrem as consequências da 
deterioração de redes de apoio sociais e econômicas mais do que outras, e ficam diferen-
cialmente expostas ao dano, à violência e à morte, como a população negra e LGBTQIA+.
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Diante do desafio de quebrar as barreiras impostas às mulheres 
por tanto tempo na teoria constitucional e nos espaços de poder que 
definem a Constituição é que surge o Constitucionalismo feminista,6 
enquanto movimento acadêmico, hermenêutico e metodológico que 
enxerga a produção legislativa, doutrinária e jurisprudencial a partir 
da perspectiva das mulheres.7

A partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, a parti-
cipação política ampla e igualitária passou a ser uma garantia cons-
titucional, aumentando o rol de pessoas aptas a votar, permitindo o 
sufrágio aos analfabetos de ambos os gêneros. Essas conquistas não 
vieram pela concessão dos homens que entenderam que era a hora 
de  as mulheres acessarem os espaços de poder e decisão, mas da 
luta de brasileiras que, desde meados do século XIX, já buscavam o 
exercício pleno de seus direitos políticos e civis.8

A atuação das mulheres constituintes trouxe consigo um marco 
significativo para o reconhecimento da importância das parlamen-
tares no Legislativo. Foi devido a seu intenso trabalho, a princípio 
apelidado de “lobby do batom”,9 que diversos direitos femininos e 
de outros grupos vulneráveis ganharam o status de proteção cons-
titucional.10 As mulheres se apropriaram do termo e passaram a se 

6 No conceito de Christine Peter, “o Constitucionalismo feminista é uma postura herme-
nêutica do Constitucionalismo inclusivo, ou seja, de um modo de lidar com os proble-
mas jurídicos-constitucionais a partir de uma visão plural, aberta e tolerante, a qual 
tem como vetor axiológico a igualdade como respeito à diferença”. PETER, Christine. 
Constitucionalistas constituintes: uma agenda para o Brasil� In: PETER, Christine 
(Org.). Constitucionalismo feminista: expressão das políticas públicas voltadas à 
igualdade de gênero. Salvador: Editora Juspodivm, 2020, p. 18.

7 Aqui também cabe estender esse conceito às populações precarizadas e públicos minori-
zados politicamente.

8 MARQUES, Teresa Cristina de Novaes. O voto feminino no Brasil. Brasília: Edições Câ-
mara, 2019, p. 10.

9 O documentário “Elas que lutam” foi produzido em decorrência dos resultados da pes-
quisa e traz a história das parlamentares contadas por elas mesmas, remontando fatos 
desde a constituinte de 1987/1988 até os dias atuais. O filme está disponível em: <https://
www.youtube.com/watch?v=PeOaftPpQF8&ab&ab>. 

10 SANCHEZ, Beatriz. Teoria política feminista e representação: uma análise da bancada 
feminina da Câmara dos Deputados. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016, p. 72.
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organizar suprapartidariamente em prol da aprovação de pautas fe-
mininas.11 Essa atuação em rede, com foco no resultado para a socie-
dade, foi institucionalizada pelas deputadas que as sucederam.

Dessa forma, o presente artigo se propõe a mapear esse trabalho, 
especificamente no que tange à produção de leis em sentido formal 
e material, e a descrever como e sobre o que as mulheres produzem 
e o que é produzido sobre elas. Para tanto, a primeira parte do artigo 
se propõe a traçar um panorama histórico sobre a luta feminina por 
maior participação política. A segunda parte apresenta a metodolo-
gia da pesquisa sobre a atuação das mulheres. A terceira parte traz 
os resultados da pesquisa, dialogando com algumas autoras que já 
escreveram sobre o assunto.

2 metodologia

A presente pesquisa busca analisar e compreender o protagonismo 
das parlamentares na formulação de normas que promovam os direi-
tos e os interesses, ou melhor, as necessidades de vida das mulheres. 
Assim, o levantamento parte da afirmação de que a participação das 
mulheres na política é benéfica para a promoção de princípios demo-
cráticos sob as lentes de gênero, filiando-se, assim, à tese do constitu-
cionalismo feminista.

A pesquisa reconhece que há uma ambiguidade na representa-
ção por corporificação de gênero, ou seja, não bastam mulheres na 
política para a transformação dos regimes patriarcais; é necessário 
que haja mulheres comprometidas com essa pauta. Mesmo assim, 
a escolha por realizar o filtro por gênero leva em conta a catego-
ria êmica e as limitações impostas pelo sistema de classificação das 

11 O termo “pauta feminina” utilizado nesta pesquisa não traduz a complexidade do debate 
feminista e das intersecções com gênero, cor, origem. A escolha do termo se deu por ser 
uma categoria êmica, ou seja, é a forma pela qual as deputadas se classificam e nomeiam 
a pauta que defendem.
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proposições da Câmara dos Deputados, que não permite cruzar dados 
mais complexos.

A partir de uma análise empírico-descritiva, esta pesquisa se 

propõe a entender como as parlamentares atuaram na Câmara dos 

Deputados entre a 49ª e a 55ª Legislaturas (1991-2019). De forma es-

pecífica, a pesquisa busca mapear as mulheres como autoras de pro-

posições legislativas e como tema das matérias. Para tanto, a meto-

dologia a ser utilizada é a pesquisa documental, por meio da análise 

de bancos de dados. A base utilizada é o Sileg-Tramitação. Todos os 

dados utilizados na pesquisa são públicos e podem ser acessados di-

retamente na página da Câmara dos Deputados. Ao total, foram ana-

lisadas 75.396 proposições legislativas, que iniciaram sua tramitação 

na Câmara dos Deputados entre a 49ª e a 55ª Legislaturas (1991-2019).

Para fins metodológicos, consideramos para a pesquisa apenas as 

proposições de lei em sentido formal e material, ou seja, aquelas que 

criam normas de conteúdo geral e abstrato. Assim, foram analisados 

os seguintes tipos de proposição legislativa: Medida Provisória, Pro-

jeto de Decreto Legislativo (e suas variações), Projeto de Lei, Projeto de 

Lei Complementar, Projeto de Lei de Conversão, Projeto de Resolução 

(e suas variações), Proposta de Emenda à Constituição e Proposta de 

Fiscalização e Controle. Dessa forma, foram excluídos da pesquisa os 

Requerimentos, Mensagens e Indicações, que são proposições legisla-

tivas que não criam normas em sentido material, apenas formal.

A identificação do gênero do autor recebeu um complemento 

para fins epistemológicos. As proposições apresentadas pelos Poderes 

Executivo e Judiciário e pelo Ministério Público, bem como pelos co-

legiados formais, tiveram o gênero classificado como “institucional”. 

As proposições de iniciativa popular receberam a classificação homô-

nima nesta categoria. A versão da tabela utilizada nesta pesquisa foi 

gerada no Sileg no dia 22 de maio de 2022.
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3 resultado e discussão

A tabela gerada pelo Sileg/Câmara dos Deputados traz um con-
junto de palavras-chave na coluna “indexadores”.12 A partir desses 
termos é possível identificar 220 proposições legislativas com pautas 
femininas.13 A maioria das matérias guarda relação com a economia e 
o trabalho do cuidado, tais como saúde sexual e reprodutiva, cuidado 
de crianças, pessoas com deficiência e idosos, mundo e mercado de 
trabalho.

Gráfico 1 – Distribuição das proposições legislativas de pauta 

feminina aprovadas segundo o tema e o gênero do autor da proposta

Fonte: elaboração própria com dados do Sileg/Câmara. 

12 Para fins metodológicos, utilizamos apenas as referências contidas na coluna “indexa-
dores”, apesar de ser possível incluir outras proposições nessa categoria, tendo em vista 
que a classificação realizada pela Secretaria Geral da Mesa da Câmara dos Deputados 
leva em conta apenas a presença formal de palavras que remetam à mulher. De qualquer 
forma, todos os projetos incluídos nessa categoria foram analisados e, de fato, contem-
plam o interesse da pauta feminina em algum nível.

13 É pertinente reforçar que a categoria “pauta feminina” foi escolhida tendo em vista que 
é o termo que as próprias parlamentares usam para se referir às proposições de interesse 
das mulheres e também porque é a expressão utilizada no sistema Sileg. A pesquisa com-
preende que o termo não é suficiente para traduzir toda a complexidade que a questão de 
gênero e as interseccionalidades com raça, cor e origem têm. 
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Ao cruzarmos as informações das matérias de pauta feminina 
aprovadas com os temas das proposições, temos que as mulheres 
foram autoras da maioria dos projetos em várias categorias, em es-
pecial aquelas que legislam sobre direitos fundamentais e sociais e 
sobre economia e trabalho do cuidado. Cabe destacar que, em matéria 
de saúde da mulher, as deputadas são responsáveis por 90% das pro-
posições aprovadas.

As mulheres imprimem uma forma diferente de atuar no Legis-
lativo. Como se percebe pela natureza dos projetos aprovados e de sua 
relação com a pauta feminina, eles trazem à política uma valorização 
da solidariedade e da compaixão.

Esta é a visão de Luis Felipe Miguel:

Nesse sentido, as vozes das mulheres na política são, sim, vozes dife-
rentes. Não porque a diferença sexual produza uma singularidade moral, 
mas porque a organização da sociedade impõe experiências de gênero 
diferenciadas. A presença das vozes das mulheres – e de outros grupos 
marginalizados politicamente – no debate público representa, então, um 
passo na direção da realização da democracia, entendida em seu sentido 
de autonomia, isto é, da possibilidade de que os cidadãos e cidadãs fixem, 
eles próprios, as normas que regerão sua vida.14

A partir dos dados apresentados, percebe-se que a ampliação da 
representatividade feminina traz resultados legislativos importan-
tes, não necessariamente ligados a uma maior centralidade da pauta 
progressista do feminismo, em especial as demandas por maior li-
berdade sobre o corpo feminino. No entanto, as vitórias alcançadas 
pelas parlamentares sedimentam o caminho para que outras possam 
avançar ainda mais.

Os resultados da pesquisa mostram que representatividade im-
porta. Uma mulher parlamentar é mais eficiente do que um homem 

14 BIROLI, Flávia; MIGUEL, Luis Felipe. Teoria política e feminismo: abordagens brasilei-
ras (p. 121). Horizonte. Edição do Kindle.
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no que se refere à apresentação e aprovação de proposições legis-
lativas – mais ainda quando se refere ao cuidado com as mulheres, 
crianças e outras minorias.

As mulheres apresentam e aprovam, em média, mais projetos 
do que os homens dentro do período de uma legislatura. Entre 2015 
e 2019, por exemplo, elas aprovaram três vezes mais do que os depu-
tados homens. Os dados da pesquisa apontam que a maioria das ma-
térias convertidas em lei que abordam interesses femininos em temas 
de direitos fundamentais e sociais, economia e trabalho de cuidado 
são de autoria de mulheres. Cerca de oito em cada dez propostas que 
legislam sobre saúde da mulher e que viraram lei são de autoria de 
uma deputada, por exemplo.

Ao olhar os dados da pesquisa sob a perspectiva liberal da me-
ritocracia e eficiência, é possível inferir ser muito mais vantajoso 
ter uma mulher do que um homem no Parlamento. Ao ler os resul-
tados sob uma perspectiva mais humanística, é perceptível que as 
deputadas alcançam resultados que impactam muito mais a socie-
dade e de forma mais justa e solidária.

A pesquisa limitou-se a descrever o fenômeno da produção legis-
lativa feita por e para mulheres. Outras pesquisas podem se aprofun-
dar e discutir como e por que as mulheres alcançaram esses feitos.

Certo é que a experiência parlamentar feminina até agora tem se 
mostrado eficiente e alinhada à agenda de direitos das mulheres. Para 
garantir a maior participação feminina, é preciso aprovar as cotas de 
cadeiras efetivas – mesmo que de modo temporário – até que a socie-
dade naturalize a presença das mulheres nesses espaços.
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A representação do povo Sami nos 
parlamentos norueguês, sueco e 
finlandês

Paulo	Stanich	Neto15

Palavras-chave: Povos indígenas; Parlamento; Representação; Con-
venção nº 169 da OIT; Processo legislativo.

1 introdução

O presente trabalho traz o resumo de estudo de caso acerca da 
representação do povo Sami nos parlamentos norueguês, sueco e fin-
landês. Nestes países estão em funcionamento canais de participação 
política do povo Sami junto aos parlamentos nacionais.

O objetivo deste trabalho é fazer um estudo de caso de como fun-
ciona a dinâmica de relações entre os parlamentos Sami e os parla-
mentos nacionais. Tal estudo se justifica pela necessidade de com-
preender ferramentas exitosas de participação dos povos autóctones 
no processo legislativo, a fim de verificar possíveis ideias a serem im-
plantadas ou moduladas para a realidade brasileira.

O Brasil atualmente conta, segundo dados do censo realizado em 
2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), 
com uma população de 896.917 pessoas que se autodeclaram indíge-
nas, divididas em 305 etnias, falantes de 274 línguas. Infelizmente, 
a representatividade desses povos no processo legislativo brasileiro, 

15 Advogado. Assessor jurídico na Liderança do PSB.
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sobretudo nos temas de seu interesse, é pífia, desrespeitando tanto 
a oitiva constitucional prevista no § 3º do art. 231 da Constituição, 
como o art. 6º da Convenção nº 169 da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT).

Embora o povo Sami e os povos originários brasileiros sejam 
muito distintos etnicamente, os direitos a eles garantidos por trata-
dos internacionais são os mesmos, e a natureza de suas lutas é muito 
similar, versando sobre a questão fundiária, a exploração de recursos 
naturais em seus territórios, o racismo e o etnocídio. Dessa forma, o 
estudo de caso é completamente pertinente para compreender fer-
ramentas de participação política dos povos autóctones na Europa 
Setentrional.

2 metodologia

Esta pesquisa, de natureza qualitativa, combinou procedimentos 
da análise de conteúdo e da análise de entendimentos contextuais, 
com foco na dinâmica da realidade fática, elaborada a partir de fon-
tes múltiplas de provas (FREITAS; JABBOUR, 2011, p. 10). Foi utilizada 
uma sequência protocolar para a realização da pesquisa, como a revi-
são da literatura, a questão do estudo; a seleção da amostra; desenho 
do estudo; estratégia de condução do estudo; e considerações éticas 
(LUNA, 1998, p. 736).

É importante a compreensão de casos pontuais e específicos na 
observação de fenômenos jurídico-legislativos. Dessa forma, o estudo 
de caso nas pesquisas jurídicas não prescinde da necessidade de um 
estudo bibliográfico, porém incentiva um tipo de pesquisa que tenha 
os componentes próprios do Direito – lei, em um sentido genérico e 
abstrato, e realidade, circunstâncias das quais as normas nascem e às 
quais elas se dirigem (ASSIGNY et al., 2016, p. 51).
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3 convenção nº 169 da organização internacional do 
trabalho

A Convenção nº 169 da OIT trata dos povos indígenas e tribais 
e tem como epicentro principiológico a autodeterminação. A norma 
internacional traz um rol de direitos e garantias para que esses povos 
possam manter seus costumes, valores e forma de viver, bem como 
de se proteger de políticas integracionistas e assimilacionanistas im-
postas desde a colonização.

A Convenção nº 169 da OIT foi ratificada pelo Congresso Nacional, 
em 2002, através do Decreto Legislativo nº 143 e promulgada pelo 
Decreto Presidencial nº 5051/2004. Infelizmente, passadas duas dé-
cadas de sua ratificação, o dispositivo ainda é ignorado no processo 
legislativo brasileiro.

4 Povo sami

O povo Sami é o único povo indígena na Europa, sendo que sua 
concentração está localizada na região norte da Noruega, Suécia, 
Finlândia e Rússia. Trata-se de um povo que, há mais de 10.000 anos, 
habita a região próxima ao círculo polar ártico.

Atualmente, estima-se a existência de 80.000 samis, a maior 
parte vivendo na região de Sápmi (Lapônia), segundo Roué (2019). 
Embora se adapte bem à modernidade, é um povo que não abandona 
suas tradições.

No passado sofreram as mesmas agruras que os outros povos ori-
ginários de todo o mundo sofreram, tendo suas terras esbulhadas e 
suas culturas, devassadas (inclusive, sendo submetidos à escravidão). 
Atualmente, os problemas relacionados à busca de recursos naturais 
em seus territórios, bem como o impacto nas mudanças climáticas na 
região, são seus maiores desafios.
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Com um histórico de lutas, com o passar dos anos os movimen-
tos indígenas Sami ganharam notoriedade e cada vez mais espaço 
na participação política do país, sobretudo na Noruega. Trata-se de 
forma para que possam administrar seus próprios recursos, conforme 
ensina Eide (2014). Com o advento na Convenção nº 169 da OIT, as en-
tidades se fortaleceram e criaram ferramentas para estabelecer in-
terlocução com a sociedade, criando seus próprios parlamentos para 
representá-los diante dos parlamentos nacionais.

5 Parlamentos sami

Países como Noruega, Suécia e Finlândia oportunizaram a cria-
ção de parlamentos próprios de seus povos autóctones. Estes órgãos 
colegiados são compostos por representantes eleitos dentre membros 
dos povos e deliberam sobre temas de seus interesses, nos termos da 
Convenção nº 169 da OIT, como forma direta de influenciar as políti-
cas públicas que perpassam temas sensíveis a estas populações.

Na Finlândia verifica-se que instrumentos inseridos na Consti-
tuição garantiam a defesa dos direitos dos povos indígenas. Outras 
normas já preconizavam essas garantias; no entanto, foi com a Con-
venção nº 169 da OIT que foi possível uma configuração mais robusta. 
A página do Parlamento finlandês é bem enfática na defesa de sua 
autonomia e afirma ser o ente supremo da representação Sami nas 
relações nacionais e internacionais. O Parlamento Sami na Finlândia 
foi criado em 1996 e é composto por 21 membros.

A Noruega, que se encontra num estado mais avançado das ga-
rantias dos direitos indígenas, já em 1997 teve o reconhecimento 
do Rei Harald V em sessão de abertura do Parlamento Sami. Pro-
gressivamente, foram aprovadas outras normas e instrumentos de 
participação, sobretudo ampliando para outros níveis, como regio-
nal e local, conforme se verifica no “Procedimento para consultas 



50

ANAIS DO SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO LEGISLATIVA E 
XII JORNADA DE PESQUISA E EXTENSÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

entre as autoridades e o Parlamento Sami” publicado pelo Reino da 
Noruega (2005). Atualmente, a Noruega é a referência no tema, se 
destacando com o Parlamento Sami, criado em 1989, em Karasjok. 
Outrossim, na cidade de Tromso, há o Centro para Estudos Sami e de 
Direitos Indígenas, da Universidade Ártica da Noruega, que ministra 
cursos de pós-graduação sobre o tema, em inglês, democratizando 
assim internacionalmente suas experiências positivas, conforme 
aponta Herinksen (2008).

Na Suécia, o Parlamento Sami está estabelecido desde 1993, na ci-
dade de Kiruna, e possui 31 membros. Curiosamente, o ministro res-
ponsável pelo Parlamento Sami perante o Poder Executivo é o da Agri-
cultura. O caso sueco demanda um olhar mais profundo. Em leitura 
superficial sobre o povo Sami neste país, observa-se que os conflitos 
são mais tensionados, como por exemplo a instituição de Comissão 
da Verdade, instituída em 3/6/2022, para investigar abusos do Estado 
contra o povo e indivíduo Sami, conforme noticiado por Sámediggi 
(2022).

Os Parlamentos Sami, portanto, se colocam como solução pro-
pícia para a interação normativa entre a sociedade autóctone e a so-
ciedade geral, de forma a catalisar o direito positivo nacional com as 
normas das sociedades originárias, dando vazão para uma forma de 
fricção étnica do ponto de vista jurídico, caracterizando efetivo exer-
cício de pluralismo jurídico, conforme demonstra Allard (2013).

6 conclusão

A Convenção nº 169 da OIT veio ratificar, nos planos nacional e 
internacional, os direitos indígenas, tendo como ponto alto o direito 
à autodeterminação, que se concretiza através da Consulta, Prévia, 
Livre e Informada. O povo Sami, do norte da Europa, conseguiu ins-
tituir na Noruega, Finlândia e Suécia parlamentos próprios para 
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fazerem a interlocução de seus interesses com os respectivos parla-
mentos nacionais.

Embora outros dispositivos já preconizassem a ampliação da re-
presentação popular do povo Sami, foi a partir da Convenção nº 169 
da OIT que se criaram os parlamentos e suas deliberações ganharam 
maior força normativa. Com conformações diferentes, os três parla-
mentos indígenas viabilizam uma dinâmica de input e output que é 
exemplo para outros países que precisam enfatizar o cumprimento da 
autodeterminação dos povos originários.

A solução Sami mostra-se de grande valia para o estudo de ferra-
mentas na realidade brasileira, sobretudo em razão da diversidade de 
povos indígenas, culturas e necessidades diversas.
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1 resumo

O caso do Observatório Parlamentar da Revisão Periódica Univer-
sal (RPU)17 na Câmara dos Deputados foi inédito no âmbito da Orga-
nização das Nações Unidas (ONU), mas por que esse pioneirismo se 
deu aqui no Brasil? Como surgiu no então contexto político nacional 
onde a maioria das instâncias de participação da sociedade civil, como 
conselhos e colegiados, foi sistematicamente desmobilizada?

Em recentes estudos comparativos entre os governos Dilma e 
Bolsonaro, foi constatada a redução no nível de transparência do 

16 Câmara dos Deputados.
17 A RPU é um mecanismo do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas (CDH) por 

meio do qual cada Estado apresenta um relatório sobre as condições dos direitos huma-
nos em seu território a cada quatro anos. Além disso, um relatório de ONGs, concebido 
a partir da síntese feita pelo Escritório do Alto Comissário das Nações Unidas para os 
Direitos Humanos (ACNUDH), também é apresentado. Os Estados do CDH têm a chance 
de debater esses relatórios e fazer recomendações. 
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governo brasileiro, de 97% (considerado avançado) no governo Dilma 
para 73% (considerado moderado) no governo Bolsonaro (ALMADA 
et al., 2022), mas a questão maior está na análise qualitativa dessa 
redução.

Dentre os atuais 193 países-membros, que diferenças conjun-
turais permitiram a implementação dessa iniciativa no Brasil? Que 
contexto ou premissas existiam aqui que viabilizaram essa parce-
ria? Como se deu a atuação do Legislativo brasileiro nesse cenário? 
O nosso modelo de presidencialismo de coalizão, com a necessária (e 
negociada) maioria do governo no Parlamento, foi um fator que cola-
borou ou colocou em risco essa inciativa?

O Observatório veio a se somar aos instrumentos de controle do 
Executivo? O que, de fato, foi produzido pelo Observatório Parlamen-
tar ao longo de seu funcionamento em 2021 que corrobora o seu fun-
cionamento como mecanismo de transparência e accontability?

O presente estudo de caso pretende responder essas questões, ao 
mesmo tempo que descreverá e registrará este fenômeno único, con-
tribuindo, assim, para a criação de arcabouço teórico sobre o tema.

2 introdução

Desde o início de suas atividades em 2019, o Observatório foi 
sendo notado e se fazendo notar, despertando um grande movimento 
de convergência de áreas com interesse temático em direitos huma-
nos, mas também de interesse em processos políticos, participação 
da sociedade, relação entre Poder Legislativo e sociedade civil orga-
nizada, e no papel de mediação do Legislativo entre a sociedade e o 
Poder Executivo.

Esse destaque ocorreu principalmente após as ações do governo 
no sentido de desconstruir fóruns e mecanismos preexistentes, como 
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no caso da quase total extinção dos conselhos federais,18 que atua-
vam com representados do governo e da sociedade civil para criar, 
executar e monitorar as ações de órgãos públicos e estatais, promo-
vendo, no mais estrito senso, a transparência. Transparência que 
entendemos aqui, após avaliar o estudo de Gomes et al. (2018), como 
aquilo que nos é permitido ver dos processos, ou do que podemos de-
preender, participar e, até, investigar e descobrir enquanto as ações 
de governo estão em andamento.

Além disso, a revisão do referencial teórico sobre que tipo de con-
dições pré-existentes que permitiram que fosse no Brasil, e naquele 
momento, que surgisse a primeira iniciativa dessa natureza contri-
buirá, também, sobremaneira, para o atingimento dos objetivos ex-
postos.

A proposta tem como objetivo geral identificar e analisar a con-
tribuição do Observatório Parlamentar para os estudos sobre política 
institucional do Poder Legislativo.

Os objetivos específicos são os seguintes:

1. Compreender o contexto das imbricações entre o direito cons-
titucional internacional e o momento de transição do governo brasi-
leiro, que, em termos de transparência, saía de um grau considerado 
“avançado” para um grau “moderado”, em conjunto com as circuns-
tâncias que permitiram a implementação do Observatório no cenário 
político brasileiro de 2019, ano de sua propositura.

2. Analisar o papel da ONU através do seu CDH e da ACNUDH na 
construção de um mecanismo de accountability internacional ao qual 
o Brasil se submeteu por adesão.

3. Executar uma revisão do referencial teórico conexo e, ao mesmo 
tempo, oferecer uma compilação de um referencial específico voltado 

18 Matéria publicada em 14 de abril de 2019, no Conjur, intitulada Presidente Jair Bolsonaro 
extingue centenas de conselhos federais. Disponível em: https://bit.ly/3Nys2Py. Acesso 
em: 5 jun. 2022. 
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para o presente estudo de caso, vez que se trata de uma ação inédita 
por parte de todos os atores envolvidos.

4. Analisar os resultados alcançados pela parceria empreendida e 
o grau, se de fato houver ocorrido, de sua influência nas políticas pú-
blicas do governo federal.

3 mecanismo da rPu

No mandato de Navi Pillay19 (2008-2014), surge uma ação no sen-
tido de garantir a despolitização do órgão, uma mudança na forma de 
participação no Conselho de Segurança das Nações Unidas e de atua-
ção no recém-criado Conselho de Direitos Humanos que estabeleceu 
a Revisão Periódica Universal em 2007, um mecanismo baseado em 
revisão por pares que gerou uma universalidade no papel de moni-
toramento entre membros, que concorreu para o afastamento das 
acusações de politização do órgão e cuja operacionalização e gestão 
ficaram à cargo do ACNUDH e, ao qual, todos os países-membros vo-
luntariamente se submetem.

A partir do momento em que o Brasil se propõe a fundamentar suas 

relações com base na prevalência dos direitos humanos, está ao mesmo 

tempo reconhecendo a existência de limites e condicionamentos à noção 

de soberania estatal. Isto é, a soberania do Estado brasileiro fica subme-

tida a regras jurídicas, tendo como parâmetro obrigatório a prevalência 

dos direitos humanos. Rompe-se com a concepção tradicional de sobe-

rania estatal absoluta, reforçando o processo de sua flexibilização e re-

lativização, em prol da proteção dos direitos humanos. Esse processo é 

condizente com as exigências do Estado Democrático de Direito consti-

tucionalmente pretendido. (PIOVESAN, 2013, p. 94)

19 Juíza sul-africana Navi Pillay foi a indicada de Ban Ki-moon para substituir Arbour. Pillay, 
que havia sido advogada de Mandela e a primeira mulher não branca a assumir um lugar 
na Suprema Corte da África do Sul, foi presidenta do Tribunal Internacional de Ruanda 
e integrante do Tribunal Penal Internacional antes de se tornar a primeira mulher não 
branca a assumir o ACNUDH. 
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Nesse contexto, um país-membro, se participante do Conselho de 
Direitos Humanos, irá exercer o papel de criar recomendações para 
os demais países-membros, da mesma forma que receberá dos de-
mais membros do conselho suas próprias recomendações. No escopo 
dessa metodologia, implementada em 2007 – o Brasil um dos primei-
ros países a passar pela Revisão Periódica Universal –, estão, de um 
lado, a prestação de contas a cada ciclo de revisão por parte do país-
-membro, relatório normalmente a cargo do Poder Executivo de sua 
esfera correspondente, e, de outro, o relatório por parte da sociedade 
civil organizada, que tanto fiscaliza quanto fornece subsídios para as 
recomendações e o Poder Legislativo, ou sua esfera correspondente, 
a quem cabe viabilizar a escuta da sociedade e produzir o seu próprio 
relatório de conformidade.

4 transparência e accoutanbility

Em recentes estudos comparativos entre os governos Dilma e 
Bolsonaro, foi constatada a redução no nível de transparência do go-
verno brasileiro de 97% (considerado avançado) no governo Dilma 
para 73% (considerado moderado) no governo Bolsonaro (ALMADA 
et al., 2022), mas a questão maior está na análise qualitativa dessa 
redução.

Apesar das diretrizes legais e das políticas públicas que amparam a 

promoção da transparência em âmbito federal, os níveis de transparên-

cia de cada governo podem variar, inclusive, de acordo com a vontade 

política ou a agenda adotada em cada governo. Esta é uma das princi-

pais razões para as variações de avanços ou retrocessos na transparência 

(ZUCCOLOTTO e TEIXEIRA, 2017). Por isso, torna-se relevante investigar 

as variações dos níveis de transparência entre diferentes gestões gover-

namentais. (ALMADA et al., 2022, p. 170)
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O fechamento dos conselhos (BRASIL, 2019), a inibição da parti-
cipação da sociedade civil, o desmonte de mecanismos e a sonegação 
de informações nos fóruns oficiais de debate são formas de ação de 
governos que buscam o retorno ao patrimonialismo e escuridão. Estas 
afirmações sobre o recrudescimento intencional da transparência, 
visando minar os mecanismos de accountability no atual governo, 
presentes na tese do meu projeto, também encontraram sustenta-
ção nos achados desta pesquisa. No nosso estudo de caso, temos um 
exemplo de accountability de âmbito internacional, por adesão volun-
tária do Brasil, com ênfase na dimensão de answerability e com frágeis 
mecanismos de enforcement, já que as regras e sanções acordadas não 
têm a agilidade e a efetividade necessárias para, de fato, forçar o go-
verno brasileiro a acatar quaisquer decisões de pronto, por mais que 
possam vir a realmente se consubstanciar em punições reais.

Sobre o indicador “Conselhos Nacionais”, não foi localizada nenhuma 

informação sobre a existência ou o funcionamento de conselhos desse 

tipo no portal do Executivo brasileiro no levantamento de 2020. Esse fato 

pode encontrar explicação nas próprias medidas tomadas pelo governo em 

abril de 2019. Por meio de um decreto presidencial, foram extintos con-

selhos e órgãos colegiados ligados à administração pública federal (cerca 

de 2.593  conselhos). Contudo, após determinação do Supremo Tribunal 

Federal, foram mantidos os colegiados ligados às instituições federais de 

ensino e foram recriados outros 32 conselhos. Ainda assim, não foram en-

contradas informações sobre a manutenção, recriação ou funcionamento 

dos Conselhos Nacionais nas páginas governamentais. Outra evidência 

da pesquisa que ilustra o enfraquecimento não só da transparência, mas 

também de mecanismos de participação no governo Jair Bolsonaro está 

expressa no indicador “Informações sobre os meios de participação”. 

Nota-se que não foi encontrada nenhuma iniciativa da gestão voltada ao 

incremento dos meios de participação da cidadania. Na verdade, houve 

uma queda da quantidade e qualidade das informações relativas aos meios 

de participação em 75% quando se compara a avaliação de 2016 com a de 

2020. (ALMADA et al., 2022, p. 187-188)
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É nesse contexto em que toda ação do Executivo demonstra ser 
claramente uma decisão de governo no sentido de eliminar ou difi-
cultar o acesso da sociedade civil aos mecanismos e canais de partici-
pação no tocante à questão dos direitos humanos, que o pré-projeto de 
pesquisa busca compreender a criação de Observatório Parlamentar, 
no âmbito da Câmara dos Deputados, para atuar como frente a fórum 
para todos os atores afastados pelo Executivo, quando, por defini-
ção, num governo de coalisão, o chefe do Poder Executivo deveria ter 
maioria e maior controle sobre a agenda do Parlamento.

5 metodologia

A metodologia adotada será a de estudo de caso, que se mostra 
mais adequada para este fenômeno que, se por um lado é inédito e 
não possui paralelo para comparação, de outro é resultante de con-
dições específicas que fomentaram sua implementação naquele mo-
mento específico, dentro de uma realidade política específica, cujas 
possíveis relações pré-existentes se busca identificar.

O levantamento bibliográfico e a subsequente revisão da litera-
tura nas áreas de democracia participativa, internacionalização do 
direito, publicidade, transparência e accountability e da ONU no seu 
papel de ator internacional na defesa dos direitos humanos, através 
de seu escritório do ACNUDH e em relação ao Brasil como membro 
fundador da ONU, irão permitir contextualizar o cenário em que o 
presente estudo de caso se inseria à época.

O estudo permitirá o registro de um rastreamento descritivo, 
com ênfase no levantamento e registro documental, e análise quan-
titativa e qualitativa através do levantamento documental dos re-
sultados da atuação durante o ano de 2021, que fornecerão subsí-
dios para nossa investigação da política com foco nos processos de 
policyformation.
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Complementarmente, serão realizadas entrevistas com os atores-
-chave das instituições envolvidas no desenvolvimento do modelo 
proposto, bem como com os atores-chave das instituições responsá-
veis pela implementação, de fato, de tais modelos.

Em termos de cronologia, serão realizadas revisão do referencial 
teórico, revisão bibliográfica sistematizada, sua etnografia política e 
entrevistas com os atores-chave desse processo, para produzir o ar-
cabouço teórico a fim de que haja um ponto de partida para os futuros 
estudos sobre este tipo de mecanismo quando a temática for a RPU.

6 conclusão

Diante do fechamento dos conselhos federais e canais de acesso a 
cobrança institucional e procedimentos legais de apuração de respon-
sabilidades, o Observatório Parlamentar se tornou, na prática, a única 
instância de participação para a sociedade civil e organismos interna-
cionais para a fiscalização, o debate e a cobrança legal, em termos de 
acordos internacionais assinados pelo Brasil e suas respectivas san-
ções, no que tange ao tema “direitos humanos” no atual governo.

O resultado das análises qualitativas e quantitativas dos resul-
tados obtidos no primeiro ano de funcionamento do Observatório 
Parlamentar da RPU fornecerão dados para o desenvolvimento de in-
fográficos que demonstrarão, de forma visualmente prática e intui-
tiva, o grau de recrudescimento do atual governo, já referido ante-
riormente, bem como o impacto concreto da ação deste mecanismo 
de controle na mudança de postura e prestação de contas feita pelo 
Executivo naquele fórum, permitindo-se a clara compreensão das di-
mensões de publicidade, transparência e accountabiliy envolvidas.

Nesse sentido, o estudo em muito contribui para o estudo da po-
lítica institucional do Poder Legislativo quando revisa e organiza a 
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literatura afeta ao tema “transparência, publicidade e accountability” 
e suas implicações semânticas, permitindo melhor sistematizar e 
uniformizar as referências atuais e futuras, facilitando assim a con-
solidação da produção acadêmica em torno do tema.
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1 resumo

Primeira República, Estado Novo, golpe, ditadura, revolução, re-
democratização, Nova República, criação das agências reguladoras 
nos anos 90: de quem estamos a falar? De Portugal ou do Brasil? De 
ambos. Observando-se a evolução histórica política, democrática e 
regulatória das duas nações, é possível encontrar traços de que, ape-
sar da distância geográfica e das diferenças conceituais, os dois paí-
ses trilharam fases muito parecidas.

Na comparação entre Portugal e Brasil, torna-se necessário ava-
liar o processo de democratização de ambas as nações, que partiram 
de regimes autoritários e, hoje, encontram-se na categoria de demo-
cracias (“estáveis”, no caso de Portugal, e “em consolidação”, no caso 
do Brasil).

Também é preciso considerar o processo de criação das agências 
reguladoras, que foram estabelecidas em ambas as nações nos anos 

20 Câmara dos Deputados.



uma breve análise comParativa sobre a consoliDação Da
Democracia e Da regulação em Portugal e no brasil

 

63

1990, época de modernização do papel do Estado (12 autoridades re-
gulatórias em Portugal e 11 no Brasil, em nível federal). A atualização 
das leis de criação dessas agências é de 2013 (Portugal) e 2019 (Brasil). 
Este trabalho, ao efetuar uma breve análise comparativa, adota o se-
guinte marco zero: 1889 para o Brasil e 1910 para Portugal, isto é, as 
datas das proclamações da República.

Ao final, concluiremos que, parecidos em muitos aspectos, mas 
diferentes em outros, a caminhada da democracia e do fortaleci-
mento da regulação em Portugal e no Brasil correm no mesmo tempo 
e na mesma velocidade e, hoje, encontram-se em pé de igualdade 
institucional.

2 introdução e objetivos

O presente trabalho analisará a questão da democracia e da re-
gulação setorial em Portugal e no Brasil, buscando ressaltar as seme-
lhanças e as discrepâncias. Para tanto, o livro Problems of democratic 
transition and consolidation, de Juan Linz e Alfred Stepan, será tomado 
como principal referência, pois diz respeito diretamente ao tema. Linz 
é referência internacional nos estudos sobre autoritarismo e Stepan é 
um dos principais estudiosos dos regimes sul-americanos, em espe-
cial o brasileiro. Com o acréscimo de outros autores citados nas refe-
rências bibliográficas, será incluída a dimensão regulatória.

Na comparação entre Portugal e Brasil, torna-se fundamental 
avaliar o processo de democratização de ambas as nações, que par-
tiram de regimes autoritários e, hoje, encontram-se na categoria de 
democracias (“completa” para Portugal e “restrita” para o Brasil). O 
movimento de redemocratização no Brasil, por exemplo, seguiu o que 
foi designado por Samuel Huntington (1994) como “terceira onda”, 
que havia começado em 1974, com o fim da ditadura salazarista em 
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Portugal, estendendo-se aos países da América Latina, Ásia e Leste 
Europeu.

Com as limitações naturais de um trabalho introdutório, pretende-
-se aqui analisar a caminhada democrática e regulatória de Portugal 
e do Brasil nas últimas décadas, desde a mais recente redemocrati-
zação. Para definir um período de comparação, será feito um recorte 
institucional nas datas equivalentes à proclamação da República em 
ambas as nações, e de lá para cá, até 2022. Esse corte temporal per-
mitirá concluir que, embora haja diferenças entre os dois países, há 
muitas similitudes além das raízes culturais e linguísticas que unem 
as duas nações.

Analisando-se ao pé da lei a realidade de Portugal e do Brasil, 
pode-se afirmar que ambos os países são “democráticos e de Direito”, 
como preconizado nas duas Constituições, e que reúnem as condições 
elencadas por Norberto Bobbio ao classificar as democracias na atua-
lidade. O conceito de democracia varia de acordo com a abordagem 
dos autores clássicos (Levitsky & Ziblatt, Bobbio, Rancière, Weber, 
Rosenfield e Castells, entre vários outros), que adotarão perspectivas 
distintas, focos até contraditórios, mas sempre coincidirão nos prin-
cípios basilares: representação, legislação e satisfação da população.

No caso de Portugal, as agências foram criadas pela Lei nº 67/2013, 
chamada de Lei-quadro das Entidades Reguladoras em Portugal, cujo 
art.  3º define as 12 agências nacionais de regulação: Autoridade da 
Mobilidade e Transporte (AMT), Autoridade da Concorrência, Autori-
dade Nacional da Aviação Civil (Anac), Autoridade Nacional de Comu-
nicações (Anacom), Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de 
Pensões (ASF), Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), 
Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), Entidade Re-
guladora da Saúde (ERS), Entidade Reguladora dos Serviços de Águas 
e Resíduos (Ersar), Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos 
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(Erse) e Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Cons-
trução, I.P. (Impic).

No Brasil, o art. 2º da Lei nº 13.848/2019, intitulada Lei Geral das 
Agências Reguladoras no Brasil, estabelece as 11 agências federais de 
regulação: Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel); a Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP); Agên-
cia Nacional de Telecomunicações (Anatel); Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa); Agência Nacional de Saúde Suplemen-
tar (ANS); Agência Nacional de Águas (ANA); Agência Nacional de 
Transportes Aquaviários (Antaq); Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT); Agência Nacional do Cinema (Ancine); Agência 
Nacional de Aviação Civil (Anac); e Agência Nacional de Mineração 
(ANM).

3 metodologia

Serão estudadas as linhas gerais do arcabouço jurídico e cons-
titucional de Portugal e do Brasil, a história de ambas as nações, os 
avanços na regulação setorial e a situação atual, tanto no aspecto de-
mocrático quanto no regulatório. Para tanto, será adotada a ferra-
menta da revisão da bibliografia, com o debate a respeito de autores 
renomados em termos de política e regulação dos dois países lusó-
fonos. Pretende-se, ainda, comparar algumas questões relaciona-
das à teoria da regulação vis-à-vis às teorias políticas clássicas, bem 
como os impactos do debate sobre opções regulatórias no âmbito do 
Poder Legislativo de ambos os países (Congresso Nacional, no Brasil, 
e Assembleia da República, em Portugal).

Este trabalho técnico que pretendemos apresentar na 12ª Jornada 
do Cefor propõe-se, também, a estudar a interação entre o poder po-
lítico e as agências reguladoras no Brasil e em Portugal, com enfoque 
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em decisões governamentais e processos legislativos que visam rever, 
vetar ou modificar decisões regulatórias, pois tal análise representa o 
amadurecimento (ou não) da democracia e da regulação.

O texto ainda discorrerá, mesmo que superficialmente, sobre 
os temas que fundamentam a regulação clássica (autonomia, inde-
pendência, transparência, governança, controle social, privatização, 
aspectos jurídicos, poder normativo, captura e accountability), além 
das interfaces políticas ao redor da regulação, em Portugal e no Brasil. 
Os autores citados nas referências bibliográficas, quer sejam brasi-
leiros ou portugueses, contribuirão sobremaneira para a discussão 
desse tema.

Ao final do trabalho é apresentado um quadro (linha do tempo) 
que mostra alguns marcos históricos, políticos e regulatórios, com-
parando os seguintes períodos: Portugal, desde 1910, e Brasil, desde 
1889 (épocas em que ambos os países se converteram em Repúblicas). 
Esse quadro é um resumo deste trabalho, ratificando todos os argu-
mentos que serão apresentados.

4 resultados e discussão

Pode-se iniciar o debate com a seguinte pergunta: por que discutir 
a regulação e a democracia em Portugal e no Brasil? Bem, temos aqui 
uma justificativa bem ampliada, de caráter científico. Essa abordagem 
tem a ver com os dois países, que tiveram uma trajetória de democra-
tização semelhante, mas com resultados diferentes; que partilham de 
uma cultura administrativa que “olha com suspeita” para entidades 
independentes regulatórias; cujos agentes atuam em ambos os mer-
cados (Anatel brasileira e Anacom portuguesa, que regulam o setor de 
telecomunicações); que há uma diferença significativa entre os dois 
sistemas: enquanto no Brasil a interferência política tem se verificado 
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mais ao nível do Legislativo, em Portugal essa faz-se sentir sobretudo 
ao nível do Executivo, por exemplo.

Ao revisitar a literatura clássica sobre regulação e teoria demo-
crática, pretende-se comparar a caminhada dos dois países e traçar 
pontos comuns e divergentes, especialmente no âmbito das agências 
reguladoras federais. O quadro comparativo que está ao final do texto 
demonstra, na linha do tempo, essas similitudes e diferenças. Neste 
trabalho, nosso desejo é o de explicar que ambos os países tiveram 
caminhos semelhantes, tanto em aspectos políticos (proclamação da 
República, épocas ditatoriais e redemocratização) quanto regulató-
rios (criação das agências de regulação nos anos 1990). Cremos que a 
principal contribuição deste trabalho técnico seja o de, justamente, 
apresentar aos brasileiros um pouco da realidade portuguesa e, quem 
sabe, podermos aprender mais e trocar experiências.

5 conclusão

Os países do sul da Europa (Portugal entre eles), como apontado 
na literatura em ciência política, são hoje democracias consolidadas 
(MÉNY, 2020) que partiram de um ponto semelhante ao do Brasil, 
ou seja, de um regime autoritário e com um índice de desenvolvi-
mento inferior à média dos países europeus. Os autores apontam 
que tanto Brasil quanto Portugal ultrapassaram fases autoritárias e 
pouco democráticas ao longo do século XX e atingiram, ainda que 
em graus distintos, um patamar elevado em termos democráticos e 
regulatórios.

Evidentemente, há diferenças e semelhanças entre as duas na-
ções, as quais precisam ser analisadas dentro de um contexto so-
cioeconômico e político mais específico. Vários especialistas regis-
tram, com competência, as sutilezas de cada país, avaliando que 
ambos viveram, quase que simultaneamente, processos de transição 
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e consolidação democráticas e de fortalecimento do aparato regula-
tório. Este trabalho demonstra essa caminhada comum.

É importante referenciar que o fenômeno regulatório é recente 
em ambos os países (anos 1990), assim como a redemocratização 
(anos 1970 e 1980). Muito mais recente é a interação das agências re-
guladoras com o processo parlamentar, tema ainda pouco explorado 
e conhecido. O benefício para a qualificação do debate democrático 
em ambos os países é significativo: o potencial é nada menos do que 
melhorar a qualidade e a legitimidade da entrega de um serviço re-
gulatório exercido com rigor, representatividade e eficiência aos ci-
dadãos brasileiros e portugueses.

anexo – evolução Democrática: Portugal e brasil

O quadro a seguir apresenta alguns marcos políticos, sociais, re-
gulatórios e históricos, comparando Portugal e Brasil desde a época 
em que os países se converteram em Repúblicas (1910 e 1889, res-
pectivamente).

Fato histórico Portugal Brasil

Proclamação da 
República

5 de outubro de 1910
Primeira República (1910-1926)

Crise política e econômica
Desgaste com a Primeira 

Guerra Mundial

15 de novembro de 1889
(Deodoro da Fonseca)

“República Velha” (1889-1930)
Política do Café com Leite

Interrupção 
democrática

(golpe)

Segunda República (1926-1974)
Ditadura Militar (1926-1928)

Ditadura Nacional (1928-1933)

Getúlio Vargas (1930-1934) 
Governo Temporário

Getúlio Vargas (1934-1937) 
Governo Constitucional

Estado Novo

Estado Novo português 
(1933-1974)

António de Oliveira Salazar 
(1933-1968)

Guerras coloniais (Anos 60 e 70)
Marcello Caetano (1968-1974)

Estado Novo brasileiro: Getúlio 
Vargas (1937-1945)

Segunda Guerra Mundial
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Fato histórico Portugal Brasil

Primeira onda de 
democratização

Eleições e Constituição
Brasília

“Segunda República” 
(1946-1964)

Golpe e ditadura no 
Brasil

Golpe (1964)
Ditadura (1964-1985)

Governos militares que se reve-
zavam no poder

Onda de 
democratização

25 de abril de 1974
(Revolução dos Cravos)

Terceira República (1974-hoje)
Independência das colônias

15 de março de 1985
(Posse do presidente José Sarney)

“Nova República” (1985-hoje)

Constituição 
democrática 

(pós-períodos não 
democráticos)

25 de abril de 1976 5 de outubro de 1988

Integração 
continental União Europeia (1986) Mercosul (1991)

Agências 
reguladoras

Art. 3º da Lei nº 67/2013 
(Lei-quadro das Entidades 
Reguladoras em Portugal) 

define as 10 agências nacio-
nais de regulação: Autoridade 

da Mobilidade e Transporte 
(AMT); Autoridade da 

Concorrência, Autoridade 
Nacional da Aviação Civil 

(Anac); Autoridade Nacional 
de Comunicações (Anacom); 
Autoridade de Supervisão de 
Seguros e Fundos de Pensões 

(ASF); Comissão do Mercado de 
Valores Mobiliários (CMVM); 
Entidade Reguladora para a 
Comunicação Social (ERC); 

Entidade Reguladora da Saúde 
(ERS); Entidade Reguladora dos 

Serviços de Águas e Resíduos 
(ERSAR); Entidade Reguladora 

dos Serviços Energéticos 
(ERSE) e Instituto dos Mercados 

Públicos, do Imobiliário e da 
Construção, I.P. (IMPIC).

Art. 2º da Lei nº 13.848/2019 
(Lei Geral das Agências 

Reguladoras no Brasil) estabe-
lece as 11 agências federais de 
regulação: Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel); 

Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis 

(ANP); Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel); 

Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa); Agência 

Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS); Agência Nacional de 

Águas (ANA); Agência Nacional 
de Transportes Aquaviários 

(Antaq); Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT); 

Agência Nacional do Cinema 
(Ancine); Agência Nacional de 
Aviação Civil (Anac) e Agência 
Nacional de Mineração (ANM).

Situação política 
contemporânea

Estabilidade política
Rotatividade no poder

Eleições para presidente da 
República

Retomada da economia

Instabilidade política
Impeachments

Divisão do país
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Aceleração da vida e qualidade do 
ensino: desafios para as escolas do 
Legislativo

Sergio	Fernandes	Senna	Pires21

Palavras-chave: Perspectivas educacionais; Aceleração social; Desa-
fios educacionais.

Neste artigo, levantamos aspectos sobre a alteração da percepção 
do tempo psicológico devido à modificação dos referenciais naturais 
que eram utilizados antes de os meios tecnológicos assumirem esse 
papel. Como essa nova percepção do tempo está correlacionada com 
estados emocionais que afetam a participação, as expectativas e o 
rendimento escolar dos estudantes? Nosso principal objetivo é mos-
trar que a aceleração no consumo de conteúdo, incluindo os educa-
cionais, afeta os processos psicológicos cognitivos e, principalmente, 
os emocionais, o que representa um conjunto novo de desafios para os 
estabelecimentos de ensino em geral e para os de educação legislativa 
em particular.

1 os referenciais circadianos, demandas psicológicas 
e a aceleração do comportamento

Antes que os dispositivos eletromecânicos e eletrônicos fossem 
inventados, as sociedades regulavam o tempo necessário para o cum-
primento das tarefas individuais com base em referenciais naturais. 
Nesse sentido, há tempos que a pesquisa em psicologia se dedica a 

21 Doutor em psicologia e pesquisador convidado na Universidade de Brasília (UnB).
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estudar a percepção do tempo, desde que eram os animais e o ciclo 
de noite e dia que a regulavam. Atualmente, se sabe que não apenas 
elementos naturais funcionam como reguladores da percepção tem-
poral. Lemlich (2019), por exemplo, apresenta uma hipótese de que, 
durante o processo de envelhecimento, a percepção psicológica do 
tempo o acelera em função da própria alteração corporal ao longo da 
existência.

Outro aspecto relevante é a presença cada vez mais intensa dos 
sistemas cibernéticos digitais em nossas vidas. Neste trabalho, deli-
mitamos a definição de sistemas cibernéticos ao campo da tecnolo-
gia da informação. A partir do que explica Novikov (2016), podemos 
entender por cibernéticos, os sistemas capazes de receber, armaze-
nar e processar informações de forma a utilizá-las para algum tipo de 
feedback ou para controle. Então, as informações que são adquiridas e 
articuladas por esses sistemas são utilizadas para sofisticar as suas 
respostas às interações humanas.

Não raras vezes, as pessoas se surpreendem quando aferem a 
quantidade de tempo que passaram navegando em alguma rede social 
ou utilizando os diversos aplicativos em seu smartphone	(RASMUSSEN, 
2022). Os sistemas cibernéticos digitais, devido às suas habilidades 
cada vez mais avançadas e adaptativas, já se tornaram até uma exten-
são das nossas capacidades biológicas, como visualizado por Kroeber 
(1917), no início do século XX, ou até mesmo de nossas consciências e do 
nosso self (HSU; ELLIOTT, 2015; ROSS; BAYER, 2021), segundo pontos de 
vista mais radicais. Além disso, esse rápido avanço tem levado a pes-
quisa educacional para um campo denominado pós-digital (HYLAND; 
LEWIS, 2022).

Essa profusão e popularização do desenvolvimento tecnológico, 
juntamente com o aumento da complexidade social, diversificou a 
quantidade de sistemas cibernéticos digitais à nossa disposição. Essa 
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influência é tão marcante que o Centro de Pesquisa em Educação Di-
gital da Universidade de Edimburgo, por exemplo, está considerando 
alterar o seu nome comercial para outro que enfatize os estudos pós-
-digitais, conforme nos indicam Bayne e Jandric (2017).

Nesse contexto, são inúmeros os benefícios pessoais e educacio-
nais advindos do uso de dispositivos eletrônicos e do acesso a siste-
mas cibernéticos digitais cada vez mais sofisticados. Como descrito 
por Singh e Shama (2018), a quantidade de informação atualmente 
disponível é muito mais dinâmica, abundante e distribuída do que há 
apenas três décadas. A ubiquidade da informação acessada por meio 
de dispositivos móveis é outra característica positiva que a tecnolo-
gia nos proporcionou. A tão desejada mobilidade. É possível conferir 
fatos e averiguar histórias em qualquer lugar que tenha cobertura da 
internet. Não obstante, desejamos destacar que a popularização do 
uso das redes sociais e do consumo de informação, incentivada por 
esses inúmeros aspectos positivos, causa impactos em um dos siste-
mas reguladores mais importantes para o desenvolvimento de ativi-
dades pedagógicas: as emoções. Veremos a seguir como a aceleração 
pelo uso de dispositivos eletrônicos e das redes sociais cria um novo 
cenário emocional para a educação.

2 impacto nas emoções no uso das redes sociais e 
na interação com sistemas cibernéticos digitais

No que diz respeito aos dispositivos móveis, neste trabalho vamos 
considerar que são apenas os meios pelos quais uma pessoa tem acesso 
ao conteúdo e a outras formas de interação com os sistemas ciberné-
ticos digitais. A despeito de outros papéis que os smartphones possam 
desempenhar, como serem objetos participantes de rituais de con-
sumo de informação ou entretenimento, nosso propósito é mostrar 
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que a aceleração pela interação com sistemas cibernéticos digitais se 
desdobra nos processos psicológicos emocionais e influencia, de múl-
tiplas formas, as atividades educacionais.

A demanda de fazer cada vez mais atividades em menos tempo 
canaliza o consumidor de conteúdos, e também o educando, a acele-
rar os seus processos de aquisição de conhecimento (SINGH; SHAMA, 
2018). A malfadada tentativa de dar conta da gigantesca oferta de 
conteúdos pode resultar em comportamentos de aceleração, como, 
por exemplo, ouvir áudios e assistir vídeos em velocidades altera-
das. Inicialmente, a aceleração era considerada apenas um fenômeno 
cognitivo; entretanto, sabe-se que afeta também outros processos 
psicológicos (ROSA, 2013). Nesse contexto, Vahedi e Saiphoo (2018) 
realizaram uma meta-análise em 37 estudos sobre os possíveis efei-
tos ansiogênicos do uso de smartphones, encontrando uma correlação 
positiva. Portanto, essa forma de consumir o conteúdo, e de estu-
dar, não tem desdobramentos apenas nos processos cognitivos, mas, 
principalmente, nos processos emocionais e também mostra os seus 
efeitos na qualidade das interações humanas.

Merecedor de destaque é o fato de que, ao acelerar o áudio de um 
conteúdo, há uma perda na percepção da entonação e de outras ca-
racterísticas paralinguísticas e metacomunicativas tão importantes 
para a construção do significado (BRANCO, 2018). As alterações não 
são só comportamentais (parte observável dos processos biopsicoló-
gicos humanos), mas também ocorrem na produção de significados 
e sentidos. Estudos recentes indicam as seguintes questões relacio-
nadas à aceleração pela interação com sistemas cibernéticos digitais 
e seus aparelhos de interface: (1) aumento dos estados de ansiedade 
(VAHEDI; SAIPHOO, 2018); (2) diminuição da capacidade de atenção 
(KLIMOVA, 2019); (3) diminuição do interesse e da motivação para es-
tudar os conteúdos pedagógicos menos atraentes (LUO; KAO; LIAO, 
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2019); (4) preferência pelo conteúdo didático apresentado como entre-
tenimento (SINGH; SHAMA, 2018), entre outros.

3 desafios para a educação legislativa no contexto 
da aceleração dos processos psicológicos

A educação legislativa não é diferente dos demais ramos educa-
cionais no que diz respeito à necessidade de atenção com a elevada 
qualidade do ensino e com as dificuldades que um aluno pode apre-
sentar durante: (1) as atividades didáticas; (2) a interação com os pro-
fessores, tutores ou monitores; ou (3) a interação com os sistemas 
auxiliares para aprendizagem. Todas essas questões estão estreita-
mente relacionadas com a dimensão emocional da educação, cuja im-
portância vem sendo cada vez mais destacada para a aprendizagem 
bem-sucedida e profunda (CRUZ et al., 2021).

Nesse contexto, o cenário anteriormente descrito de aceleração 
social apresentará diversos desafios aos sistemas de ensino em geral 
e à educação legislativa em particular. Esses desafios estão relaciona-
dos às alterações emocionais, anteriormente descritas, provenientes 
da aceleração do consumo de conteúdo, do uso de dispositivos móveis 
e da interação com sistemas cibernéticos digitais. De forma sintética 
e a partir de diversos estudos (BUDDEBERG; HORNBERG, 2017; SINGH; 
SHAMA, 2018; BERARDI, 2019; ANDRADE; CALIXTO, 2020), podemos 
levantar os seguintes desafios para a educação legislativa:

(1) apresentar soluções pedagógicas para a possível presença de 
alunos mais sensíveis às atividades didáticas que mobilizem ansie-
dade ou estresse, como, por exemplo, as simulações de processos de 
negociação política ou de participação nas comissões temáticas;

(2) equilibrar a demanda pedagógica, possivelmente proveniente 
dos alunos, para a aceleração da ministração do conteúdo;
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(3) oferecer alternativas pedagógicas para a possível falta de in-
teresse em assuntos menos atrativos, como, por exemplo, usar siste-
mas cibernéticos digitais para proporcionar uma experiência perso-
nalizada a partir da análise das interações singulares de cada aluno;

(4) preparar-se para a provável exigência de que as aulas se apro-
ximem do formato dos programas de entretenimento, o que cria ce-
nário de possível promoção da frustração docente pelo aumento da 
complexidade na elaboração das atividades didáticas;

(5) levantar novas formas para realizar o acompanhamento da 
aprendizagem em cursos à distância ou online, que deem efetividade 
à necessária avaliação do desenvolvimento de competências e do 
aproveitamento dos cursos e treinamentos.

Conforme anteriormente visto, é esperado que os transtornos de 
ansiedade ou suas manifestações subclínicas aumentem na medida 
em que as pessoas interagem com sistemas cibernéticos digitais e 
o fazem mais rápido e de forma superficial (SINGH; SHAMA, 2018; 
ANDRADE; CALIXTO, 2020). Existe também a expectativa de que 
ocorra uma comparação entre a velocidade em que determinada pes-
soa está acostumada a visualizar e experimentar seu entretenimento 
e a velocidade com que os conteúdos pedagógicos são apresentados. 
Tal comparação pode gerar demandas pela própria aceleração do pro-
cesso de ensino e das atividades didáticas para as quais as escolas em 
geral, e as dos Poderes Legislativos em particular, deverão estar pre-
paradas para apresentar soluções.

Com a proliferação dos cursos a distância e online, é esperado que 
haja um aumento na dificuldade em realizar o controle e a avaliação 
da aprendizagem, ainda que sob o ponto de vista apenas cognitivo. 
É virtualmente impossível acompanhar as dificuldades de aprendi-
zagem que alguns alunos encontrarão nos assuntos que, diferente-
mente para cada aprendiz, forem considerados menos atrativos ou 
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difíceis. Igual desafio será enfrentado para apoiar esse aluno a supe-
rar essas dificuldades, já que essa responsabilidade é compartilhada 
entre discentes, docentes e instituições educacionais.

A exigência, que pode aparecer a partir dos próprios discentes, 
de que as aulas se aproximem do formato dos programas de entre-
tenimento, podem gerar demandas cada vez mais crescentes: (1) pelo 
aumento do uso de meios tecnológicos; (2) pela simplificação da apre-
sentação dos conteúdos pedagógicos; e (3) pela utilização de métodos 
que poupem tempo; reduzindo-se assim o conteúdo e gerando um au-
mento na demanda pela constante sofisticação e elaboração de novas 
aulas por parte dos docentes.

4 conclusão

Tratamos sobre a existência de uma alteração da percepção do 
tempo psicológico devido à modificação dos referenciais naturais que 
eram utilizados antes que os meios tecnológicos e os sistemas ciber-
néticos digitais assumissem esse papel. A partir de diversos estudos, 
explicamos como os processos ansiogênicos podem estar correlacio-
nados com a aceleração do consumo de conteúdo e da experiência pe-
dagógica que são mediados por dispositivos móveis e sistemas ciber-
néticos digitais.

Refletimos sobre como as alterações emocionais e comportamen-
tais – advindas da aceleração social, do intenso uso de redes sociais 
e da constante interação com sistemas cibernéticos digitais – podem 
estabelecer desafios que precisam ser superados por todos os siste-
mas de ensino em geral, e pela educação legislativa em particular. 
Nesse sentido, será necessário redobrar os esforços no desenvolvi-
mento de estratégias para lidar com as manifestações de ansiedade 
no contexto escolar, ainda que em cursos ou treinamentos realizados 
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a distância. A inevitável comparação entre a velocidade em que de-
terminada pessoa está acostumada a visualizar e experimentar seu 
entretenimento e a velocidade com que os conteúdos pedagógicos são 
apresentados também precisa ser equacionada pelos sistemas de en-
sino. Tal comparação pode gerar demandas pela própria aceleração 
dos conteúdos pedagógicos.

Outro desafio nada trivial será realizar o acompanhamento pe-
dagógico e avaliativo do processo de ensino e da aprendizagem. Com 
a proliferação da realização de atividades remotas, é esperado que 
haja um aumento na dificuldade em realizar essas duas importantes 
tarefas. Igual desafio será enfrentado no sentido de apoiar os alunos 
a superar essas dificuldades. Outra inevitável comparação será entre 
o formato das aulas e do entretenimento, possivelmente criando de-
mandas didático-pedagógicas de grande vulto para as instituições 
de ensino.
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1 introdução

Nos últimos anos, em função do contexto de “crise das democra-
cias” e de perda de confiança nas instituições parlamentares, têm sido 
frequentes os estudos sobre as funções dos parlamentos em geral, e 
dos parlamentos digitais em particular (BRUM; LESTON-BANDEIRA, 
2016; LESTON-BANDEIRA; THOMPSON, 2013). Um dos principais te-
mas de análise tem sido os programas educativos dos parlamentos, 
na medida em que se admite que os parlamentos digitais têm um im-
portante papel na difusão de valores cívicos e no esclarecimento da 
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população em geral sobre o funcionamento das instituições repre-
sentativas. Com efeito, em seu último relatório sobre a situação dos 
parlamentos digitais, a União Interparlamentar destaca o papel edu-
cativo como uma das mais destacadas funções ou atividades desem-
penhadas pelos parlamentos digitais pelo mundo afora, colocando-o 
com uma das principais modalidades de promoção do engajamento 
do público com os órgãos legislativos, juntamente com a “informa-
ção”, “comunicação”, “consultas à população” e “participação”. Essa 
importância conferida às funções educativas dos e-parlamentos está 
incorporada à própria definição de engajamento público, formulada 
pelo documento. No glossário constante no relatório, se define public 
engajament	como “the various ways in which the community is in-
volved in an activity, process or decision, including through infor-
mation, education, communication, consultation and participation” 
(IPU, 2022, p. 8).

Outros estudos recentes também sublinham a importância das 
funções educativas dos parlamentos digitais e dos programas educa-
tivos desenvolvidos pelas Casas parlamentares para o fortalecimento 
da legitimidade das instituições representativas. A estabilidade e a 
própria qualidade da democracia estão diretamente ligadas à con-
fiança do povo em tais instituições, que podem ser dinamizadas, den-
tre outros fatores, por intermédio do desempenho de suas funções 
educativas (BARROS; BERNARDES; RODRIGUES, 2015, p. 189).

No tocante aos parlamentos digitais, podemos mencionar três 
grandes vertentes de estudo sobre as funções educativas por eles 
desempenhadas, bem como sobre os programas a eles associados: 
a) estudos sobre os impactos das ferramentas educativas digitais no 
público-alvo, como, por exemplo, os programas de Parlamento Jovem, 
Escolas do Legislativo, programas de ensino a distância, entre ou-
tros (FUKS; CASALLECHI, 2012); b) estudos quantitativos que buscam 
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elaborar índices e indicadores sobre as funções educativas desempe-
nhadas pelos parlamentos digitais (BERNARDES; BANDEIRA, 2016; 
BRAGA; MITOZO; TADRA, 2016); c) estudos de caso de experiências 
singulares de implementação de programas educacionais pelos par-
lamentos, enfatizando a percepção do corpo de funcionários, parla-
mentares e outros atores envolvidos em tais experiências (COSSON, 
2018; MOTTA; BARROS, 2020).

O presente estudo exploratório pretende preencher uma lacuna 
no campo de estudos sobre as funções educativas dos parlamentos 
digitais, bem como na implementação de programas educativos por 
estas instituições, que é da análise comparativa e em profundidade 
de um corpo limitado de experiências, contrastando as experiências 
brasileiras com outras existentes ao redor do mundo, especialmente 
daqueles parlamentos digitais que mais avançaram no desenvol-
vimento de ferramentas educativas. Assim, o foco de nosso estudo 
são os programas educativos desenvolvidos pelos parlamentos digi-
tais, abrangendo programas de formação política voltados ao público 
mais amplo e também aos funcionários da Casa. Para concretizar tal 
proposta, analisamos de forma comparada as experiências de educa-
ção política desenvolvidas por cinco parlamentos digitais: a Câmara 
dos Deputados e o Senado Federal do Brasil; a House of Representatives 
do Reino Unido; o Parlamento europeu; e a Assembleia da República 
de Portugal. A escolha desses cinco parlamentos digitais deve-se à 
excelência de programas de digitalização das atividades parlamenta-
res desses órgãos, destacada em vários estudos sobre a temática, bem 
como ao trabalho de campo e ao acesso aos funcionários que tivemos, 
no caso da Assembleia portuguesa, durante a feitura da pesquisa que 
resultou neste trabalho.
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2 referencial teórico-metodológico

Neste artigo, apresentaremos resultados parciais da primeira di-
mensão de nossa análise, ou seja, uma análise de cunho quantitativo 
sobre as formas como são apresentados os programas de educação 
política nos websites dos parlamentos selecionados. Nos inspirando 
em estudos anteriores de natureza análoga ou semelhante (BRAGA, 
2007; LESTON-BANDEIRA, 2009; BRAGA, MITOZO; TADRA, 2016; 
BRUM; BANDEIRA, 2016), procuraremos efetuar uma análise de cunho 
quantitativo das diferentes experiências com o intuito de promoção 
do engajamento através de programas de educação política nas plata-
formas digitais dos parlamentos examinados. O objetivo deste estudo 
é estabelecer alguns parâmetros mais gerais de comparação e avalia-
ção entre os programas e construir indicadores objetivos, na forma 
de “índices”, que nos permitam quantificar e mensurar os diferentes 
recursos utilizados pelas plataformas digitais para promover o en-
gajamento dos cidadãos nesses programas, bem como divulgar suas 
atividades.

Procuraremos efetuar nossa análise quantitativa analisando os 
programas de educação política (PEPs) empreendidos pelos portais 
parlamentares, examinando as seguintes dimensões: 1) informações 
básicas ao cidadão sobre a estrutura do parlamento; 2) conteúdos pro-
duzidos para públicos específicos; 3) formatos de mídia utilizados; 
4) ferramentas de conhecimento avançado; 5) conteúdo educativo em 
espaço noticioso; e 6) promoção do engajamento através de mídias 
digitais.

Neste estudo-piloto, apresentaremos apenas dados referentes à 
primeira dimensão de nossa pesquisa, ou seja, aos programas educa-
tivos de uma maneira geral, não abrangendo os programas de simu-
lação do trabalho parlamentar, tais como Parlamento Jovem e outros, 
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que também são abrangidos pela investigação. Além disso, por ques-
tões de espaço, não inseriremos os gráficos, mas apenas indicaremos 
os índices obtidos por cada parlamento.

Como forma de mensuração, define-se que, caso o recurso exista, 
será codificado como 1 e, caso contrário, será codificado como 0. Aos 
moldes dos estudos já citados, permite-se a criação de um índice para 
cada categoria encontrada nas ferramentas educativas existentes dos 
sites dos parlamentos, de modo a possibilitar as comparações entre 
variáveis. Portanto, cada índice será a média das variáveis binárias e, 
quanto mais próximo de 0, mais baixo será o índice; quanto mais pró-
ximo de 1, mais alto será o índice.

3 resultados: mensurando as experiências 
educativas

Para a obtenção do índice nos sites dos parlamentos, iniciamos 
as buscas a partir da home	pages dos websites, reconhecendo essas 
plataformas com sendo ainda centrais na divulgação dos trabalhos 
parlamentares (IPU, 2022). A análise de conteúdo dos sites foi feita 
diversas vezes ao longo da pesquisa, efetuando-se uma derradeira 
checagem e atualização em maio de 2022.

Na categoria que mapeia a disponibilização de informações básicas, 
foram elencadas 10 subcategorias, sendo elas: 1) Poder Legislativo; 
2) história do parlamento; 3) visita virtual online; 4) papel da Casa 
Legislativa; 5) como elaborar leis; 6) funções dos parlamentares; 7) 
processo legislativo; 8) funções das comissões da Casa; 9) perfil dos 
deputados; e 10) outros temas de interesse da sociedade. Por se tra-
tar de noções básicas sobre o parlamento e temas discutidos por ele, 
a maioria dos itens foram encontrados. O Parlamento europeu (PE), 
a Assembleia da República (AR) e o Senado Federal (SF) obtiveram o 
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índice de 0,88. Já a Câmara dos Deputados (CD) brasileira e o Parla-
mento do Reino Unido (PRU) preencheram todos os quesitos.

A segunda categoria apresenta conteúdos	para	públicos	específicos e 
traz 7 subcategorias, sendo elas formatos específicos para: 11) crian-
ças; 12) adolescentes; 13) universitários; 14) professores; 15) institui-
ções e sociedade civil organizada; 16) servidores públicos; e 17) indi-
cação de faixa etária. O SF, o PE e AR não contemplam 4 dos 7 itens, 
obtendo um índice de 0,43. Novamente, a CD e o PRU apresentam 
bons resultados, com a instituição brasileira com um índice de 0,86, 
não cumprindo por completo apenas o requisito “indicação de faixa 
etária”, pois, mesmo contendo em alguns conteúdos como no Ple-
narinho, não são em todos os produtos educativos do site. Já o PRU 
cumpre com todos os requisitos elencados.

A terceira categoria efetua um levantamento sobre os formatos de 
mídia em que os conteúdos educativos estão disponíveis. As subca-
tegorias contam com: 18) texto; 19) vídeo; 20) animações; 21) jogos; 
22) atividades lúdicas; 23) histórias em quadrinhos; 24) lives de deba-
tes ou educativas; 25) podcasts/áudio. O site do SF é o que menos apre-
senta variedade de formatos de mídia, atendendo apenas texto, vídeo, 
jogos e lives. Em virtude disso, obteve o índice de 0,50 e demonstrou 
que seu conteúdo não visa atender crianças, mas sim jovens e adul-
tos. O PE atendeu 63% dos requisitos, enquanto a AR obteve o índice 
de 0,75 e o PRU, por não contar com conteúdos em formato de áudio, 
chegou em 0,88, sendo a CD a única a contemplar todos os requisitos 
elencados.

As ferramentas	de	conhecimento	avançado compõem a quarta ca-
tegoria e apresentam como subcategorias: 26) cursos avançados com 
tutoria; 27) cursos sem tutoria ou autoinstrucionais; 28) certificação; 
29) cursos de pós-graduação; e 30) parcerias com universidades e/ou 
bolsas de estudo. Novamente, a CD se destacou e, junto com o SF, 
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cumpriram com todos os itens. Em ambos os casos, tanto o Centro 
de Formação da Câmara dos Deputados (Cefor/CD) como o Interlegis 
do Senado Federal trabalham na produção de conteúdo para cursos 
intermediários e avançados em pós-graduações, incluindo, no caso 
do Cefor, um curso de mestrado profissional. No caso do PE, não foi 
encontrado nada que se relacionasse com cursos mais aprofunda-
dos sobre o tema ou realizado pela instituição, gerando um índice de 
valor 0, e o mesmo se aplicou para a AR. Mesmo o PRU, considerando 
os itens apresentados em sua página, alcançou o índice 0,60.

Na quinta categoria, denominada como conteúdo educativo em es-
paço noticioso, se entende a informação jornalística como ferramenta 
educativa, não apenas pela disponibilização da informação, mas pelo 
tratamento da notícia de modo a ser compreendida pelo maior número 
de pessoas. Como subcategorias de análise, foram elencados: 31) portal 
de notícias; 32) ferramentas de combate a fake	news; 33) transmissões 
ao vivo de sessões; 34) newsletter	educativo; e 35) um canal próprio da 
Casa Legislativa online, com a disponibilização de conteúdos educa-
tivos. Nesse aspecto, o PRU cumpre com todos os quesitos, obtendo o 
índice máximo. Seguido pela CD e pelo SF com índices de 0,80, en-
quanto o PE e AR alcançaram 0,60. Tanto o PE quanto a AR não contam 
com ferramentas de combate a fake	news e, exceto o PRU, nenhum dos 
demais sites contam com um newsletter	educativo.

Na última categoria, avaliou-se a presença das instituições nas 
redes	 sociais	 digitais. A pesquisa, além da checagem no site através 
dos links disponibilizados, ainda testou outras redes sociais, conside-
rando a falta de atualização no site da inserção de links. Dessa forma, 
as subcategorias ficaram elencadas em: 36) Facebook; 37) Instagram; 
38)  YouTube; 39) Tik Tok; 40) Twitter; 41) LinkedIn; e 42) outras. 
Neste quesito, o PE se destacou, ultrapassando as redes sociais elen-
cadas e contando com outras informadas em sua página na internet. 
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A CD e o SF empataram com um índice de 0,86, se limitando nas pla-
taformas elencadas para formação desse índice, mas não contando 
com nenhuma outra, por isso, não contemplando a subcategoria 42. 
Enquanto a AR e o PRU, entre as propostas na pesquisa, não contavam 
também com o Tik Tok, obtendo um índice de 0,71.

Desta forma, considerando os 42 itens das 6 categorias propos-
tas, a CD ficou com o melhor índice, com 0,92, seguida pelo PRU, com 
0,86, vindo logo após o SF, com 0,74, e quase empatados o PE e a AR, 
com 0,59 e 0,56 respectivamente.

4 conclusão

Este trabalho conclui que as ferramentas educativas dos parla-
mentos cumprem com variado grau de intensidade o papel de dis-
ponibilizar conteúdos que possibilitem o conhecimento não apenas 
do parlamento, mas também que levam cidadania para a população, 
por meio de um letramento político (COSSON, 2018). Destaca-se a 
Câmara dos Deputados brasileira que, entre os quesitos analisados, 
alcançou o melhor índice, por apresentar uma quantidade expressiva 
de conteúdos, em formatos variados, atendendo diversos públicos, 
em níveis básico, intermediário e avançado de informação legisla-
tiva, ultrapassando, inclusive, o site do Reino Unido, que foi utilizado 
como referência inicial para a presente pesquisa. Já o Senado Federal, 
que também apresenta um portfólio considerável de conteúdo, não 
é tão abrangente quanto a Câmara dos Deputados brasileira. No en-
tanto, através do índice, supera a Assembleia da República portu-
guesa e o Parlamento europeu, respeitadas as características de cada 
parlamento.

Em versões mais amplas deste estudo-piloto, procuraremos de-
talhar e apresentar mais evidências sistemáticas coletadas nas várias 
etapas do presente estudo.
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Educação para a democracia o mais 
cedo possível: a importância da 
prática democrática no dia a dia
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O principal propósito desse trabalho é explicitar os aspectos teó-
ricos relevantes à elaboração e à realização de programas de educa-
ção para a democracia no sentido de enfrentar a invisibilidade in-
fantojuvenil e promover o protagonismo de crianças e adolescentes 
o mais cedo possível e no dia a dia. Diversos estudos (SARMENTO, 
2005; JUNIOR; QVORTRUP, 2017; POCAHY; OSWALD, 2018) apontam 
que, ainda hoje, a sociedade brasileira não valoriza a participação 
social das crianças e dos adolescentes, o que precisa ser enfrentado. 
Sobre esse assunto, Pires e Branco (2007, 2008, 2012) indicam que o 
desenvolvimento de novas práticas educacionais está na base para a 
transformação cultural e para o enfrentamento de práticas sociais 
preconceituosas. Nessa direção, a difusão de programas de educação 
para a democracia, em meio ao público infantojuvenil, contribui para 
a promoção do seu desenvolvimento, no contexto da desconstrução de 
crenças e valores preconceituosos. Esse tema vem, há tempos, sendo 
objeto da abordagem da psicologia cultural de orientação semiótica 

24 Doutor em psicologia, pesquisador na Universidade de Brasília e consultor legislativo da 
Câmara dos Deputados.

25 Doutora em psicologia e pesquisadora da Universidade de Brasília.
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(BRANCO; VALSINER, 2012; ROSA; VALSINER, 2018; ZITTOUN, 2019; 
VALSINER, 2014, 2021), referencial que vai balizar as nossas reflexões 
no presente trabalho.

Sob essa ótica, o desenvolvimento infantojuvenil se dá em meio a 
práticas sociais e pessoais que se manifestam em diversos ambientes: 
nas famílias, escolas e variadas agremiações, por exemplo. Esses am-
bientes fazem parte de um ecossistema cultural (XU; WU; LI, 2021) no 
qual cada um de nós se desenvolve. As práticas, as tarefas e a forma 
como as pessoas interagem nesses contextos são organizadas a par-
tir de um conjunto simbólico que denominamos de crenças e valores. 
Estes se constituem em construtos psicológicos essenciais, de caráter 
afetivo-semiótico, e que orientam a ação humana (BRANCO, 2021). Ao 
nortearem as percepções, os sentimentos, os pensamentos e as ações 
dos sujeitos, tornam-se elementos centrais no próprio processo deci-
sório consciente (BRINKMANN, 2021; BRANCO, 2018, 2021; VALSINER, 
2014, 2021). A principal diferença entre os dois construtos é que os va-
lores são mais hipergeneralizados do que as crenças e profundamente 
enraizados na dimensão afetiva. Devido a esse enraizamento, ten-
dem a ser mais resistentes à mudança, muito embora possam tam-
bém ser objeto de transformação ou ressignificação (BRANCO, 2021; 
VALSINER, 2021).

As crenças e os valores são invisíveis por si só, mas orientam e 
são produzidos nas práticas, atividades e interações sociais (BRANCO, 
2021). É por meio das ações e interações do dia a dia que podemos in-
ferir quais são as crenças e os valores sociais que organizam e orien-
tam a vida dos seres humanos em determinado ambiente do ecossis-
tema cultural (BUDWIG, 2021; XU; WU; LI, 2021). Tomando isso em 
conta, dois aspectos relacionados à educação para a democracia ga-
nham importância: 1) a efetiva análise das práticas realizadas em de-
terminado ambiente para a inteligibilidade das crenças e dos valores 
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que as orientam; e 2) a introdução de novas práticas democráticas 
orientadas aos valores a serem promovidos.

No tocante à análise das práticas realizadas em determinado 
ambiente e que traduzem as crenças e os valores que as orientam, é 
necessário realizar estudos científicos que privilegiem a utilização 
de metodologias observacionais e participativas e um maior envol-
vimento dos pesquisadores com os ambientes, em complementação a 
instrumentos mais tradicionais, como os questionários e a autonar-
rativa (ARAÚJO; LOPES-DE-OLIVEIRA; ROSSATO, 2017).

No que diz respeito ao potencial de novas práticas democráti-
cas orientadas pelos valores que desejamos promover, que é o objeto 
principal desta reflexão, podemos dizer que estas consistem na prin-
cipal estratégia para a transformação cultural (ROSA; VALSINER, 2018; 
VALSINER, 2014, 2021; ZITTOUN, 2019). Para explicar esse processo de 
transformação, é necessário evidenciar a bidirecionalidade da cons-
trução cultural. De forma sintética, podemos indicar que as trocas 
simbólicas entre os sujeitos e as culturas dependem, entre outros, de 
três elementos fundamentais: 1) um conjunto pré-existente de sím-
bolos que permitem operações linguísticas avançadas na produção, 
modificação e compartilhamento de significados em meio às práti-
cas sociais (LOPES-DE-OLIVEIRA; FERNANDES, 2018); 2) processos 
interacionais intersubjetivos, de qualidade afetiva, que proporcionam 
a aprendizagem, a emergência de trocas, de operações simbólicas e 
da ação no mundo (BRANCO, 2018); 3) sujeitos com capacidades, fun-
ções e processos psicológicos avançados, tais como memória, pensa-
mento, linguagem, agência, distanciamento, abstração, imaginação, 
emoções, entre outros (MARTIN; GILLESPIE, 2010). Esses elementos 
traduzem tanto a capacidade de as práticas sociais influenciarem o 
desenvolvimento de cada indivíduo quanto de os sujeitos alterarem 
as práticas coletivas. Então, essas condições devem ser valorizadas 
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por qualquer programa de educação democrática que pretenda ser 
bem-sucedido. Nesse contexto, a perspectiva sobre os ecossistemas 
culturais nos possibilita desenvolver um ponto de vista sobre como 
a cultura coletiva promove uma canalização dos processos de inter-
nalização (BRANCO, 2021), em cenários caracterizados por múltiplas 
possibilidades e perspectivas.

Diferentemente de outras abordagens teóricas, apesar de enfa-
tizar a sociogênese das crenças e dos valores, a psicologia cultural 
igualmente valoriza a participação ativa e construtiva dos sujeitos 
e, assim, fornece um cenário teórico mais favorável à reflexão sobre 
como as práticas educacionais e a dinâmica dos posicionamentos 
individuais dos participantes de determinado ecossistema cultural 
podem transformar a realidade experimentada por esses sujeitos 
(ZITTOUN, 2021). Então, de acordo com essa lógica, é possível apon-
tar para a necessidade primordial da criação de um ambiente dia-
lógico que se contraponha às crenças da incapacidade e incomple-
tude infantojuvenil, crenças essas que estão na base da invisibilidade 
dessa população e da sua suposta impotência para a desconstrução 
dos preconceitos.

O fenômeno da invisibilidade infantojuvenil é muito conhecido no 
campo da sociologia da educação (JUNIOR; POCAHY; OSWALD, 2018; 
SARMENTO, 2005). Com o aumento da complexidade social e diante 
da exigência da formalização dos processos educativos, as crianças e 
os adolescentes foram sendo inseridos em ambientes cada vez mais 
estruturados e sob o controle dos adultos. Em um processo que já 
ocorre há centenas de anos, o alcance da voz das crianças e dos ado-
lescentes foi sendo restringido pelas concepções e crenças de que as 
crianças e os adolescentes são incompletos. Um dos indicadores mais 
evidentes dessa invisibilidade é a diminuição da capacidade infanto-
juvenil de participação ativa ou de protagonismo na transformação 
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das práticas, crenças e valores sociais (PIRES; BRANCO, 2007, 2008; 
QVORTRUP, 2017). Nessa mesma direção, existem diversos estudos 
que indicam os possíveis efeitos prejudiciais da invisibilidade para o 
desenvolvimento infantojuvenil e que reduzem o avanço das práticas 
pedagógicas inovadoras (EVANS, 2019; SALTIEL; LAKEY 2020). Isso 
nos permite concluir que o protagonismo infantojuvenil, como valor 
fundamental, é necessário para promover práticas coletivas e peda-
gógicas que tomem em conta as vozes infantojuvenis nos seus ecos-
sistemas culturais, servindo como estratégia para o enfrentamento 
a múltiplos problemas que têm a sua matriz geradora nas crenças e 
nos valores sociais preconceituosos.

Sob esse ponto de vista e dentro da estratégia de transforma-
ção cultural, o que seria protagonismo infantojuvenil? De acordo 
com o referencial teórico adotado e evidenciado em diversos estu-
dos (CABRAL; DIAS, 2019; PIRES; BRANCO, 2007, 2008; SCHNEIDER; 
MARTINS; DA SILVA, 2021), protagonismo infantojuvenil pode ser 
compreendido como a participação social do sujeito a partir do re-
sultado de crenças, valores e práticas sociais que promovem a auto-
nomia e a capacidade de agência de crianças e adolescentes na cons-
trução, e em possíveis mudanças, das práticas sociais e pedagógicas 
dos ecossistemas culturais, por meio do compartilhamento de tarefas 
e responsabilidades com os adultos, segundo suas capacidades. Não 
é, portanto, a mesma definição que encontramos no senso comum 
para o papel de protagonista em sua conhecida versão como o prin-
cipal ator de uma representação. Consiste, no entanto, na promoção 
da utilização do máximo potencial de cada sujeito para participar 
dos processos decisórios coletivos e para operar no mundo concreto 
a partir de novas práticas sociais que sejam orientadas pelos valores 
que desejamos promover. Sob esse ponto de vista, o protagonismo 
desempenha múltiplas funções no desenvolvimento da agência e do 
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aumento da consciência sobre as crenças e os valores coletivos e pes-
soais que orientam os processos decisórios de cada sujeito (ZITTOUN; 
GILLESPIE, 2016; ZITTOUN; VALSINER, 2016).

Por um lado, é uma estratégia promotora do aumento da expe-
riência democrática; por outro, é o contexto para a atuação afetivo-
-semiótica dos sujeitos na desconstrução de crenças e valores coletivos 
que orientam práticas preconceituosas, o que vem sendo evidenciado 
em estudos recentes (SCHNEIDER; MARTINS; DA SILVA, 2021; GOUVÊA 
et al., 2019). O indivíduo em desenvolvimento internaliza seletiva e 
criativamente a orientação social e externaliza ativamente suas cons-
truções afetivo-semióticas sobre o ambiente cultural (BRANCO, 2018, 
2021), sendo constantemente alterado como resultado dessas ativida-
des individuais.

De acordo com essa orientação para o protagonismo, as crianças 
e os adolescentes podem desenvolver, o mais cedo possível e atra-
vés das práticas sociais e pedagógicas, agência e responsabilidade, o 
que permitiria a construção coletiva de crenças e valores pró-sociais 
ao tempo que conhecidas práticas relacionadas aos preconceitos re-
lativos às questões de raça, de gênero e sociais são continuamente 
enfrentadas e paulatinamente desconstruídas a partir dos ambien-
tes do ecossistema cultural. Tais práticas protagônicas, de empo-
deramento e de aumento da consciência infantojuvenil, teriam im-
portante papel na transformação social e de crenças e valores que 
canalizam as atividades e as relações entre as pessoas, não só no 
ambiente escolar, mas também em todas as relações mantidas pelos 
sujeitos no dia a dia.

É possível, portanto, sustentar a expectativa e agir no sentido 
de promover o desenvolvimento de práticas pedagógico-sociais que 
estimulem a motivação, a agência, a autonomia, a autoestima de per-
tencimento e a capacidade de reflexão das crianças e dos adolescentes, 
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o que poderá gerar, então, impactos positivos nas relações e expe-
riências de todos os sujeitos envolvidos, possibilitando a construção 
de uma sociedade mais democrática.
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1 introdução

A Câmara dos Deputados é responsável por realizar uma série de 
iniciativas de educação para democracia que visam estimular a par-
ticipação popular, contribuir para a formação cidadã e aproximar a 
população do Parlamento. Entre elas está o Parlamento Jovem Brasi-
leiro (PJB), que se apresenta como uma oportunidade para estudantes 
do ensino médio simularem uma jornada parlamentar em Brasília. 
Durante esse processo, a instituição se propõe a incentivar a cidada-
nia dos estudantes, sendo este um princípio do campo da educomuni-
cação, área que atua na interface da educação e da comunicação. Dito 
isso, o objetivo central do referido trabalho foi verificar se o PJB se 
constitui como um projeto educomunicativo.

26 Câmara dos Deputados.
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2 tema e problema de pesquisa

Na contemporaneidade, um problema que aflige diversos países ao 
redor do mundo é a crise das democracias representativas (KIERECZ, 
2016). Esse regime político se consolidou com a promessa de valori-
zação do interesse social e da participação popular, entretanto, o que 
se observa é o crescente descontentamento da população com a classe 
governante e o constante alargamento de crises políticas, que afetam 
até mesmo as nações consideradas mais estáveis. Essa insatisfação co-
letiva, catalisada pelo distanciamento aos processos governamentais e 
pela ascensão de movimentos extremistas, acaba por gerar constan-
tes questionamentos e ataques quanto à legitimidade das instituições 
públicas.

Partindo da necessidade de corrigir esse distanciamento com a 
população e possibilitar ações mais democráticas, o Parlamento bra-
sileiro instituiu diversos espaços de participação popular. Para Maria 
Raquel Mesquita Melo (2008), entre seus objetivos também está o de 
melhorar a imagem do Poder Legislativo, dar credibilidade aos tra-
balhos políticos, estimular a participação por meio de canais institu-
cionais e contribuir para a formação política dos cidadãos, contem-
plando o princípio da educação para democracia.

Entre os programas criados, está o Parlamento Jovem Brasileiro 
(PJB) da Câmara dos Deputados. Assim como é contemplado no pri-
meiro capítulo da monografia, esse se apresenta como a oportunidade 
de estudantes de todo o Brasil irem ao Congresso Nacional para simu-
lar uma jornada parlamentar. Desde o processo seletivo, novos conhe-
cimentos são adquiridos de forma espontânea por meio das pesquisas 
do próprio estudante para a elaboração de um projeto de lei. Para essa 
escrita é necessário o aprofundamento em dados referentes à temá-
tica trabalhada e aos mecanismos legislativos. Já em Brasília, quando 
a simulação realmente começa, os estudantes vivenciam não somente 
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os trabalhos de um deputado na prática, mas também se abrem para 
novas experiências de participação cidadã.

Contudo, uma importante questão que surge durante a investi-
gação é quanto à competência de um parlamento em educar. Con-
forme respondido no capítulo 2, toda essa discussão se articula com 
o campo da educomunicação, que habilita as Casas Legislativas em 
seu propósito educativo e informacional. Reunindo o conhecimento 
de duas grandes áreas das ciências humanas, a educação e a co-
municação, este se apresenta como uma possibilidade para novas 
formas de aprendizagem na sociedade da informação do século XXI, 
constituindo-se a partir de um novo olhar sobre o processo educa-
tivo, o uso dos meios de comunicação e a apropriação de linguagens 
para a expressão dos alunos como indivíduos autônomos, capazes 
de exprimirem suas ideias e opiniões.

Quando pensado no contexto do Parlamento federal, todo esse 
processo busca incluir o povo nas discussões políticas que afetam di-
retamente seu cotidiano, prezando pelo exercício da cidadania como 
elemento fundamental para a manutenção da democracia. Partindo 
do entendimento de que características condizentes à educomuni-
cação podem se manifestar nas iniciativas institucionais da Câmara 
dos Deputados, a qual se propõe a aplicá-las, indagou-se na pesquisa 
a caracterização do PJB como um projeto educomunicativo. Por essa 
razão, foi adotado como objetivo geral de pesquisa a seguinte per-
gunta: se e como o Parlamento Jovem Brasileiro se constitui como um 
projeto de educomunicação?

3 metodologia

Para responder a questão que permeia o objetivo geral desta pes-
quisa, foram definidos três objetivos específicos: 1) desenvolver uma 
base argumentativa como referencial teórico; 2) descrever os espaços 
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de participação presentes no PJB; e 3) analisar as experiências de par-
ticipação dos egressos da simulação.

É importante pontuar que, devido ao caráter de atualidade, a 
monografia se preocupou em apresentar a ótica da edição mais re-
cente realizada, o PJB 2020, que também se destaca por seu caráter 
de exceção, visto que foi realizada virtualmente devido à pandemia de 
covid-19. Contudo, jamais é abandonada a condição comparativa em 
relação às edições anteriores, fundamental para a avaliação do objeto 
trabalhado.

4 resultados

Acerca da base argumentativa do trabalho, primeiro objetivo de 
pesquisa, utilizou-se como referencial teórico um conjunto multifa-
cetado de especialistas de diversas áreas de pesquisa. Foi traçada uma 
linha de raciocínio acerca da problemática inicial da pesquisa (a crise 
das democracias representativas), a participação popular, o protago-
nismo juvenil na contemporaneidade, os programas pedagógicos da 
Câmara dos Deputados e a educomunicação. Uma das autoras abor-
dadas é a socióloga Maria Victoria Benevides (1994), que entende que 
a educação política do povo é tida “como elemento indispensável – 
tornando-se causa e consequência – da democracia e da cidadania”.

A partir desse princípio, observa-se que o PJB também pode ser 
considerado como espaço de participação, pois, como citado ante-
riormente, “a participação é um processo de desenvolvimento da 
consciência crítica e de aquisição de poder. Quando se promove a 
participação deve-se aceitar o fato de que ela transformará as pes-
soas, antes passivas e conformistas, em pessoas ativas e críticas” 
(BORDENAVE, 1994).
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Assim como o conceito de educomunicação trabalhado se alinha 
aos estudos do professor Ismar de Oliveira Soares, um dos principais 
nomes do país em relação à temática, que conceitua o campo como:

O conjunto de ações voltadas ao planejamento e implementação de prá-

ticas destinadas a criar e desenvolver ecossistemas comunicativos aber-

tos e criativos em espaços educativos, garantindo, desta forma, crescentes 

possibilidades de expressão a todos os membros das comunidades educa-

tivas. (SOARES, 2011, p. 22)

Em relação ao segundo objetivo, foram analisados outros espa-
ços em que a educomunicação se faz presente, desde a proposta de 
formação dos coordenadores estaduais em Brasília até ferramentas 
disponíveis para a população em geral, como o site do PJB no Portal 
Câmara, o PJB Participe e as redes sociais do projeto. Todas essas pla-
taformas se propõem a manter um diálogo com o público, comparti-
lhar conceitos sobre o processo legislativo e a educação para a demo-
cracia, além de prezar por valores próprios da comunicação pública, 
como o direito à informação e transparência.

Acerca das entrevistas, terceira e última etapa de análise da mo-
nografia, compreendeu-se que a maioria dos participantes, ao entrar 
na simulação, conhecia muito pouco sobre o processo legislativo ou 
até mesmo a política. Entretanto, todos os entrevistados avaliaram a 
experiência como positiva e trouxeram diversos exemplos de como 
essa oportunidade impactou a vida deles posteriormente, afirmando 
que aprenderam bastante e modificaram a visão que possuíam acerca 
dessas temáticas.

O que mais citaram foi o interesse em pesquisar mais sobre o as-
sunto, o que se alinha ao conceito de cidadania ativa (BENEVIDES, 
1994), referencial abordado no trabalho, no qual o cidadão migra 
de uma perspectiva passiva de mero portador de direitos e deveres 
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para o empoderamento de novas formas de intervenção social. Esse 
aspecto demonstra a capacidade de formação contínua e autônoma 
incentivada pelo Parlamento Jovem Brasileiro, no qual seus egres-
sos continuam se aperfeiçoando e acompanhando os acontecimentos 
da esfera pública com mais proximidade após a experiência no pro-
grama. Inclusive, os egressos de edições antigas do projeto afirmam 
que os ensinamentos iniciais adquiridos no projeto se manifestam a 
longo prazo e continuam influenciando ações mais cidadãs em seus 
cotidianos.

Ainda sobre a análise das respostas, um ponto de grande rele-
vância foram os conhecimentos obtidos para além do processo legis-
lativo, proposta principal ofertada pelo programa. A questão que 
mais apareceu nas respostas foi o contato com a diversidade cultural 
do projeto. O processo conjunto de aprendizagem aproxima estudan-
tes de realidades tão distintas no Brasil, que permite que os simu-
lantes percebam a relevância e a riqueza que existe de Norte a Sul do 
país e também possibilita que aprendam a dialogar com grupos tão 
diversos, assim como proposto pela política. Essa discussão também 
possui total relação com cidadania, que “se efetiva na medida em 
que o processo educativo se amplia e se redimensiona, o que tam-
bém ativa nos alunos comportamentos ou atitudes reflexivas críticas 
sobre os acontecimentos que os cercam” (MORIGI, 2014).

Também foi observada a comunicação presente dentro do pro-
jeto, verificando se havia possibilidade de os alunos se expressarem e 
proporem sugestões, caso necessário. Destaca-se que não é defendido 
na monografia uma visão instrumental dos meios de comunicação, 
pois entende-se que “o que importa não é a ferramenta disponibili-
zada, mas o tipo de mediação que elas podem favorecer para ampliar 
os diálogos sociais e educativos” (SOARES, 2011). O resultado foi posi-
tivo, os entrevistados afirmaram que a equipe da Câmara se mostrou 
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disposta a atender as demandas provenientes dos simulantes e alguns 
também destacaram o papel dos coordenadores estaduais, mesmo sem 
citar algum mecanismo específico.

Esse espaço de diálogo foi fundamental principalmente na edi-
ção 2020, última simulação a ser realizada e que sofreu diversas mo-
dificações devido à pandemia de covid-19. Os estudantes que parti-
ciparam da edição demonstraram desapontamento com o fato de a 
viagem a Brasília ter sido cancelada, mas concordaram com as justi-
ficativas. Além disso, apontaram satisfação com as decisões tomadas 
pela equipe da Câmara para adaptação do formato virtual e chegaram 
a reconhecer que era uma situação inesperada para todos, até mesmo 
para os profissionais envolvidos, então a comunicação foi essencial 
nesse processo.

Concomitantemente, estabelecendo uma relação entre a pedago-
gia e o PJB e seguindo as considerações feitas por Soares (2011) sobre a 
educomunicação nos distintos âmbitos da prática educativa, podemos 
entender o PJB no:

Âmbito transdisciplinar, propondo que os educandos se apoderem das 

linguagens midiáticas, ao fazer uso coletivo e solidário dos recursos da co-

municação tanto para aprofundar seus conhecimentos quanto para dese-

nhar estratégias de transformação das condições de vida à sua volta, me-

diante projetos educomunicativos legitimados por criatividade e coerência 

epistemológica. (SOARES, 2011, p. 19)

Frente aos argumentos apresentados, seguem as considerações 
finais do trabalho.

5 Considerações finais

Diante dos resultados obtidos, verificou-se que o Parlamento Jovem 
Brasileiro é um projeto de educomunicação. Contudo, é necessário um 
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olhar crítico, e aqui se destaca que o programa não pode ser pensado 
como um amplo plano de formação, visto que para isto se faz neces-
sário um modelo de implementação universal, no qual, sistemati-
camente, fosse ofertada a toda população brasileira a oportunidade 
de participação. Entretanto, o PJB pode ser compreendido como uma 
proposta sólida de educação política, oferecendo um eficaz modelo de 
formação crítica e fomento à cidadania, estruturado sob princípios 
educomunicativos. Por isso, deixamos como sugestão a necessidade 
de ampliação dessa modalidade, em alinhamento com o Ministério da 
Educação para promoção da educação cidadã no país. Assim como su-
gere Soares (2011), é importante esclarecer que a educomunicação não 
pode ser entendida somente como uma “experiência alternativa”, e 
sim deve começar a ser pautada e firmada nacionalmente como uma 
política pública educacional.

Por fim, conclui-se que a experiência do Parlamento Jovem Bra-
sileiro da Câmara dos Deputados manifesta seu propósito educomu-
nicativo, o que contribui ativamente para a ampliação dos estudos 
na área. O destaque do projeto se encontra na sua proposta de for-
mação cidadã e no incentivo à participação popular, valores estes 
fundamentais para a manutenção e o fortalecimento da democracia.
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1 contexto

A Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú/SC, no ano 
de 2005, criou o programa Vereador Mirim por meio da Resolução 
nº 379/2005, visando desenvolver a cidadania com os jovens de esco-
las públicas e privadas no município. Ao longo de seus quase 17 anos, 
o programa teve várias adequações, adaptando-se à realidade local e 
às próprias conquistas atingidas.

Atualmente, estando em uma fase mais madura, podem concor-
rer para o programa alunos dos 7º e 8º anos das escolas públicas e 
privadas do município de Balneário Camboriú. Os parlamentares mi-
rins são eleitos por suas escolas em eleições que se baseiam nas regras 
das eleições adultas, utilizando urnas eletrônicas, período de cam-
panha, debates de candidatos e buscas de votos. São eleitos, então, 

27 Advogado e administrador público. É diretor administrativo da Câmara de Vereadores 
de Balneário Camboriú/SC, atua como assessor jurídico na área de controle no municí-
pio, participando do primeiro Comitê de Compliance e Boas Práticas municipal de Santa 
Catarina e um dos primeiros do Brasil. Possui experiência profissional nas áreas jurídica, 
administrativa, política e pública.
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19 vereadores mirins, que são diplomados e empossados em sessão 
solene na Câmara Municipal. O mandato do vereador mirim tem du-
ração de dois anos. O envolvimento do jovem na política e o exercício 
da cidadania são importantes, pois para Arnstein (2002) a participa-
ção cidadã constitui um sinônimo para poder cidadão.

Nas eleições mirins do ano de 2019, foram eleitos 19 vereado-
res mirins em Balneário Camboriú/SC, com mandato que durou 
de 1º de janeiro de 2020 até 31 de dezembro de 2021, compondo a 
15ª  Legislatura mirim. Este grupo sofreu consequências da pan-
demia de covid-19, porém seu trabalho e conquistas geraram um 
interessante caso de estudo sobre cidadania e participação jovem 
na política.

Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo geral investigar 
as características da participação de jovens parlamentares mirins 
na política municipal, no exercício inicial da cidadania, e os impac-
tos sociais por meio do programa Vereador Mirim, promovido pela 
Câmara de Vereadores do município de Balneário Camboriú, ana-
lisando o exercício da 15ª Legislatura. Os objetivos específicos são: 
traçar um perfil socioeconômico dos vereadores mirins da 15ª Legis-
latura; mapear a produção legislativa dos vereadores mirins, levan-
tando o número de proposições apresentadas; e analisar o impacto 
na sociedade das atividades dos vereadores mirins com maiores re-
percussões da legislatura analisada.

O trabalho, ao investigar os impactos do programa Vereador 
Mirim no município de Balneário Camboriú, serve para compreen-
der a importância do papel do Legislativo em promover cidadania e 
seus efeitos na juventude municipal.

O exercício da cidadania começa no processo eleitoral, ao se di-
vulgar o programa nas escolas. Os interessados em se candidatar pas-
sam a discutir com os colegas e familiares as ideias que podem propor 
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para ir ao pleito. No outro lado, os demais alunos iniciam a reflexão 
com a análise das propostas dos candidatos, além de o momento da 
votação oportunizar um primeiro contato com as urnas eletrônicas 
eleitorais, desmistificando a má-fama proveniente de uma campanha 
caluniosa que elas sofrem.

Após eleitos, esses jovens passam a representar o Legislativo, 
promovendo política e cidadania nas escolas simplesmente pelo cargo 
que ocupam. Assumem um papel de destaque e liderança em seus en-
tornos, atuando literalmente como embaixadores da promoção social 
e da política. Com a devida instrução e o auxílio do Legislativo, pas-
sam a adotar postura fiscalizatória e despertam interesse pessoal nas 
questões públicas, refletindo no trabalho legislativo dentro de seus 
mandatos.

2 fundamentação teórica

Noberto Bobbio (1986) conceitua a democracia como um conjunto 
de regras para a formação de um governo representativo. Boa Ventura 
(2002) afirma que a teoria hegemônica da democracia está à frente de 
um conjunto de questões não resolvidas que remetem ao debate entre 
democracia representativa e democracia participativa. O programa 
Vereador Mirim mescla um pouco dos dois conceitos.

O Brasil é um dos países que adotam o voto obrigatório (WELLE, 
2014), de modo que é fundamental os cidadãos conhecerem o básico 
sobre a organização do Estado, seus direitos e aspectos da democra-
cia representativa no Brasil. A educação como direito está no art. 205 
da Constituição da República Federativa do Brasil, que a define como 
direito de todos e dever do Estado e da família a ser promovida e in-
centivada na sociedade (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988). Dayrell et 
al. (2010) afirmam que crianças e adolescentes se informam sobre a 
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política mais por meio das mídias (televisão e internet) do que em 
sala de aula, e isso se revela como um grave contraste com o que é 
garantido pelo texto constitucional.

Arnstein (2002) retrata em sua obra uma escada de participa-
ção cidadã, em que os primeiros degraus iniciam como uma “não 
participação”, até os níveis mais elevados de participação. Relacio-
nando com o objeto do presente trabalho, no parlamento mirim é 
possível observar uma representação simbólica que pode servir de 
pauta para outros atores políticos.

A metodologia de pesquisa deste trabalho está pautada em um 
estudo de um caso prático, analisado por meio de referencial teórico, 
coleta de dados, revisão bibliográfica e entrevistas. Os dados foram 
obtidos a partir de coleta de fontes primárias e secundárias. Como 
fonte de dados primários, houve levantamento de dados por meio de 
entrevistas com os principais atores envolvidos no caso. Como fonte 
de dados secundários, a pesquisa inclui consulta a documentos emi-
tidos por instituições envolvidas no caso e mídia divulgada à época.

A pesquisa se caracteriza em um estudo de caso com obtenção de 
dados de modo qualitativo, e em seu desenvolvimento adota-se o mé-
todo descritivo. Em relação a este trabalho, executou-se o método de 
estudo de caso.

3 objetos de estudo

Por se tratar de um resumo que restringe o conteúdo, buscou-se 
apresentar dois acontecimentos estudados na 15ª Legislatura mirim 
de Balneário Camboriú, sendo eles o processo eleitoral para a nova le-
gislatura e a conquista de três emendas parlamentares federais. Não 
aparecem aqui os estudos sobre as produções legislativas dos parla-
mentares mirins.
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3.1 eleições mirins de 2021 para a 16ª legislatura

Ocorre um processo eleitoral dentro de cada legislatura mirim, 
em que os vereadores mirins auxiliam no processo principalmente 
no que tange à divulgação dentro das escolas. A 15ª Legislatura foi 
responsável pelas eleições de 2021, realizadas para compor os novos 
parlamentares mirins do exercício de 2022 e 2023. Para isso, o pro-
grama visitou todas as escolas aptas a participar do programa no 
município de Balneário Camboriú, recebendo a inscrição de 14 escolas 
públicas municipais e 3 escolas particulares. Essa adesão abrangeu a 
totalidade das escolas públicas municipais aptas a participar. Após 
a homologação das escolas participantes, novamente uma equipe do 
programa visitou todas as escolas para promover o interesse em can-
didaturas dos alunos. Assim, foi produzido um vídeo de aproxima-
damente 3 minutos para promoção do programa, protagonizado por 
3 vereadores mirins, que serviu de material de apoio para divulgação. 
Ao final das visitas, todas as turmas de alunos de 6º a 9º ano das 
escolas foram visitadas, e em escolas onde havia vereadores mirins 
eleitos, o parlamentar acompanhou as visitas.

Para execução das eleições, firmou-se um convênio com o Tribu-
nal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC), que cedeu urnas 
eletrônicas para o processo. Para que seja possível utilizá-las, é ne-
cessária uma ampla organização, visto que o TRE-SC requer uma 
gama de informações, como a lista de todos os eleitores por escolas, 
dados e fotos dos candidatos, quantas seções por escolas serão uti-
lizadas (pois neste caso são mais urnas para a mesma escola), etc. 
Essas informações precisam chegar ao TRE-SC em tempo hábil para 
que o órgão possa preparar todas as urnas por seção, deixando-as 
prontas para o dia da eleição.

As eleições ocorrem simultaneamente em todas as escolas, de 8h 
às 17h, não podendo a urna ser encerrada antes do prazo. Então, no 
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dia da eleição, há uma grande mobilização por parte do Legislativo 
municipal, com a participação dos vereadores mirins e adultos visi-
tando as escolas em disputa. No final do dia já são revelados os nomes 
dos eleitos em mídia oficial. Os números da eleição de 2021 foram os 
maiores da história do programa em Balneário Camboriú, conforme 
Tabela 1.

Tabela 1 – Quadro de votos da eleição mirim 

de Balneário Camboriú/SC (2021)

Eleitores aptos Votos válidos Escolas 
participantes

Número de 
candidatos

Candidatos 
eleitos

5.708 4.301 17 69 19

Fonte: elaboração própria.

Em uma primeira análise, caso os dados sejam categorizados 
como “famílias” envolvidas, é possível vislumbrar que a quantidade 
de pessoas atingidas indiretamente por esse processo eleitoral é de 
extrema relevância, visto que a população municipal de Balneário 
Camboriú é estimada em aproximadamente 150 mil pessoas (IBGE, 
2021). Quanto ao número de eleitores, existiam 90.447 eleitores no 
município aptos a votar nas eleições de 2020 (TRE-SC); nas eleições 
dos mirins o número foi de 5.708 jovens.

Assim, o processo eleitoral mirim deve ser compreendido como 
um fenômeno mais amplo do que apenas a seleção dos novos parla-
mentares. O evento possui um caráter social, ao introduzir ideias de 
cidadania e democracia para uma parcela jovem da população mu-
nicipal, promovendo o interesse por assuntos como a política.
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3.2 emendas parlamentares

No ano de 2021, o programa Vereador Mirim de Balneário Camboriú 
conseguiu pela primeira vez em sua história realizar uma visita téc-
nica a Brasília. A viagem foi viabilizada depois da expectativa que se 
criou após a classificação do programa no evento “Câmara Mirim” do 
Plenarinho da Câmara dos Deputados, e que foi cancelado por conta 
da pandemia de covid-19 por dois anos consecutivos.

É notório que políticos de todo o Brasil vão a Brasília para buscar 
recursos para seus municípios e estados. Dessa forma, questionou-
-se o porquê de parlamentares mirins também não realizarem esse 
tipo de empreitada, considerando que não existem impeditivos de 
quem pode solicitar emendas parlamentares (art. 166 da Constituição 
Federal de 1988).

Na porta do Congresso, os jovens foram divididos em três gru-
pos diferentes de vereadores mirins, pelo critério ideológico, com 
um responsável por grupo, para visitar parlamentares catarinenses 
levando-se em conta esse mesmo aspecto. Cada grupo recebeu um 
projeto em mãos para solicitar recursos para escolas no momento da 
visita. Foi possível agendar com alguns deputados, mas é importante 
frisar que nenhum deles sabia que os parlamentares mirins solicita-
riam recursos durante a visita. Importante ressaltar também que a 
administração do projeto informou os alunos apenas no momento de 
entrada ao Congresso Federal sobre a tarefa de buscar recursos.

Ao final do dia, 3 deputados se solidarizaram com os projetos, 
comprometendo-se com a destinação de R$ 100.000,00 por projeto, 
o que totalizou R$ 300.000,00. Este feito foi a primeira obtenção de 
emendas parlamentares federais por meio de um parlamentar mirim. 
O regresso à cidade foi comemorado e tornou-se notícia em diversos 
veículos de imprensa. O efeito para os jovens parlamentares que con-
seguiram os recursos e para as escolas beneficiadas é algo intangível.
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4 conclusão

O estudo do presente caso é importante na análise do exercício da 
democracia e participação cidadã na política municipal. Programas 
como o Vereador Mirim promovem o desenvolvimento de jovens de 
diferentes faixas etárias e sociais, sendo um poderoso instrumento 
de participação social aliado ao projeto pedagógico. Analisar como 
estes fenômenos se aplicam na sociedade pode contribuir para uma 
melhor compreensão da formação política de jovens e os efeitos na 
sociedade.

A formação do jovem durante o processo é revelada na maturi-
dade da matéria legislativa produzida conforme se sucede o mandato. 
É perceptível o resultado de engrandecimento do jovem participante 
no processo, no que tange à percepção de mundo e preocupações ex-
postas em seus projetos.

Entender formas com que o Poder Legislativo pode contribuir so-
cialmente fortalece os laços democráticos e engrandece o ambiente 
político. No presente trabalho é possível ver resultados claros obtidos 
por meio do programa Vereador Mirim, que podem servir de inspira-
ção para outras câmaras legislativas no Brasil.
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A simulação realizada nos âmbitos nacional, estadual e municipal 
do Brasil e em outros países tem proporcionado uma dinâmica de en-
sino diferenciada, que ultrapassa os espaços convencionais das salas 
de aula. Baseada na educação que utiliza metodologia ativa de apren-
dizado, a simulação desenvolve conhecimento por meio da indagação 
e experimentação, permitindo uma compreensão mais profunda por 
parte dos participantes (BACICH; MORAN, 2017).

Este estudo busca analisar o Projeto Politeia como uma ferra-
menta metodológica de ensino sobre o processo legislativo. O Politeia 
promove a simulação do processo legislativo brasileiro a estudantes 
do ensino superior. Ele é conduzido pelo Instituto de Ciência Política 
da Universidade de Brasília em parceria com a Câmara dos Deputados.

Para alcançar o objetivo proposto, são abordados os principais 
conceitos sobre metodologias de ensino ativas e os benefícios da si-
mulação como metodologia de ensino, bem como são realizadas en-
trevistas com ex-membros do Projeto Politeia e com servidores da 
Câmara dos Deputados.

28 Universidade de Brasília.
29 Universidade de Brasília.
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1 Percurso metodológico

No estudo foram utilizadas a observação participante e entrevis-
tas, duas técnicas que se baseiam na metodologia qualitativa como 
formas de abordagem do trabalho de campo. A metodologia quali-
tativa proporciona profunda compreensão dos fenômenos sociais, já 
que suas técnicas fornecem a percepção detalhada do evento a ser 
estudado (OLIVEIRA, 2008). Além disso, também foram realizadas 
pesquisas bibliográfica e documental.

A entrevista é uma técnica que favorece a obtenção de infor-
mações a respeito das crenças, expectativas, vivências e sentimen-
tos dos entrevistados. Sua estrutura mais livre, em comparação aos 
outros métodos, oferece maior liberdade e espontaneidade aos par-
ticipantes (GIL, 1991). Diante disso, no período entre maio e junho 
de 2021, foram realizadas entrevistas com sete alunos que partici-
param da organização do Projeto Politeia como coordenadores nas 
duas últimas simulações presenciais realizadas nos anos de 2018 e 
2019; e com dois servidores e um ex-servidor da Câmara dos Depu-
tados que corroboram ao longo dos anos para execução do projeto 
dentro da Casa Legislativa.30

No caso das entrevistas realizadas com servidores e um ex-ser-
vidor da Câmara, foram três no total que participaram da execução 
da simulação dentro da Câmara dos Deputados. Além de prestarem 
assessoria em questões legislativas durante a simulação, alguns des-
ses servidores são os responsáveis pelo projeto dentro da Casa Legis-
lativa e o têm acompanhado desde sua implementação na Câmara.

Outra metodologia utilizada foi a observação participante, con-
cebida como pesquisa etnográfica em que os pesquisadores são inse-
ridos em um grupo social por meses ou anos, a fim de acompanhar 

30 As entrevistas foram realizadas em 2021 durante a pandemia de covid-19, por meio de 
videoconferências.
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sistematicamente os indivíduos e coletar informações com o objetivo 
de fazer inferências a respeito dos fenômenos sociais (GILLESPIE; 
MICHELSON, 2011). Ela facilita a apuração de informações importan-
tes com os atores envolvidos, além de possibilitar a modificação do 
ambiente em que a pesquisa está sendo conduzida (MINAYO, 2009; 
VINTEN, 1994 apud MÓNICO et al., 2017).

Neste estudo, a observação participante foi realizada com base 
na experiência de um dos autores deste trabalho no Projeto Politeia 
durante os anos de 2017 a 2020, como simulante e membro do pro-
jeto. A sua experiência e olhar estão permeados ao longo do trabalho, 
sendo possível observar aspectos que envolvem a consolidação, es-
trutura e execução do projeto.

2 a simulação sob a ótica das metodologias ativas 
de aprendizagem

As metodologias ativas de aprendizagem podem ser concebidas 
como um instrumento que permite a compreensão do estudante por 
meio da indagação e experimentação. Estas metodologias apresen-
tam o estudante como principal ator da construção do processo de 
aprendizagem. Nessa estrutura, o professor possui a função de orien-
tar e mediar o conhecimento (BACICH; MORAN, 2017). Bacich e Moran 
(2017) revelam que a autonomia dos estudantes, explorada durante 
esse processo, pode aumentar a flexibilidade cognitiva, já que a di-
versidade de situações experimentadas por eles durante o processo de 
aprendizado corrobora para que os estudantes interajam com o con-
teúdo, exercitando habilidades tais como reflexão, observação, com-
paração, entre outras (BALDEZ; DIESEL; MARTINS, 2017).

A simulação como instrumento de ensino modifica o ambiente de 
aprendizagem do estudante, possibilitando a recriação da realidade 
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de forma projetada a fim de explorar elementos cruciais para o ob-
jetivo de ensino que se pretende chegar. Esse método permite que os 
estudantes mergulhem em uma situação concreta, tornando os con-
ceitos mais concretos e compreensíveis (KROGER, 2018).

Posto isso, pode-se considerar que a simulação aplicada como 
metodologia de ensino contempla três objetivos de aprendizagem: 
o engajamento do estudante; o aprimoramento da forma em que o 
conhecimento é transmitido; além de desafiar as atitudes dos alu-
nos e aumentar a conscientização sobre os problemas. Os objetivos 
citados são atingidos de três formas: engajamento dos estudan-
tes no processo de aprendizado através da motivação; alteração de 
como o conhecimento é transmitido, utilizando o ambiente como 
recurso didático; e ganhos na aprendizagem substantiva, ou seja, 
quando a percepção de eventos novos ou antigos recebem signifi-
cados, o que corrobora para a construção do conhecimento afetivo 
(KALLESTRUP, 2018).

Na primeira forma, a motivação, o modelo em que o conhecimento 
é transmitido exige envolvimento ativo dos estudantes, apresenta ob-
jetivos desafiadores, mas alcançáveis, tornando o processo de apren-
dizagem acessível e interessante (RAYMOND; USHERWOOD, 2013).

A segunda forma, alteração de como o conhecimento é transmi-
tido, utilizando o ambiente como recurso didático, estimula auto-
descoberta ponto a ponto, já que a simulação utiliza estímulos tais 
como visuais, auditivos e de personalidade, o que aborda as inteli-
gências múltiplas (RAYMOND; USHERWOOD, 2013). Além disso, o am-
biente fornecido pela simulação estimula os estudantes a atuarem em 
equipe, negociar, firmar compromissos e formar coalizões. Ainda, os 
estudantes aprendem a se adaptar rapidamente a situações que não 
foram previstas, apreciar melhor as diferentes perspectivas e ques-
tionar seu próprio comportamento (KROGER, 2018).
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Por fim, o terceiro, ganho de conhecimento afetivo, é compro-
vado pelos autores Jones e Bursens (2015), que deram evidências em-
píricas de que a participação em simulação gera ganhos afetivos, tais 
como crença no sistema político, admiração pelos atores políticos e 
capacidade de autoavaliação.

3 Projeto Politeia

O Politeia é um projeto de extensão do Instituto de Ciência Polí-
tica (Ipol) da Universidade de Brasília (UnB) que promove o conheci-
mento prático do processo legislativo brasileiro a jovens universitá-
rios de todo o país, por meio da realização de simulação.

A simulação ocorre uma vez ao ano durante o recesso parlamen-
tar dentro das instalações da Câmara dos Deputados, que tem parce-
ria institucionalizada com o projeto desde a assinatura do Acordo de 
Cooperação Técnica entre o Ipol e a Câmara dos Deputados.

A experiência tem duração de aproximadamente uma semana. 
Durante esse período ocorrem o envio dos projetos e pareceres elabo-
rados pelos participantes, a eleição dos cargos em comissão e cargos 
na Mesa Diretora e o colégio de líderes e o exercício do mandato dos 
deputados dentro das comissões e plenário. Concomitantemente com 
os trabalhos das comissões e plenário, os simulantes que estão como 
jornalistas e fotógrafos ficam encarregados de fazer a cobertura jor-
nalística da simulação escrevendo matérias jornalísticas, realizando 
entrevistas e elaborando artigos de opinião.

Ressalta-se que a simulação é organizada e executada por estu-
dantes de diversos cursos da UnB, coordenados por um docente do 
curso de ciência. Os estudantes da organização do projeto, aproxi-
madamente cinquenta, se preparam ao longo do ano e se dividem em 
quatro coordenadorias: a coordenadoria, coordenadoria de comunica-
ção, coordenadoria acadêmica e coordenadoria geral.
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4 experiências e relatos

4.1 experiência da organização discente31

A pergunta principal realizada junto aos entrevistados contem-
plou questão referente à percepção da assimilação do conteúdo do 
processo legislativo por meio da simulação.

A partir das respostas dos entrevistados pode-se identificar que 
aplicar os conceitos teóricos por meio da vivência permite que o estu-
dante fixe o conteúdo, visto que é construído um modelo mental in-
terno, facilitando a compreensão sobre o processo legislativo. A per-
cepção sobre os processos políticos angariados através da experiência 
pode aumentar o interesse dos estudantes em aprender mais a fundo 
o conteúdo, além de possibilitar o aumento da confiança sobre o co-
nhecimento que adquiriram.

4.2 relatos da câmara dos Deputados

A pergunta principal realizada junto aos entrevistados32 contem-
plou questão referente aos aspectos diferenciais da simulação como 
metodologia de ensino em relação ao tradicional.

A partir das respostas dos entrevistados, pode-se empreender que 
as discussões realizadas no âmbito das comissões e plenário corroboram 

31 Com base nas entrevistas realizadas com 7 alunos das coordenadorias das gestões do 
projeto de 2017-2018, responsável pela simulação de 2018, e de 2018-2019, responsável 
pela simulação de 2019.

32 A primeira entrevistada foi jornalista e responsável pelo Politeia na Coordenação de 
Participação Popular da Câmara dos Deputados. O segundo entrevistado é consultor 
legislativo da área de política e planejamento econômico da Câmara dos Deputados. 
A terceira entrevistada é colaboradora do projeto desde sua implementação na Câ-
mara e ex-consultora legislativa na Câmara da área de direito internacional público 
e relações internacionais.
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para o aprimoramento de habilidades individuais, tais como comuni-
cação, escrita, saber ouvir e respeitar opiniões diferentes. Esses ga-
nhos ocorrem porque a forma em que o conhecimento é perpassa-
do estimula o envolvimento ativo dos estudantes, lança desafios que 
podem ser alcançados, gerando sentimentos de autonomia, confian-
ça, relevância e relacionamento com os outros. Conhecer e fazer uso 
dos mecanismos do Legislativo por meio da simulação podem con-
figurar em um amadurecimento da democracia representativa. Dado 
que compreender a política, seus atores e arranjos institucionais pode 
oferecer instrumentos para a qualidade e realização de accountability.

5 conclusão

A simulação parlamentar, como uma metodologia ativa de apren-
dizado, realizada no Brasil, em assembleias legislativas e na Câma-
ra dos Deputados, contribui para a construção do conhecimento, por 
meio da vivência e experimentação.

A simulação é uma metodologia diferenciada e complementar 
de ensino, visto que o ambiente fornecido por ela viabiliza o desen-
volvimento cognitivo do estudante, já que são construídos modelos 
mentais internos devido à recriação da realidade e à interação com 
essa, definindo, assim, o estudante como o principal ator na constru-
ção do processo de aprendizagem. Neste ponto é importante ressaltar 
que, ainda que ocorra uma simulação, o que se espera dos estudantes 
é que não haja uma mera reprodução da atuação parlamentar, espe-
cialmente dos comportamentos viciados e criticados pela sociedade.

No caso em estudo, o Projeto Politeia, a partir das percepções dos 
entrevistados, pode ser definido como um instrumento metodológico 
de ensino sobre o processo legislativo brasileiro, pois oferece uma 
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dinâmica aos estudantes, os quais têm a oportunidade de aprofundar 
os seus conhecimentos de uma forma vivencial.

A participação, a reflexão crítica e o conhecimento adquirido pro-
piciados pela experiência no Projeto Politeia podem ainda estimular 
o interesse e a formação profissional dos participantes na esfera da 
política, seja como políticos, assessores políticos, consultores. A ex-
periência de vivenciar o cotidiano dos parlamentares pode desenvol-
ver o interesse político por parte dos estudantes, em compreender os 
processos de votação, no acompanhamento das pautas que estão em 
discussão na Câmara dos Deputados, sobretudo as que possuem maior 
impacto para a sociedade. Essa vivência possibilita ainda a formação 
não somente como estudantes, mas como cidadãos com senso crítico 
e espírito cívico, fortalecendo as instituições e a democracia repre-
sentativa.
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This article aims to raise the possible difficulties that the use of 
artificial intelligence can bring when it is adopted by parliaments. We 
point out aspects such as privacy, fundamental rights and, mainly, 
the role of human emotions in the decision-making processes that 
will coexist with cybernetic systems.

To unreveal the psychological aspects of artificial intelligence, 
let’s see how this expression came about. As Dick (2019) explains 
to us, there is a first record about the expression “artificial intelli-
gence” from a meeting held at Dartmouth College. In 1956, a group 
of prominent researchers founded a research discipline to mimic as-
pects of human learning or any other characteristic of intelligence, 
envisioning that they could be described so precisely that a machine 
could be built to simulate them.

According to this genetic point of view of artificial intelligence, 
it was created to simulate intelligent human behavior. This premise 
seems to us, even today, quite ambitious, but a in-depth questioning 
is beyond the scope of our article. However, it is important to empha-
size that, from a psychological point of view, behavior and thought 
are the result of the intertwining of different biopsychological func-
tions and processes (VALSINER, 2012, 2014, 2021). By excluding any 

33 Doutor em Psicologia e pesquisador convidado na Universidade de Brasília.
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of them, it will not be possible to simulate the same result of human 
decision-making processes and, also, its observable part, which we 
call public behaviors.

In this context, it is necessary to point out a subject that has been 
little explored regarding the simulation of human decision-making 
processes, which is the decisive influence of emotions. We will then 
see how this influences and how the decisions of a machine may not 
be adequate, depending on the valence of emotions in a decision mak-
ing processes and in moral decisions. Here are some questions to be 
addressed in regard to the proper simulation of the learning process 
and decision-making by cybernetic systems.

1 What are the main known problems in artificial 
intelligences?

The main problems pointed out by the scientific literature 
(BUOLAMWINI, 2017; GLIKSON; WOOLLEY, 2020; VENKATRAMAN, 
2020; BRENDEL et al., 2021; HOOBERMAN, 2021) are: (1) the algorithms 
are proprietary, that is, whoever created them has the legal rights 
about it; (2) the codes are not open and not available for auditing their 
processes; (3) as they are proprietary architecture, they become inac-
cessible to the analysis of logic and how the decision criteria are or-
ganized; (3) machine learning is a process that can occur even in spite 
of your will of its creators; (4) there is a risk of removing the human 
element from oversight of automated decision-making. After the au-
tomated decision, it would be up to humans to follow a protocol; (5) 
the concatenation of pre-coded commercial libraries and proprietary 
code can be performed as an alternative to building the complete sys-
tem. This phenomenon could lead to an ignorance about what the 
concatenated modules are actually capable of accomplishing; (6) one 
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of the main elements of the human decision-making process is not 
present in automated decisions: the human emotions.

2 What is the main difference between human and 
cybernetic decisions?

Human decisions occur in the midst of a multiplicity of biopsy-
chological functions and processes (BRANCO, 2018, 2021). Memo-
ries, life experience, beliefs, values, future perspectives, technical 
knowledge and emotions are some of these processes and func-
tions. In the current technological stage, a code can simulate a cer-
tain amount of these human psychological processes, but not all 
of them, such as, for example, life experience and any other that 
involves emotions as an essential element.

One might argue that the machine has its own experience with 
some subject. This is certainly not a human experience. When a human 
being experiences life, there is always an emotional element, which 
allows the construction of meanings and resignifications (BRANCO, 
2021). What are our values if not semiotic elements strongly impreg-
nated by emotions? (BRANCO, 2016, 2021). Also, memories are not like 
recording a video. They are like writing on a wiki, where memories 
can be reconstructed and re-signified over time, in the presence of 
new experiences and emotions (LOFTUS, G.; LOFTUS, E., 2019).

Values are, therefore, the main criteria that human beings use to 
decide. Together with emotions, they are responsible for the multi-
plicity of solutions that we see in human decisions (BRANCO, 2021). 
Emotions are so important to our decision-making process that we 
have a simulator we call empathy. To be empathetic is to simulate the 
other’s place, the other’s situation, the other’s emotions (DAMASIO, 
2004). It is so important and central to our psyche that we can get 
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emotional watching a scene from a movie. Fiction or not ends up being 
unimportant in the face of our emotional processes. It is, therefore, a 
complex process that involves varied, basic and higher mental func-
tions, including abstractions about one’s past experience, memory, 
new emotions and making decisions about what to do with the result 
of this empathic process.

3 can human moral judgment be simulated by a 
cybernetic system?

This is not an easy question to answer. Human decision-making 
process has been traditionally studied through moral dilemmas. Mo-
rality has been predominantly researched from a cognitive point of 
view, but practice and modern research (ALIVERNINI, 2021; ALSHARIF; 
SALLEH; BAHARUN, 2021; WANG, 2021) show that there are important 
cultural and emotional elements to be considered in this issue.

Some time ago, Shweder and Much (1987) convincingly illus-
trated how important it is to consider the insertion of the persons 
in their culture. Their processes of personal meanings construction 
are paramount to understand their decisions. The authors inter-
viewed an orthodox Indian about Kolhberg’s moral dilemmas, and 
analyzed the subject’s discourse seeking to explore the meanings he 
attributed, in particular, to Heinz’s dilemma (to steal or not to steal 
from the pharmacist, who does not comply to any of his arguments 
about the drug that could save his wife’s life). They consider that the 
justifications of the Indian, when analyzed in the light of the cultural 
context, reveal that they cannot be classified according to the criteria 
pre-established by Kolhberg. This is because they imply a sense of 
what life is and ethical issues completely different from those ob-
served in Western cultures. The basic idea of this debate is that the 



artificial intelligence in Parliaments:
how broaD shoulD be its use?

 

135

developing individual, when supported by the moral suggestions 
present in his culture, reconstructs his notions of right and wrong 
from his daily experiences.

Complementing the above explanation, moral decisions, above 
all, include the weight of emotions. The example of the Indian who 
refused to justify the theft of the drug, took into account his religious 
beliefs and the scenario of an eternal life living with the transgres-
sion of being a theft. In their criticism of Kohlberg’s fixed stages of 
moral development, Shweder and Much (1987) and several other more 
recent researchers (MAZUR et al., 2021; SILVA GUIMARÃES, 2022; XU; 
WU; LI, 2021) argued that evaluations and analysis criteria would 
pass through the subjectivity of the analysts. Following this same 
reasoning, codes also pass through the subjectivity of their creators, 
including their preconceptions about life.

4 artificial intelligences and legislative houses

An important aspect of this debate is based on the need to apply 
what was previously developed to the use of artificial intelligence in 
the work carried out in parliaments. We can foresee two main fields 
of use in: (1) administrative routines; (2) support of the political de-
cision making. With regard to the two fields we must point out that 
there are many questions about the ownership of the code and the 
impossibility of being audited not only for its decisions, but also with 
regard to the processes until the decision is made. In addition, it is 
necessary to point out to the immense problem that consists of the 
concatenation of predefined and proprietary commercial libraries, 
which can constitute a risk for the reliability of decision-making 
processes.

The current inability of cybernetic systems to fully simulate the 
decision-making process, including the influence of human emotions, 



136

ANAIS DO SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO LEGISLATIVA E 
XII JORNADA DE PESQUISA E EXTENSÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

is another limitation that needs to be pointed out. As demonstrated, 
they participate in an inseparable way both in the formation of the 
fundamental criteria of any decision-making process, and as a regu-
lator in the interaction of other psychological processes such as mem-
ory, perception, thought, language, etc.

The simulation of emotions that occurs in cybernetic systems is 
based on the presentation of emotional responses such as facial ex-
pressions, voice intonation, or narrative about the emotion. How-
ever, the scientific literature on emotions is practically unanimous 
in indicating that emotional responses are not emotions themselves 
(BARRETT; WESTLIN, 2021).

The real danger and a potential risk will occur when political ac-
tors begin to rely too much on cybernetic systems and, then, a ten-
dency not to question the outcome of cybernetic decision-making 
processes would be established (CHONG et al., 2022).

So, it is advisable that, in the context of the proliferation of sup-
posedly autonomous cybernetic systems that become part of our daily 
life, a necessary in-depth analysis should be done routinely. It is also 
necessary to reflect on the cultural, social and legal implications that 
arise from the interaction between human beings and these systems. 
In the territory of requirements and regulations, so-called autono-
mous cybernetic systems must undergo mandatory human oversight.

5 conclusion

There is no way to simulate a human decision without emotions. 
They are an underlying and inseparable process of decision-making 
phenomena. As previously pointed out, beliefs and values without 
emotions are equal to any other criteria. An emotionless process may 
have the result that it is more efficient to exterminate a person with 
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severe disabilities, for example, as they would be a burden to the 
community and would represent an additional cost to be absorbed by 
everyone.

However, it is the value these people have to the collective that 
prevents us from making this kind of decision that would not be so 
difficult for a machine. Relevantly to be noted is that other programs 
and data scientists were introduced to its aspects relevant to their 
codes. Without raise the question of the lack of transparency about 
the abusive and unethical use of artificial intelligence, what is the 
most important conclusion is the urgent need for criteria in all uses 
of an artificial applications in parliament.
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1 introdução

A iniciativa popular expressamente prevista pela Carta Magna 
de 1988 e a apresentação de sugestões legislativas à Comissão de Le-
gislação Participativa (CLP) são as duas únicas modalidades formal-
mente estabelecidas pelo ordenamento jurídico pátrio. Ambas gravi-
tam em torno da ideia de que o exercício da democracia direta – as 
propostas – pode ser harmonizado com a democracia indireta – os 
representantes apreciando as mesmas sugestões. Ademais, essas duas 
modalidades de participação se pautam no desejo de dar voz aos que 
gritam juntos e de fora dos muros do Parlamento. Em outros termos, 
o coletivo é condição sine qua non de tais práticas.

Ainda que a presença de alguns desses mecanismos de participa-
ção popular na Constituição Federal brasileira seja um reflexo inequí-

34 Graduado em direito, filosofia, tradução, biblioteconomia e letras (língua e literatura 
francesas), mestre em ciência da informação, doutor em literatura e práticas sociais pela 
Universidade de Brasília. É pós-doutor em história pela Casa de Rui Barbosa. Agraciado 
com o Prêmio Casa de las Américas, dedica-se ao estudo da gestão de equipamentos cul-
turais, bem como das questões jurídicas envolvendo o patrimônio histórico. É, atual-
mente, servidor da Câmara dos Deputados e professor do Centro Universitário Belas Artes 
de São Paulo.
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voco da intitulada democracia contra-hegemônica – em que sujeitos 
sociais reivindicam participação nas decisões, gerando certo nível de 
fissura do monopólio do Estado no exercício do poder político institu-
cionalizado –, não se pode ignorar que a abertura à iniciativa de par-
ticipação popular não foi a mais ampla possível. Isso reflete a natureza 
tensa, desafiadora e perpetuamente defectiva da intitulada democra-
cia: “Podemos definir uma sociedade democrática por sua suspeita 
nunca totalmente mitigada de que seu trabalho não está completo” 
(BAUMAN, 2001, p. 252).

O chamado Banco de Ideias da Câmara dos Deputados se insere 
neste quadro político inconcluso. Definido como ferramenta em que 
“o cidadão pode apresentar à Câmara dos Deputados suas ideias, as 
quais ficam disponíveis para consulta dos Parlamentares e das enti-
dades da Sociedade Civil”, [tem por objetivo] “ampliar o acesso da po-
pulação ao Poder Legislativo” (BRASIL, 2021). Contudo, ao contrário 
das outras duas modalidades de participação do cidadão apontadas 
pela própria Câmara dos Deputados em seu site – Projeto de lei de ini-
ciativa popular e Sugestão legislativa –, o Banco de Ideias não sofreu 
qualquer espécie de regulamentação.

Objetivando esquadrinhar alguns dos elementos considerados 
nevrálgicos em um futuro processo de formalização do Banco, o pre-
sente estudo apresentará, inicialmente, algumas hipóteses de cria-
ção da ferramenta, o que se deu por meio da aplicação de questionário 
aberto junto à CLP, órgão permanente daquela Casa e responsável por 
este canal participativo desde a sua criação. Com esse mesmo propó-
sito, apresentamos a parca literatura a respeito do objeto. Em seguida, 
avaliaremos os impactos da falta de previsão normativa do Banco em 
questão à luz do pensamento de Patrick Charaudeau, em particular 
de três elementos principiológicos (alteridade, influência e regulação). 
Finalmente, analisaremos alguns aspectos normativos que podem ser 
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incorporados ao Banco de Ideias em seu processo de normalização, o 
que se dará a partir da sua confrontação com uma ferramenta insti-
tuída e mantida com este mesmo propósito, a saber, o Banco de Proje-
tos, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, cujas informa-
ções foram recuperadas no site desta Casa Legislativa e por meio de 
questionário aberto respondido pela própria instituição.

2. a gênese do banco de ideias

Admitindo que os rígidos requisitos do Projeto de lei de iniciativa 
popular tornaram praticamente inexequível a participação do povo 
no processo legislativo e objetivando fomentar a representação po-
lítica, o Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, em agosto de 
2001, o Projeto de Resolução nº 151/2001 – que originou a Resolução 
nº 21/2001 –, de autoria da Mesa Diretora da Casa, criando a CLP. Aécio 
Neves, na ocasião presidente da Câmara dos Deputados, ressaltou a 
expectativa de garantir por meio dessa medida o efetivo ressoar das 
vozes coletivas nos espaços de decisão do Parlamento:

[...] aprisionada em suas rotinas e divorciada da vontade popular, a re-
presentação parlamentar serve ao esvaziamento da política, à descrença 
em seus atores e, por decorrência, ao enfraquecimento da democracia. [...] 
O instrumento inovador com que a engenharia parlamentar busca respon-
der a um dos mais preocupantes desafios da democracia contemporânea: 
como superar o perigoso abismo que vem sendo criado, nas sociedades de 
massa, entre os representantes e os representados. (BRASIL, 2001, p. 7)

Dentre as atuais 25 Comissões permanentes da Casa, a CLP é a 
única desprovida de um campo temático exclusivo. Seu escopo de 
competência gravita em torno de certos atores que passaram a ter es-
paço formalmente franqueado no processo legislativo. Além de pode-
rem apresentar sugestões de iniciativa legislativa, associações, sin-
dicatos, órgãos de classe e entidades organizadas da sociedade civil 
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(exceto partidos políticos) podem promover, juntamente como as ins-
tituições culturais e científicas, pareceres e propostas (BRASIL, 2020). 
Vale ressaltar que o espectro participativo da CLP previsto em regi-
mento se restringe a entes grupais, tendo por escopo sugestões legis-
lativas de competência federal. Observamos, assim, que a CLP optou 
por uma fórmula de participação coletiva, em detrimento de modali-
dades individuais.

A partir dessa constatação deve-se questionar as condições de 
surgimento do Banco de Ideias. Embora não represente em si mesmo 
um arrefecimento na investida democrática e plural, há que se elen-
car a razão pela qual se instaurou no âmbito da CLP uma ferramenta 
destinada a receber sugestões de proposições legislativas do cida-
dão. Seria essa medida um atentado ao espírito coletivo da Comissão, 
preceituado em norma? Ora, é o vínculo do sujeito a uma comuni-
dade que o caracteriza como cidadão a ponto de beneficiá-lo com um 
espaço privilegiado de fala. Portanto, a cidadania, ao mesmo tempo 
que implica sentimento comunitário, “significa, também, inevita-
velmente, a exclusão do outro” (GUARINELLO, 2013, p. 46), ou seja, o 
direito de se colocar como indivíduo dotado de autonomia, ainda que 
irremediavelmente submetido ao dialógico. Desse modo, o Banco de 
Ideias pode ser encarado como eco desse espírito intuitivo de ou-
torgar espaço a vozes que, embora registradas no singular, tornam 
presentes o plural.

Mas, afinal, o que motivou a criação do Banco de Ideias no âmbito 
da CLP? Como a Câmara dos Deputados tem lidado com tal criação? 
São palavras de Couto (2007, p. 16):

[...] ao perceber o desejo crescente de muitos cidadãos, per si, em tam-
bém apresentar suas propostas e, assim, participar do processo legisla-
tivo, a Comissão criou, em 2005, o denominado Banco de Ideias, que tem 
como finalidade receber ideias de cidadãos não vinculados a qualquer en-
tidade da sociedade civil organizada.
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Curiosamente, esta sensibilidade em se criar um mecanismo po-
tencializador de coleta e reverberação de anseios dos cidadãos na Casa 
não veio acompanhada da decisão em institucionalizar tal instru-
mento. De fato, não consta no corpo do texto regimental da Câmara 
dos Deputados, nem em qualquer outro ato legislativo, qualquer men-
ção ao Banco de Ideias. Este hiato permanente poderia ser justificado, 
em tese, pela própria esfera de atuação da CLP, restrita aos entes cole-
tivos, segundo o Regimento Interno.

Quanto ao marco inicial do Banco de Ideias, paira o desconheci-
mento, inclusive no âmbito da CLP, seu órgão gestor (Anexo I). En-
tretanto, alguns autores asseguram que ele se deu no curso de 2005 
(COUTO, 2007; LIMA; EMEDIATO, 2014), ou seja, apenas quatro anos 
após a instituição da própria CLP. Embora o motivo de sua criação 
também seja ignorado, a CLP suspeita que o Banco tenha sido re-
sultante de uma ação isolada, protagonizada por servidor lotado na 
unidade. São palavras da CLP (Anexo I):

Com o passar dos anos e com as mudanças na secretaria da CLP, a despei-

to do esforço por recuperar o histórico da criação do Banco de Ideias, não foi 

possível até o momento recuperar os eventos que levaram à implementação 

do Banco de Ideias. A percepção compartilhada é a de que foi o esforço pes-

soal de algum servidor ou funcionário, que contou com a anuência da presi-

dência do colegiado, que levou a sua implementação.

Embora concebido institucionalmente como produto nascido de 
uma decisão individual, é presumível ter ele sido deflagrado em decor-
rência de um intrincado conjunto de “normas e de valores, de cren-
ças e de pressupostos, nos quais encontram-se imersos indivíduos, 
grupos e organizações” (MACHADO-DA-SILVA; GONÇALVES, 1999, 
p. 220). Afinal, é de praxe que o comportamento do sujeito seja mode-
lado por padrões forjados na interação e materializados em normas, 
ainda que não positivadas. Nesse sentido, a supervaloração do com-
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portamento dos indivíduos como tomadores de decisões, conforme 
preceituado pela teoria neoclássica, cede espaço a percepção de um 
pensar e agir coletivo que caracteriza a própria instituição (BURNS; 
SCAPENS, 2000), o que pensamos ser o caso da Câmara dos Deputados 
em relação ao Banco de Ideias.

3 a falta de previsão normativa

O que serviria de sustentáculo a uma ferramenta legislativa 
com mais de quinze anos de existência senão um sistema mode-
lador e mantenedor da própria instituição Câmara dos Deputados? 
(FONSECA, 2003). Acreditamos que isso se deu por sua capacidade de 
reverberar conceitos prevalentes e institucionalizados na sociedade 
da época que tal ferramenta foi incorporada às práticas da insti-
tuição legislativa (MEYER; ROWAN, 1977). Mas, afinal, que valores 
são esses?

É sabido que o sistema representativo parlamentar brasileiro 
instaurou “diversas alternativas [...] em formas diretas ou indiretas 
de participação” (BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO, 2004, p. 889), 
o que somente foi possível em virtude do anseio e das demandas 
dos mais diversos setores da sociedade organizada, desde meados 
de 1987/1988, e até então represados pela ditadura militar. A CLP é 
um dos novos campos de inserção popular, tendo o Banco de Ideias 
como um dos seus frutos. A cercania entre as origens do Colegiado 
e da ferramenta – CLP e Banco de Ideias, respectivamente – nos 
leva a crer que ambas fazem parte de um mesmo movimento des-
tinado a fazer ressoar as vozes do “lado de fora”.

Contudo, iteramos que o Banco de Ideias permanece num estado 
de limbo institucional. Afinal, ele jamais foi objeto de regulamentação 
seja por meio do texto regimental da Câmara dos Deputados, seja via 
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outra espécie normativa, distinguindo-se, portanto, das duas outras 
modalidades de participação do cidadão via CLP – Projeto de lei de 
iniciativa popular e Sugestão legislativa. Ainda que sua permanência 
possa nos levar a presumir ser ele dotado de certas qualidades en-
quanto tecnologia, é necessário nos interrogarmos se, sob as atuais 
circunstâncias de informalidade, pode ser efetivamente concebido 
como canal de discurso político.

Enfatizamos, desde já, que toda prática parlamentar, por sua na-
tureza social, se dá por meio do discurso e da ação. A comunicação 
parlamentar é, de fato, “um agir sobre o outro” (CHARAUDEAU, 2006, 
p. 253), o que, além de fazer o interlocutor dizer, impõe a quem ouve 
o dever de agir. Portanto, além de uma interação entre dois sujeitos 
(princípio da alteridade) objetivando influenciar os comportamen-
tos do outro (princípio da influência), suas modalidades de discurso 
devem permitir, a cada um dos parceiros, administrar a troca de ma-
neira a torná-la possível (princípio da regulação).

A falta de normas institucionalizadoras aloca o Banco de Ideias 
para um território de flagrante inobservância dos já mencionados 
princípios do processo comunicacional. Quanto ao primeiro deles, o 
da alteridade, há de se observar que, embora o Banco detenha um po-
tencial dialógico significativo, tem se reduzido em registrar suges-
tões legislativas do cidadão em sua plataforma. Isso pode gerar duas 
grandes inquietações: primeira, a do cidadão que, ao enviar sua su-
gestão, presume ter criado um vínculo suficientemente intenso com 
os membros do Parlamento a ponto de aspirar ter sua ideia transfor-
mada em lei. Ora, trata-se de uma expectativa superestimada, já que 
no calor do hiato normativo não há segurança da presença do “outro”, 
condição da própria alteridade, que caracteriza o discurso político.

Quanto ao princípio da influência, ao se limitar a registrar “as-
pirações” individuais, sem visibilizar de forma inequívoca o “outro”, 
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a ferramenta se esvazia de significado, não influenciando a tomada 
de decisões na Casa e, por conseguinte, não representando uma ação 
efetiva no que Charaudeau (2006, p. 257) intitulou de “fazer político”. 
Parece-nos que, atualmente, o Banco de Ideias está esvaziado de ele-
mentos de persuasão. Isso, talvez, explique o porquê de a CLP jamais 
ter mapeado alguns aspectos de impacto que nos parecem cruciais em 
relação ao Banco de Ideias, tais como o montante de sugestões recebi-
das e incorporadas desde a sua criação.

Finalmente, em relação ao terceiro princípio, o da regulação, rei-
teramos que sem normas claras estatuindo atores e regras de admis-
sibilidade, bem como, a título suplementar, processos de tramitação 
e mecanismos de disseminação e empacotamento das sugestões, os 
conflitos tendem a se intensificar, podendo culminar no questiona-
mento da própria viabilidade da ferramenta. Afinal, ao ser posta no 
campo da mera possibilidade carente de materialidade discursiva, o 
Banco de Ideias permanece neste estado purgatorial, afeto aos ventos 
políticos que sopram na Casa, em particular na CLP.

4. elementos para a normalização do banco de ideias

Reconhecida a relevância da edição de normas reguladoras de 
instrumentos como o Banco de Ideias – o que poderíamos chamar 
de processo de institucionalização –, é importante nos debruçarmos 
sobre os seus possíveis elementos constitutivos. Nesse intuito, con-
frontaremos o Banco de Ideias da Câmara dos Deputados com o Banco 
de Projetos, instituído pela Assembleia Legislativa do Estado de São 
Paulo (Alesp), em 2009, por meio da Resolução nº 862, e atualmente 
regulamentado pelo Ato da Mesa nº 11/2019. Embora esses atos nor-
mativos da Alesp primem pela concisão – o primeiro deles é cons-
tituído por apenas 8 artigos –, eles contemplam adequadamente os 
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principais aspectos que vão em direção ao grande desafio de todo dis-
curso político, que é formar um sistema (CHARAUDEAU, 2011). Serão 
analisados quatro aspectos, a saber: 1) Natureza ontológica; 2) Cará-
ter finalístico; 3) Público-alvo e demais atores; 4) Quesitos formais e 
materiais, verdadeiros filtros no processo de esquadrinhamento das 
propostas oriundas de indivíduos e entidades, bem como na previsão 
de um corpo técnico qualificado encarregado por esta análise.

5 conclusão

Embora esteja fora do escopo da presente pesquisa avaliar o atual 
impacto do Banco de Ideias na relação entre cidadão e Parlamento, 
são incontestes as dificuldades enfrentadas pela ferramenta em se 
estabelecer como “um canal que a Câmara disponibiliza para incen-
tivar a participação popular no processo legislativo”. Esse sentimento 
de malogro foi compartilhado pela própria secretaria da CLP ao ser 
questionada a respeito dos atuais embaraços envolvendo a ferra-
menta.

Alguns aspectos nevrálgicos do presente estudo devem ser des-
tacados. 1) A percepção de que a ferramenta gera no cidadão uma 
“ilusão de participação”, testificando o seu status deficitário em re-
lação ao princípio da alteridade. De fato, o “outro” – os deputados 
– se faz ausente em seu atual modelo – uma mera lista de ideias 
editorialmente mal-ajambrada –, não havendo, portanto, efetivo 
vínculo dialógico entre o cidadão e o Parlamento. 2) A incerteza 
do dialogismo do Banco de Ideias tem por natural desdobramento 
pouco ou nenhum impacto da ideia do cidadão no processo legisla-
tivo, afastando o princípio da influência. Em outros termos, ele não 
prevê mecanismos que garantam ao cidadão afetar emocionalmente 
o parlamentar, fazendo-o agir. Além de a ferramenta não contemplar 
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mecanismos de recuperação, frequentes em bases de dados dessa na-
tureza, ela não gera qualquer produto ou serviço, tal como a dissemi-
nação seletiva da informação. 3) O hiato do princípio da influência e, 
por conseguinte, da contrainfluência – a possibilidade de o deputado 
repelir a ideia proposta – faz com que não existam estratégias no 
quadro comunicacional do Banco de Ideias, afastando, assim, a ob-
servância ao princípio de regulação.

Não obstante a flagrante tensão entre a ferramenta e a entidade 
que a gerencia, o Banco de Ideias pode representar, se adequadamente 
configurado, um instrumento importante em prol da democratização 
do processo legislativo na Câmara dos Deputados. Sendo assim insti-
tucionalmente percebido, é necessário garantir ao Banco status for-
mal, contemplando alguns parâmetros mínimos via ato normativo, 
enumerados a seguir. 1) Ser concebido como programa de natureza 
permanente e sistêmica, e não, simplesmente, ferramenta tecnoló-
gica. 2) Estatuir como objetivo principal a promoção da formulação de 
proposições legislativas e, por derivação, constituir produtos e servi-
ços. A título de ilustração, a edição, publicação e divulgação periódica 
de repertório digitais das sugestões podem ser de grande valia, afinal, 
é de suma importância que este rol de aspirações possa chegar aos 
parlamentares, permitindo a eles apreciarem e, se assim o desejarem, 
adotá-las. 3) Estabelecer mecanismos técnicos garantidores da natu-
reza dialógica da ferramenta. Isso implica permitir ao cidadão acom-
panhar os desdobramentos de sua ideia no âmbito do Parlamento e, 
aos deputados, conhecerem tais sugestões. 4) Possibilitar a análise 
preliminar das ideias, o que implica estatuir quesitos mínimos de ad-
missibilidade e, por desdobramento, instituir uma equipe de experts 
investida em tal competência, como ocorre na Alesp.

Acreditamos que, ao contemplar esses quesitos, o ato norma-
tivo regulamentador do Banco de Ideias tenda a suprimir qualquer 
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experiência de estranhamento. Afinal, conquanto o Banco de Ideias 
da Câmara dos Deputados e o Banco de Projetos da Alesp tenham em 
uma de suas pontas o desejo do cidadão, este jamais deixa de se inves-
tir de marcas e cores do interesse do grupo em que está inserido.
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1 introdução

A mudança no ordenamento jurídico advinda da última reforma 
da previdência ensejou a positivação do servidor público federal, pes-
soa com deficiência, como sujeito de direito de aposentadoria espe-
cial. Notório salientar que a inovação não alcança os servidores pú-
blicos dos entes subnacionais, pois a esses caberá deliberar sobre a 
previdência em seu âmbito de governo.

Diante desse contexto, neste trabalho se pretende avaliar o estado 
geral das publicações sobre aposentadoria da pessoa com deficiência, 
considerando a produção científica sobre o tema com inteiro teor, de 
2005, ano inaugural da admissão legal desta modalidade de aposen-
tadoria, a 2021. Esta revisão sistemática se valeu da bibliometria, ve-

35 Analista legislativa enfermeira do Senado Federal. Mestranda em Poder Legislativo pelo 
Cefor. Especialista em gestão estratégica de saúde pela UNA-BH. Especialista em enfer-
magem em saúde mental pela UFMG.

36 Doutor em ciências da informação pela Universidade de Brasília. Analista legislativo da 
Câmara dos Deputados. Professor do Programa de Pós-graduação do Centro de Forma-
ção, Aperfeiçoamento e Treinamento da Câmara dos Deputados.
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rificando as publicações relacionadas à aposentadoria da pessoa com 
deficiência.

Foram selecionados para leitura e síntese qualitativa do conteúdo 
51 documentos que enfocam o tema em 3 eixos de abordagem: 25 tra-
balhos tratam da identificação de singularidades do sujeito de direito 
na política para PCD; 15 enfocam a evolução legislativa acerca da apo-
sentadoria da pessoa com deficiência; e 11 versam sobre aspectos so-
ciais e/ou econômicos majoritários da pessoa com deficiência.

2 método

O processo de busca iniciou-se com uso do Google Trends, no dia 
23 de março de 2021, com o objetivo de exemplificação das tendências, 
utilizando-se aspas e desconsiderando menções individualizadas. Foi 
pesquisado o termo “aposentadoria da pessoa com deficiência” e com-
parado às expressões equivalentes em inglês “retirement of disabled 
person” e espanhol “jubilación de persona discapacitada”, no mundo e 
no Brasil, desde o início dos registros da plataforma, em 2004.

A base do Google Trends foi utilizada no intuito de exemplifi-
car as tendências de buscas dos internautas e mostra o interesse pelo 
assunto desde o início dos registros da plataforma. Os resultados en-
contrados na pesquisa determinaram que nos demais ambiente de 
busca fossem utilizados termos exclusivamente em português.

O segundo levantamento foi realizado no Google Acadêmico e 
na base de dados eletrônica Ebsco Information Services, no dia 12 de 
abril de 2021. Houve, em seguida, a utilização da Biblioteca Digital 
da Câmara dos Deputados e a Rede Virtual de Bibliotecas (RVBI) para 
pesquisa de trabalhos com os mesmos termos.

Os termos de busca usados foram: “processo de concessão de apo-
sentadoria”, “aposentadoria da pessoa com deficiência” e “instituições 
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públicas federais”, sendo realizadas com os termos isolados e em se-
guida combinados entre si.

A averiguação da pesquisa no Brasil mostra que os dados dos tra-
balhos estão concentrados em São Paulo. Outra observação impor-
tante é a lacuna de buscas no período e o aumento nos últimos anos, 
que coincide com a tramitação da reforma da previdência concreti-
zada em 2019.

Na primeira combinação, o modo de busca eleito foi “Booleano/
frase”, com os separadores AND sem seleção de campo específico a 
ser pesquisado, usando todos os termos agrupados. A segunda combi-
nação dos termos utilizou a estratégia de busca para o primeiro termo 
ser buscado em todos os campos, e os seguintes no campo “assunto” 
utilizando o separador OU SU entre os termos. A mesma estratégia 
de busca foi utilizada visando padronizar o método nos diferentes 
motores.

No Google Acadêmico, houve resultados em todas as buscas com 
termos isolados. No primeiro formato de busca, com todos os termos 
agrupados, não houve recuperação de documentos e a segunda com-
binação trouxe 975 documentos com inteiro teor, uma vez que, para 
equivaler filtro de texto completo dos demais motores, foi adicionado 
PDF após os termos de pesquisa.

Na Ebsco, somente a primeira estratégia de busca com combina-
ção de termos não recuperou documentos. A partir das buscas com a 
segunda estratégia de combinação dos termos de busca foram exi-
bidos 47 registros. Os resultados foram encontrados com base nos 
modos de busca: localizar todos os meus termos de busca, utilizando 
os expansores; buscar também no texto completo dos artigos; apli-
car conceitos relacionados.

A Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados apresentou resul-
tados em todas as opções de busca, já na RVBI só houve exibição de 
documentos com pesquisa dos termos separadamente.
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Em cada estratégia de busca empregada, os documentos recupe-
rados foram inicialmente analisados pelo título visando estabelecer 
as buscas mais significativas para a pesquisa em cada motor separa-
damente. Em seguida houve comparação dos documentos recupera-
dos em cada busca para eleger as estratégias mais relevantes e com 
maior acurácia. Cabe ressaltar que a busca utilizando os termos “ins-
tituições públicas federais” não foi eficaz para a busca de produções 
científicas afetas ao tema e foram descartados em todos os motores.

No Google Acadêmico, foram elencados como mais relevantes e 
acuradas as pesquisas usando as buscas por “processo de concessão 
de aposentadoria”, que recuperou 14 documentos, e “aposentadoria da 
pessoa com deficiência”, com 227 documentos. Entretanto nesse am-
biente de busca, os documentos recuperados úteis também estavam 
contidos nas buscas dos demais buscadores. Sendo assim, o Google 
Acadêmico foi desconsiderado na etapa seguinte da bibliometria.

Na Ebsco foram mais relevantes os documentos recuperados com 
as buscas por “aposentadoria da pessoa com deficiência” OR SU “pro-
cesso de concessão de aposentadoria” OR SU “instituições públicas 
federais” com os 47 documentos recuperados.

As duas estratégias de buscas com termos combinados foram 
igualmente relevantes na Biblioteca Digital da Câmara dos Depu-
tados. Cumpre esclarecer que nesse motor de busca, inicialmente, 
foram comparados os resultados das buscas eleitas para análise e 
constatou-se que os 17 itens recuperados usando AND nos termos 
estavam contidos nos 39 documentos da última combinação; por-
tanto, neste motor o universo de documentos para análise foi o da 
última busca.

Na RVBI, “aposentadoria da pessoa com deficiência” foi a busca 
mais robusta, com 34 documentos, e por isso foi e contemplou o único 
documento recuperado com o termo “aposentadoria da pessoa com 
deficiência”.
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A próxima etapa foi relacionar os documentos nessas buscas por 
tipo de material e a análise foi feita nos ambientes de busca Ebsco, 
Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados e RVBI do Senado Federal, 
que trazem essa informação nas buscas.

Dos documentos analisados, foram selecionados 51 para leitura e 
síntese qualitativa do conteúdo.

3 resultados

Os estudos trazem resultados de discussão em três eixos de abor-
dagem, conforme apresentado no Quadro 1.

Quadro 1 – Distribuição dos resultados de busca 

selecionados para análise por eixo temático

Eixo 
temático

Identificação de 
singularidades do 

sujeito de direito na 
política para PCD

Evolução legislativa acerca 
da aposentadoria da PCD

Aspectos sociais e/ou 
econômicos majori-

tários da PCD

Quantitativo 
de trabalhos 25 15 11

Principais 
resultados

O conceito de defi-
ciência transita entre 
três modelos centrais 
que coexistem e são 

conflitantes;
tensão conceitual 

entre as perspectivas 
sobre a deficiência di-
ficultam a mudança, 
de fato, na realidade 

dessas pessoas;
dificuldades de 

transição do modelo 
biomédico para o 

social.

Existem diretrizes e legis-
lação que garantem prote-
ção à pessoa com deficiên-
cia, porém haver jurisdição 

a favor nem sempre se 
converte em direitos.

As Emendas Constitucio-
nais nos 20/1998, 41/2003 e 

47/2005 promoveram refor-
mas da Previdência Social 

que alteraram direitos, 
sendo que as duas últimas 
alteraram apenas o regime 

próprio de previdência. 
A Emenda Constitucional 

nº 103/2019 expandiu o di-
reito de aposentadoria para 

servidor público federal 
com deficiência.

 Os resultados que 
mais prevalecem são 

de vulnerabilidade 
desses cidadãos, 

dificuldade de acesso à 
escola e ao mercado de 
trabalho e contratação 
seletiva que prioriza o 
deficiente físico sem 

limitações em de-
trimento dos demais 

(BECKER, 2019).

Fonte: elaboração própria.
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Gaudenzi e Ortega (2016) sugerem que considerar a deficiên-
cia sob a perspectiva da normatividade ao invés da normalidade é 
uma forma de escapar da “ontologia negativa” inerente ao modelo 
biomédico da deficiência que a identifica como infortúnio privado, 
como também de escapar do radicalismo do modelo social que tende 
a eclipsar a dimensão biológica da deficiência.

Os desdobramentos que aparecem nos estudos são: a dificuldade 
de operacionalização da avaliação biopsicossocial do ponto de vista 
dos avaliadores na utilização do IFBr-A; a tensão dos conceitos de 
deficiência que se traduzem em taxas de deferimento/indeferimento 
de concessão de aposentadoria muito discrepante com a utilização 
do mesmo instrumento; a percepção muito diferente da experiência 
da deficiência para os postulantes.

Na contramão do modelo social, que sustenta a legislação vigente 
para a pessoa com deficiência, está o Protocolo Brasileiro de Avaliação 
da Deficiência (Probad), que avalia a deficiência pela Classificação In-
ternacional de Doenças (CID), centrado na atuação dos médicos e na 
incapacidade do requerente, alimentando a exclusão das pessoas com 
deficiência e o preconceito.

Santos (2016) aponta que há diretrizes frágeis na estrutura da 
Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde 
(CIF), principalmente no domínio relacionado ao mundo do traba-
lho, que dificultam a dissolução da hegemonia biomédica no campo 
de deficiência.

Costa Dallefi e Almeida (2018) mostram que o Poder Executivo 
estabelece conceitos muito reduzidos de graus de deficiência e alicer-
çados nos aspectos puramente econômicos, não auferindo a proteção 
adequada, além de revelar que há falhas nos critérios de aposentado-
ria especial do deficiente que deixam o trabalhador na total depen-
dência dos avaliadores do INSS, causando insegurança jurídica.
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Ao analisar a relação da deficiência e velhice, Marin et al. (2013) 
mostraram que pessoas acima de 50 anos, com deficiência, apresen-
tam condições de dependência de longa duração e demandam ações 
diferenciadas de saúde em comparação a outros idosos dependentes.

No que diz respeito à evolução legislativa, tem-se que as Emen-
das Constitucionais nos 20/1998, 41/2003 e 47/2005 promoveram re-
formas da Previdência Social. Para Portela e Silva (2016), inclusão 
da aposentadoria para pessoa com deficiência na Emenda Consti-
tucional nº 47/2005 é reflexo da luta pela efetividade da cidadania 
social, empreendida pelos trabalhadores com deficiência que trans-
põem barreiras não só físicas, como também sociais, situação fática 
que exigia um tratamento isonômico com os demais trabalhadores.

A Lei Complementar nº 142/2013, como foi proposta, em tese, po-
deria disciplinar um tratamento digno ao deficiente, pois prevê que 
seria empregado um resultado desigual, como maneira de impulsio-
nar. Ela tem apenas 11 artigos, mas muitas particularidades explícitas 
e outras implícitas. Ter todo aparato jurídico a favor não necessaria-
mente se concretiza em direitos.

4 Considerações finais

Existem diretrizes e legislação que garantem proteção à pessoa 
com deficiência, mas há muito que fazer para que produzam efeitos 
reais. O maior impasse está em instrumentalizar, de maneira eficaz e 
eficiente, as políticas públicas para discriminar com exatidão a pes-
soa com deficiência, sob pena de permanecer apenas no aspecto for-
mal, como revelado na literatura pesquisada.

Os estudos mostraram que as fragilidades e inúmeras opressões 
sofridas pelas pessoas com deficiência fazem com que grande parte 
desses cidadãos esteja posicionada em extratos sociais mais bai-
xos, com inúmeras vulnerabilidades e poucos recursos econômicos 
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e sociais, com grande dificuldade dessas pessoas se inserirem no 
mercado de trabalho. Há também, no âmbito do Regime Geral de 
Previdência Social, dificuldades na identificação das pessoas com 
deficiência com direito à aposentadoria, o que resulta em proble-
mas para determinar de modo eficaz os destinatários dessa política 
pública.

Os estudos apontam que os critérios de definição de grau de 
deficiência estão alicerçados em aspectos puramente econômicos; 
há dependência elevada do poder discricionário dos avaliadores e o 
instrumento de avaliação tem grau de subjetividade alto. Levando-se 
em conta esses achados, há que se verificar se a norma constitucional 
viabilizará o aposento para o servidor público com deficiência, que 
faz parte de um extrato socioeconômico superior ao verificado na li-
teratura para essa população.

Diante desse cenário, estudos são necessários para se verificar se 
a solução legal trazida pela EC nº 103/2019 para servidores com defi-
ciência se concretizará na via administrativa, no âmbito federal.
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A pandemia de Covid-19 trouxe nova realidade à dinâmica do tra-
balho. Sem aviso prévio, as instituições precisaram adaptar-se rapida-
mente às restrições sanitárias impostas, e o trabalho remoto tornou-se 
o novo normal para milhares de brasileiros. Na Câmara dos Deputados 
não foi diferente, e o regime de teletrabalho (ou trabalho remoto), com 
vistas à prevenção à infecção e à propagação da Covid-19, foi instituído 
por ato específico da Mesa Diretora (BRASIL, 2020a).

Embora intempestivo, o cenário que se desenhou, inicialmente 
por necessidade de mudança forçada, sem planejamento e até mesmo 

37 Servidor efetivo da Câmara dos Deputados e atualmente ocupa o cargo de diretor da pós-
-graduação na mesma instituição. Graduado em tecnologia da computação pela Univer-
sidade Católica de Brasília (1993) e em engenharia elétrica pela Universidade de Brasília 
(1995), sua trajetória de pós-graduação inclui um mestrado em ciência da computação 
(1997, Universidade de Brasília) e um doutorado em engenharia de sistemas eletrônicos e 
de automação (2010, Universidade de Brasília). Concluiu estágio pós-doutoral em pesquisa 
sobre a aplicação da aprendizagem de máquina na análise do discurso parlamentar (2018, 
Universidade de Brasília). Site pessoal disponível em: https://fabiano.cf/. 

38 Possui graduação em engenharia elétrica pela Universidade Federal de Uberlândia (1987), 
graduação em administração pela Universidade Federal de Uberlândia (1990), mestrado 
em engenharia elétrica pela Universidade Federal de Uberlândia (1991), doutorado em 
engenharia elétrica pela Universidade de Brasília (2008) e MBA em governança legis-
lativa pelo Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento (Cefor) da Câmara dos 
Deputados (2015). Foi docente da Universidade de Brasília de 1990 a 2018. Desde setembro 
de 2021, integra a equipe do Cefor responsável pelo desenvolvimento dos processos e 
projetos da Coordenação do Programa de Pós-graduação da Câmara dos Deputados.
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sem a estrutura adequada, veio a se revelar como um grande labora-
tório para uma forma de trabalho que já ensaiava os primeiros passos. 
No serviço público brasileiro, as primeiras iniciativas de trabalho re-
moto datam de 2009, quando o Tribunal de Contas da União instituiu, 
em caráter experimental e pela Portaria nº 139/2009, a realização de 
trabalho fora das suas dependências (BRASIL, 2014, p. 15).

Recentemente, o governo federal definiu novas regras para o tele-
trabalho por meio da Instrução Normativa (IN) nº 65/2020, que esta-
belece orientações e incentiva a adoção desse regime nos órgãos e en-
tidades do Poder Executivo integrantes do Sistema de Pessoal Civil da 
Administração Federal, com vistas a modernizar a gestão de pessoas 
e a aumentar a eficiência na prestação dos serviços públicos (BRASIL, 
2020b).

A experiência dos tempos de isolamento revelou prós e contras 
dessa modalidade. Como vantagens, de maneira geral, destacam-se a 
flexibilidade de horários e a autonomia dos profissionais, o que possi-
bilita o ajuste das tarefas ao tempo disponível e ao ciclo de produtivi-
dade, proporcionando equilíbrio entre as exigências do trabalho e os 
compromissos da vida pessoal, podendo resultar em aumento de pro-
dutividade e bem-estar (BOELL; CECEZ-KECMANOVIC; CAMPBELL, 
2016). Também se destaca a redução de gastos com aluguel, infraes-
trutura e energia (MENDES; OLIVEIRA; VEIGA, 2020).

Por outro lado, a diminuição do contato presencial e a dificuldade 
de os indivíduos desligarem-se do trabalho em função da disponibi-
lidade a qualquer tempo (cultura always-on), por meio de tecnologias 
móveis, podem impactar no stress psicológico, especialmente devido à 
indefinição dos limites entre casa e local de trabalho (CHARALAMPOUS 
et al., 2019).

Logo, o principal desafio para as instituições que buscam o te-
letrabalho como opção consiste em reunir, de forma balanceada, as 
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seguintes dimensões: gestão, cargas horárias presencial e remota, 
entregas, produtividade e bem-estar físico e emocional.

No caso do setor público, há ainda que se transpor aspecto con-
troverso, pois não estão consolidados os casos específicos em que é 
possível a conversão da jornada tradicional de trabalho para o regime 
remoto (LUCAS; SANTOS, 2021). De acordo com a IN nº 65/2020, a im-
plantação do teletrabalho está condicionada a atividades que sejam 
mensuráveis e à obrigatoriedade de avaliação da produtividade e dos 
resultados das unidades (BRASIL, 2020b).

Na esteira do Poder Executivo e visando à implantação de mo-
delo de gestão que combine as modalidades de trabalho presencial 
e remota, a Câmara dos Deputados criou, por meio do Ato da Mesa 
nº 207/2021, o Programa de Resultados, como instrumento de gestão 
do desempenho das unidades administrativas e do trabalho e da pro-
dutividade dos servidores (BRASIL, 2021).

Diante dos inúmeros desafios inerentes à implantação de progra-
ma dessa natureza, o presente estudo dedica-se a apresentar propos-
ta de modelo para a composição de indicadores de desempenho, com 
potencial para facilitar a adesão de unidades administrativas da Câ-
mara dos Deputados ao Programa de Resultados.

1 gestão por indicadores

Indicadores são ferramentas úteis para a gestão, tanto para re-
velar a situação atual dos processos e projetos quanto para produzir 
subsídios que permitam acompanhar sua evolução. No âmbito insti-
tucional, um sistema de medição de desempenho (SMD) baseado em 
indicadores auxilia a monitorar o alcance dos objetivos e pode confir-
mar se as estratégias estão adequadas ou necessitam de ajustes, seja 
do ponto de vista estratégico ou gerencial.
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Além de atributos como o da utilidade (que comunica a intenção 
do objetivo e auxilia a tomada de decisão) e o da economicidade (em 
que os benefícios decorrentes do uso do indicador devem ser maio-
res que o custo de obtenção), um SMD deve equilibrar o conjunto 
de indicadores entre os que mensuram o esforço realizado para al-
cançar o resultado (indicadores de esforço) e os que mensuram o 
quanto o resultado alcançou a expectativa (indicadores de resultado) 
(UCHOA, 2013).

Da perspectiva da cadeia de valor39 da instituição, indicadores 
de esforço medem a quantidade de recursos necessários (insumos), a 
quantidade produzida (entrega) e a relação entre os dois últimos (qtd. 
entrega / qtd. insumo = eficiência). Indicadores de resultado têm as-
pectos qualitativos, orientados a metas, e medem a relação entre o 
quanto foi entregue e o que era esperado entregar (eficácia) e o im-
pacto das entregas para a instituição (efetividade).

No contexto da Portaria nº 53/2022 (BRASIL, 2022), o foco da afe-
rição do desempenho dá-se sobre o indivíduo, inicialmente para esta-
belecer compatibilidade entre a jornada do servidor e a complexidade 
do trabalho por ele desenvolvido, para então se produzirem elementos 
de aperfeiçoamento da gestão da produtividade e da alocação de re-
cursos. Logo, há, nessa abordagem, um desafio inerente ao desmem-
bramento do que é coletivo em individual, sem, contudo, eliminar o 
atributo da economicidade do SMD.

2 Proposta de modelo de indicadores

Para esclarecer o modelo aqui proposto, considerou-se a situação 
hipotética representada pelo Quadro 1: uma equipe com 6 membros 

39 A cadeia de valor representa uma organização como um conjunto de subsistemas (ati-
vidades), com entradas (insumos), processos de transformação (execução) e saídas 
(produtos).
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atua coletivamente para executar 5 atividades (coluna “Atividades”), 
sendo que as entregas correspondem à execução satisfatória dessas 
atividades (coluna “Avaliação” – medição da eficácia) no período de 
tempo considerado (setembro/2022).

A avaliação de desempenho, então, inicia-se pela mensuração do 
“Percentual de execução satisfatória da atividade” (indicador de re-
sultado), o que é feito de forma coletiva, em reunião específica do ges-
tor da unidade administrativa com os membros participantes dessas 
atividades, e avalia o desempenho da equipe em todas as atividades. 
Nesta proposta, a coluna “Atividades” pode ser utilizada para ativida-
des, processos ou projetos.

Quadro 1− Composição e aferição de indicadores

Mês de referência: setembro/2022

Atividades Avaliação

Membro 1 Membro 2 Membro 3 Membro 4 Membro 5

100%

Membro 6

100% 100% 100% 100% 100%

AT1 75% 10% 5% 30% 50% 0% 100%

AT2 85% 20% 30% 10% 10% 0% 0%

AT3 90% 20% 15% 30% 5% 50% 0%

AT4 95% 10% 20% 0% 15% 40% 0%

AT5 90% 40% 30% 30% 20% 10% 0%

85% 80%Metas de desempenho 80% 80% 80% 90% 80%

87,00% 88,00%Desempenhos obtidos 88,75% 85,00% 82,75% 92,00% 75,00%

Identificação

Percentuais de tempo de cada membro dedicados a cada atividade

Percentual de 
execução 

satisfatória da 
atividade

Fonte: elaborada pelos autores, com base em Severino e Schwartz (2022).

A partir dessa avaliação coletiva, segue-se para a avaliação do 
desempenho individual, que consiste em determinar, para cada mem-
bro e em termos percentuais – que sempre deve totalizar 100% –, o 
quanto do tempo referente ao período de avaliação foi dedicado a cada 
atividade (coluna “Percentuais de tempo de cada membro dedicados 
a cada atividade”). Essa etapa é efetuada pelo indivíduo e ratificada 
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junto ao gestor e à equipe. As respectivas fatias de tempo podem ser 
compreendidas como frações da capacidade de esforço total do indi-
víduo no dado período de tempo (indicador de esforço).

Por fim, o desempenho de um dado membro (linha “Desempe-
nhos obtidos”) é calculado como a média ponderada pelos respecti-
vos percentuais de tempo do desempenho alcançado nas atividades 
em que participou. Tomando como exemplo o Membro 5, encontra-se 
o seguinte resultado: 75%*0% + 85%*0% + 90%*50% + 95%*40% + 
90%*10% = 92%. Esse número pode ser interpretado como um indi-
cador de resultado ponderado por um indicador de esforço, e revela 
quanto do que era esperado do servidor foi realizado por ele. Contudo, 
ressalta-se que o desempenho individual é derivado do desempenho 
coletivo aferido sobre as atividades.

3 Discussão

A exigência estabelecida no Programa de Resultados de se avalia-
rem os desempenhos individuais, além das resistências e dificulda-
des comuns a qualquer sistema de avaliação, esbarra em um aspecto 
muito relevante: o alto custo operacional de planejamento, medição e 
análise dos resultados. Logo, o sucesso da implantação de um SMD na 
Câmara dos Deputados depende da busca exaustiva pelo cumprimento 
dos atributos da utilidade e da economicidade.

A complexidade de medição de uma entrega está relacionada à 
natureza dessa entrega. Além disso, em um dado processo de trabalho 
ou projeto, o produto final resulta da soma das diversas entregas dos 
indivíduos que compõem a equipe, cujos perfis são diferentes, assim 
como são diferentes as exigências a cada um. Por exemplo, a pessoa 
responsável pela concepção de um evento necessita de habilidades 
cognitivas mais apuradas do que a pessoa encarregada de enviar os 
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e-mails de divulgação do evento. Contudo, se a divulgação não acon-
tece, é provável que ninguém compareça ao evento, de nada tendo 
adiantado o trabalho da concepção.

Nesse sentido, o modelo apresentado, ao encapsular a dimen-
são do esforço em frações do tempo de dedicação do servidor a cada 
atividade, sinaliza confiança na capacidade que o gestor da unidade 
administrativa tem de encontrar, junto com a equipe, os meios mais 
apropriados para o alcance dos resultados. Em adição, ao focar no 
resultado do trabalho coletivo, estimula o espírito de colaboração 
entre os membros da equipe, que somarão esforços para o alcance 
dos objetivos.

Distorções decorrentes da diferença entre os esforços individuais 
exigidos podem ser compensadas nas metas de desempenho estabe-
lecidas. Por exemplo, ao estabelecer meta de 90% para o Membro 5 
(Quadro 1) e 80% para os demais, o gestor compensa um grau de difi-
culdade menor na execução de determinada atividade pela maior exi-
gência no resultado alcançado. Destaca-se, ainda, a responsabilidade 
do gestor na identificação de situações em que um dado resultado não 
tenha sido alcançado por fatores externos à esfera de atuação da equi-
pe. Nesses casos, o gestor efetua a compensação justificada do indica-
dor, orientando-se pela percepção do esforço despendido pela equipe 
ou pelo indivíduo.

Haja vista a simplicidade do método proposto, os autores esti-
mam que o tempo total investido pela equipe no processo de plane-
jamento, medição e análise de resultados será pequeno o suficiente 
para o atendimento ao atributo da economicidade.

Por fim, o modelo prevê a avaliação da efetividade das entregas 
e do trabalho por meio de pesquisa de satisfação com o cliente, que 
utiliza instrumento específico.
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4 conclusão

Diante do exposto, conclui-se que o modelo proposto tem robus-
tez para caracterizar a compatibilidade entre a jornada do servidor 
e a complexidade do trabalho por ele desenvolvido, bem como para 
promover a cultura orientada a resultados, com foco na melhoria da 
gestão, sendo, portanto, aderente aos requisitos do Programa de Re-
sultados da Câmara dos Deputados e aos atributos da utilidade e da 
economicidade.

Ressalta-se a importância do papel do gestor na condução do 
processo de avaliação, cujos desafios de liderança consistem em guiar 
o grupo na busca dos objetivos comuns e em incentivar a participação 
das pessoas nos processos de tomada de decisão, uma vez que o resul-
tado tem impacto sobre todos. Assim, entende-se que o modelo im-
prime caráter transformacional na busca pela produtividade, dando 
ênfase no sentido e no significado do trabalho, na relação de con-
fiança entre os membros da equipe e no alinhamento com os valores 
institucionais. Do ponto de vista técnico, é possível alterar o modelo 
proposto definindo pesos diferentes entre as atividades, dependendo 
da avaliação do gestor, e, ainda, sofisticá-lo por meio da consideração 
de incertezas.
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Publicações oficiais da atividade 
legislativa: a oferta de anais e diários 
do Senado Federal na internet

Fábio Liberal Ferreira de Santana40

Palavras-chave: Publicação oficial; Diário do Senado Federal; Anais do 
Senado Federal; Atividade legislativa.

O presente trabalho examina as publicações oficiais relacionadas 
à atividade legislativa, especificamente aquelas representadas pelos 
anais e Diário do Senado Federal. Objetiva-se discutir a evolução his-
tórica da produção e oferta desse acervo, cuja compilação passou por 
iniciativas que visaram sua perpetuação e disseminação. Serão ana-
lisadas a reunião das edições em anais, ocorrida na segunda metade 
do século XIX, e a digitalização e oferta das publicações na internet, 
iniciada na última década do século XX.

O estudo foi motivado pela discussão proposta por García-Marco 
(2010) sobre as possibilidades que publicações oficiais têm de se be-
neficiar das transformações tecnológicas para aprimorar sua aderên-
cia aos princípios de publicidade da administração pública. Embora 
tenha havido significativo avanço tecnológico desde sua publicação, 
considera-se que os fundamentos do trabalho referido seguem vá-
lidos, especialmente em se tratando, como é o caso, de um acervo 
digital com características remontadas do final do século XX.

40 Mestrando em mestrado profissional em Poder Legislativo no Centro de Formação, Trei-
namento e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados (Cefor/CD). Técnico legislativo 
com atuação na Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal desde 1992.
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1 contexto

Um dos aspectos que caracterizam o Poder Legislativo é a natu-
reza formal de suas atividades, ocorridas em situação de assembleia, 
com fins de debates e deliberações. Ademais, a publicidade é o con-
texto fundamental no qual as funções do Parlamento são cumpridas 
(POLSBY, 1975; BOBBIO, 1986). A elaboração e a possibilidade de re-
produção massiva de atas das sessões plenárias permitem o conheci-
mento dos debates e deliberações para além do momento e local onde 
ocorreram.

Conforme declara García-Marco (2010, p. 250), algumas publi-
cações oficiais “nacen de un imperativo legal, porque tienen efectos 
legales. Estas publicaciones conforman una clase específica de publi-
caciones oficiales por ellas mismas. Las más conocidas son los diarios 
oficiales”. O Diário do Senado Federal é o veículo utilizado por essa ins-
tituição para a publicação oficial das atas de suas sessões plenárias. 
Os conteúdos dos documentos componentes do processo legislativo 
(projetos, pareceres, emendas etc.) e dos discursos, debates e delibe-
rações são transcritos nessas atas.

O Senado Federal brasileiro oferece em sua página na internet 
o acervo de sua publicação oficial sob dois formatos historicamente 
complementares. Os diários do Senado Federal são publicados na 
internet desde 1997 e há disponível um acervo digitalizado que re-
monta a 1954. Há ainda livros de anais que abrangem o período de 
1823 a 2012.

Presentemente, encontram-se em curso iniciativas de atualiza-
ção tecnológica da produção e registro dos documentos legislativos, 
com vistas à utilização exclusiva de meios digitais e à integração 
dos conteúdos nos sistemas informatizados (BRASIL, 2020).
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2 antecedentes

Ao relatar a história da imprensa no Brasil, Sodré (1999) afirma 
que:

Coincidência interessante fez do aparecimento do Brasil na História e 
do da imprensa acontecimentos da mesma época. [...] Se o impulso que deu 
aos portugueses o mérito de ocupar o Brasil estava ligado à expansão do 
capital comercial, foi ele responsável também pelo surto da arte gráfica na 
metrópole. (SODRÉ, 1999, p. 9)

O autor destaca que, entre os imigrantes chegados ao Brasil no 
período da Independência, eram numerosos aqueles que tinham o 
ofício de “livreiros, tipógrafos, jornalistas” (SODRÉ, 1999, p. 100). 
Nesse período, a Imprensa Régia, trazida por D. João VI em 1808, já 
havia se convertido em Tipografia Imperial e Nacional (GODOI, 2016).

Os tipógrafos eram também editores, redatores e distribuidores 
de periódicos criados para defesa de causas específicas. Não era in-
comum que, por interesses comerciais, uma mesma tipografia pu-
blicasse mais de um título de jornal, eventualmente com inclinações 
políticas conflitantes (GODOI, 2016). Segundo Sodré (1999, p. 111), era 
um período em que “a vida política quase se resumia na imprensa”.

É nesse contexto que se estabelece o marco inicial do Poder Le-
gislativo nacional, com a instalação da Assembleia Constituinte, em 
1823, e do Senado do Império, cuja sessão inaugural ocorreu em 1826. 
Uma vez que havia condições técnicas e materiais, é de se esperar que 
os registros oficiais dos trabalhos parlamentares brasileiros tenham 
sido realizados desde sua instauração, como realmente foram.

Para que se compreenda, por paralelismo, como se davam as pu-
blicações oficiais naquele período, é ilustrativo conhecer a circuns-
tância da criação do Diário	Oficial, veículo de divulgação dos atos do 
Poder Executivo. Segundo Lima (1978), o Diário	Oficial foi criado em 
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1862 e passou a ser “composto e impresso nas oficinas da Tipografia 
Nacional, subordinada ao Ministério da Fazenda”. De 1808 até aquele 
ano, a publicação dos atos fora realizada em diversos jornais comer-
ciais, “mediante contratos”. O autor sugere ter havido disputa entre 
os tipógrafos-editores por esses contratos, que lhes seriam econo-
micamente proveitosos (LIMA, 1978; GODOI, 2016). É razoável supor 
que interesses como esse podem ter se voltado também à divulgação 
oficial do Parlamento em suas primeiras décadas de existência.

O fato é que foi em época próxima à criação do Diário	Oficial que a 
Câmara dos Deputados e o Senado do Império decidiram reunir regu-
larmente suas publicações em “anais parlamentares”, o que passou a 
ocorrer a partir de 1858 (BRASIL, 1873, p. 6).

3 os anais do senado do império

Os anais parlamentares correspondem a uma compilação anual 
das atas que iam sendo impressas e distribuídas de forma esparsa. 
Seu formato era razoavelmente padronizado e, em geral, acrescen-
tava índices onomásticos e temáticos ao conteúdo original. Esses 
volumes, editados anualmente desde fins da década de 1850, inau-
guraram o acervo de Anais do Senado do Império, que, com pequenas 
lacunas, cobre o período que vai de 1823 a 1888.

Os anais relativos à Assembleia Constituinte (1823) foram elabo-
rados pela Câmara dos Deputados e publicados em seis tomos, entre 
os anos de 1873 e 1884. Sua fonte foi o Diário da Constituinte, criado pela 
assembleia para registro de suas atividades (BRASIL, 1873, p. 6).

Os volumes de anais que correspondem aos anos de 1823 a 1857 
foram resultado de uma compilação retrospectiva iniciada em 
1873. Tratava-se de uma empreitada de monta, pois, assim como os 
atos do Poder Executivo, “as discussões anteriores ao ano de 1857 
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[encontravam-se] esparsas em jornais de difícil aquisição e incômo-
do exame” (BRASIL, 1873, p. 6). Embora a afirmação se refira à Câma-
ra dos Deputados, é plausível estendê-la ao Senado.

A reunião das atas das sessões do Senado de 1826, por exemplo, 
foi publicada entre 1877 e 1879 pela Tipografia Nacional, que publi-
cou boa parte das edições posteriores. O primeiro tomo da coletânea 
de 1826 esclarece que “para publicação [...] serviu de guia o Diário do 
Senado publicado naquele ano” (BRASIL, 1877, n.p). Não consta, para 
os anos seguintes, referência à fonte em que se basearam as demais 
compilações.

A retrospecção foi interrompida por falta de verba (BRASIL, 1910, 
n.p) e retomada em 1910. A partir dessa data, a ideia era irem-se atua-
lizando os volumes de anais, até atingir o ano de 1858, a partir de 
quando já estavam sendo publicados em seus anos respectivos. O úl-
timo livro da época, no entanto, corresponde ao ano de 1839, publi-
cado em 1913. Possivelmente, aquele planejamento não foi executado 
até o final, pois a oferta relativa a alguns anos do período corres-
ponde a outra reedição, realizada já no século XX.

Essa nova edição foi produzida pelo Senado no final da década de 
1970. Segundo nota constante dos volumes publicados, a fonte utili-
zada foi o Jornal do Commercio (BRASIL, 1978, n.p). De acordo com Cervo 
(1981, p. 175), “trata-se do maior programa que uma instituição pública 
já promoveu no Brasil, em curto tempo”. Essa iniciativa complemen-
tou, portanto, uma empreitada que durou mais de 100 anos.

A mesma iniciativa da década de 1970 que publicou os volumes 
inéditos também elaborou a coleção Índice Onomástico dos Anais do 
Império, com a compilação e ampliação dos índices das publicações 
originais. Em 2018, o índice foi convertido para versão digital e publi-
cado em dados abertos (BRASIL, 2018). Em 2022, foi lançado o Arquivo 
Digital, que oferece versões digitalizadas dos documentos originais 
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utilizados nas sessões que geraram essas atas (BRASIL, 2022). Trata-
-se de ações em que o uso de tecnologia permite aproximar esses con-
teúdos, proporcionando, por exemplo, o cotejo dos originais com suas 
respectivas publicações oficiais, avaliando suas identidades e even-
tuais diferenças.

4 Diários e o período republicano

Atualmente, o Diário do Senado Federal (DSF) é a publicação oficial 
na qual são reproduzidas as atas das sessões plenárias e outros docu-
mentos oficiais. O DSF é regulamentado pela Instrução Normativa nº 
7/2016-SGM, que o define como veículo oficial de publicação e de di-
vulgação dos trabalhos legislativos da Casa (BRASIL, 2016). Intitulado 
Diário	do	Congresso	Nacional desde 1946, a denominação “Diário do Se-
nado Federal” foi estipulada em 1995 por ato dos presidentes das duas 
Casas do Congresso Nacional (BRASIL, 1995).

O DSF começou a ser oferecido na página do Senado na internet 
em 1997 (RAIMUNDO..., 1997), quando se estabeleceu sua editora-
ção em formato eletrônico. Desde então, foi digitalizado retroativa-
mente até o ano de 1954. A consolidação da oferta na internet ensejou 
nova transformação e zeragem da tiragem impressa a partir de 2014 
(BRASIL, 2014).

A versão atualizada em 2016 reformula a estrutura interna do DSF 
e assegura sua certificação, dando validade oficial à edição digital. 
O  processo de atualização tecnológica referido na seção 1 pretende 
promover a integração de seu conteúdo com os sistemas digitais de 
informação legislativa, favorecendo a automação de sua produção e o 
relacionamento entre os documentos componentes do processo legis-
lativo contemporâneo com as atas das sessões em que foram formali-
zados (BRASIL, 2020; PEIXOTO, 2019).
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Os volumes de Anais do Senado do período republicano, bem como 
os do Império, foram digitalizados em 1999 (SENADO..., 1999) e publi-
cados na internet em 2002 (SESSÕES..., 2002). A partir de 2012, com o 
processo de integração mencionado, deixou-se de produzir os anais, 
mantendo-se o conteúdo das atas das sessões exclusivamente nos 
diários.

5 Considerações finais

O presente trabalho pretendeu demonstrar a historicidade da 
intenção de perenizar a disponibilidade das publicações oficiais do 
Senado Federal e alguns de seus percalços e sucessos. Verificou-se 
que o registro das atividades, representados pelas atas das sessões, é 
realizado e publicado sistematicamente desde sua fundação. Desta-
caram-se as ações que demonstraram interesse em sua publicização, 
com a publicação no diário, e perpetuação, como as compilações de 
anais. Com o surgimento de tecnologias para digitalização e publi-
cação na internet, esse acervo foi oferecido por corresponder ao re-
gistro oficial daquilo que se produziu e ocorreu nas sessões plená-
rias. Convém ressaltar, no entanto, que sua análise deve considerar 
as limitações históricas do processo de compilação.

As atas das sessões são um conjunto de informações cujos compo-
nentes (pronunciamentos, proposições, deliberações etc.) podem ser 
vistos como peças autônomas que, por sua vez, se conectam a outras 
no processo legislativo, adquirindo complexidade com que os atuais 
recursos tecnológicos têm o desafio de lidar. Uma eventual organi-
zação do conteúdo das atas, de forma a permitir relacioná-lo com os 
documentos originais, para que possam ser cotejadas essas diversas 
manifestações do mesmo conteúdo, é um desses desafios. Constatou-
-se que essa é a intenção das iniciativas em andamento com relação 
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ao processo legislativo contemporâneo e que pode se estender, tanto 
quanto possível, à documentação histórica, corroborando, com as de-
vidas atualizações, a visão de García-Marco (2010) quanto ao poten-
cial das publicações oficiais para o uso de recursos tecnológicos.
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A pergunta é “quando?”: modelagem 
de jogo sequencial sobre momento 
preferível para incentivo do Poder 
Executivo ao Poder Legislativo

Fabio Almeida Lopes41
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centivos; Veto.

O presente trabalho utiliza-se da estrutura de incentivos típica 
do presidencialismo de coalizão para identificar se há um momento 
mais adequado para input do governo no processo decisório com a 
intenção de estimular decisão favorável a seus interesses. Como re-
ferenciais teóricos da Ciência Política com pertinência ao trabalho, 
tem-se os conceitos de presidencialismo de coalizão, de conexão 
eleitoral e o debate acerca dos poderes legislativos do mandatário do 
Poder Executivo.

O presidencialismo de coalizão (ABRANCHES, 1988) é uma cons-
trução teórica que busca oferecer explicação a diversos fenômenos 
decorrentes das relações entre Executivo e Legislativo no Brasil. No 
tangente ao presente trabalho, o foco está nos incentivos daquele 
para a tomada de decisão deste, formado essencialmente pelo tripé 
alinhamento ideológico, indicação para cargos públicos estratégicos 
e execução prioritária de emendas orçamentárias. Para efeitos deste 
trabalho, consideramos como incentivo prioritário estas últimas, por 
serem adequadas a uma ocasião pontual.

41 Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados (Conle).
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Também compõe o pano de fundo do cenário o aforismo de que o 
político está sempre em busca da continuidade de sua carreira polí-
tica no próximo pleito, conhecido como conexão eleitoral (MAYHEW, 
2004). Essa condição de contorno se aplica ao trabalho na medida em 
que o fator de impopularidade das decisões a serem tomadas é rele-
vante para a percepção de utilidade de cada jogador.

A literatura dedica atenção ao fato de que, no Brasil, o presidente 
da República dispõe de diversos poderes legiferantes (SANTOS, 1998). 
Entre aqueles mais relevantes para a questão em tela estão os poderes 
de agenda, entendidos aqui como a capacidade de iniciar e fomentar 
a atividade legislativa, e de veto, que, embora não definitivo, eleva o 
peso e mesmo o quórum da tomada de decisão do Poder Legislativo.

Diante desse breve marco teórico, a hipótese que se pretende 
estudar é se existe um momento preferível para a oferta de incen-
tivos por parte do governo à sua base parlamentar e se a teoria dos 
jogos pode auxiliar a identificá-lo. Para tanto, as próximas partes do 
trabalho se dedicarão, sucessivamente, a: i) propor e descrever bre-
vemente um contexto lógico, calcado em uma situação possível na 
relação entre Executivo e Legislativo no Brasil; ii) estabelecer uma 
proposta de jogo capaz de estruturar essa relação; iii) descrever as 
estratégias de cada jogador em cada rodada; iv) fazer a representa-
ção do jogo na forma extensiva; v) solucionar cada subjogo na busca 
dos respectivos equilíbrios de Nash; e vi) apresentar as conclusões 
observadas.

1 contexto do cenário

O contexto político escolhido para o modelo é uma representa-
ção da relação entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo no Brasil 
contemporâneo a este trabalho. Esta proposta visa simplificar as con-
dições de contorno, proporcionando tanto ao autor quanto ao leitor 
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familiaridade com os principais aspectos de subjetividade e comple-
xidade que compõem o pano de fundo da hipótese tratada. Apenas 
itens necessários ao contexto específico serão abordados em maior 
detalhe nessa versão; composição partidária, bicameralidade e regras 
regimentais serão abstraídas para focar nos pontos objeto do estudo.

Para o jogo a ser construído, estabelece-se que o governo pos-
sui uma base parlamentar ampla no Legislativo, composta por 65% 
dos congressistas. Esse fator permite afastar aspectos como a ne-
cessidade de extrema eficiência por parte da liderança do governo 
e o incentivo à infidelidade em função de peso elevado da decisão 
individual.

Além do exposto, o contexto imediato é de um ano em que o man-
datário do Executivo busca a reeleição ao tempo em que a situação 
socioeconômica do país demanda a adoção de um intenso ajuste fis-
cal com efeitos deletérios sobre a popularidade. Essas condicionantes, 
por sua vez, visam impor um senso de urgência (eleição próxima), de 
trade-off (popularidade x saúde fiscal) e de complexidade (balanço 
entre conexão eleitoral e governança).

2 estrutura do jogo

O jogo em si será construído a partir das alternativas de solução 
para o problema apresentado partindo do ponto de vista do governo. 
Diante da escolha estratégica desse, a base parlamentar reagirá com 
uma dentre suas alternativas. Percebe-se de imediato que se trata 
de um jogo sequencial de informação perfeita (todos os conjuntos de 
informação são unitários), do qual participarão apenas os dois joga-
dores citados.

A exclusão da Minoria do modelo deve-se, conforme estabele-
cido acima, a um cenário de amplo apoio ao governo: independente 
das escolhas da Oposição, seus números não alterarão o resultado 
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eventualmente adotado pelo Legislativo. Pode-se considerar que o 
jogo, incluindo a Oposição, teria todas as estratégias desta estrita-
mente dominadas pelas estratégias de governo e base parlamentar, 
portanto, sua descrição apenas tornaria o modelo mais longo, sem 
acrescer significativo interesse à análise.

O outro aspecto relevante para a descrição do jogo reside na exis-
tência de duas rodadas de escolhas de estratégias por cada ator. O Poder 
Executivo tem à disposição o poder de agenda legislativa, impulsio-
nando o Legislativo a uma resposta que, por sua vez, poderá (a depen-
der da escolha) devolver ao Executivo a possibilidade de utilizar outra 
prerrogativa, o poder de veto, motivando mais uma vez o Legislativo a 
tomar uma ação, que encerrará o jogo.

3 estratégias

Conforme elucidado no ponto anterior, o início do jogo é deter-
minado pela escolha, por parte do jogador governo, de uma estratégia 
composta por seu poder de agenda e, simultaneamente, pelos meca-
nismos de incentivo à coalizão à sua disposição. Assim, o governo po-
derá optar entre: i) não apresentar proposição legislativa ou apresen-
tar uma que veicule solução possível às questões fiscais enfrentadas 
e, caso opte por apresentar, também deverá escolher se ii) incentivará 
ou iii) não incentivará sua aprovação, por meio da execução favore-
cida de emendas orçamentárias, por exemplo.

As estratégias do governo na primeira rodada do jogo podem ser 
representadas, portanto, por {Apresentar e Incentivar; Apresentar e 
Não Incentivar; Não Apresentar}. Note-se que não faz sentido prático 
a combinação “não apresentar E incentivar”, uma vez que não haveria 
hipótese de retorno, para o governo, do incentivo empregado.
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Em resposta à primeira ação do governo para o caso de optar 

por uma das duas estratégias que incluem o fator “apresentar”, o 

jogador base parlamentar poderá optar entre: i) aprovar a propo-

sição na forma original enviada pelo Poder Executivo, ii) aprová-la 

incluindo aperfeiçoamento legislativo na forma de emenda que, para 

efeitos do jogo, será uma emenda de caráter populista, que miti-

gará o impacto de controle fiscal proposto, ou ainda iii) rejeitá-la 

em sua íntegra.

As estratégias da base parlamentar na primeira rodada do jogo 

podem ser representadas, portanto, por {Aprovar Original; Aprovar 

com Emenda Populista; Rejeitar}. As opções {Aprovar Original} e 

{Rejeitar} naturalmente encerram o jogo na primeira rodada: a pri-

meira porque o objetivo proposto (formulação de uma política pública 

para ajustar a situação fiscal) foi alcançado plenamente, enquanto a 

segunda impossibilita que seja alcançado.

Em resposta à primeira ação da base parlamentar para o caso de 

optar por {Aprovar com Emenda Populista}, o jogador governo poderá 

na segunda rodada optar entre: i) não vetar a proposição ou vetá-la 

(parcialmente, por exemplo) no sentido de não promulgar a altera-

ção proposta pelo Poder Legislativo, e, caso opte pelo veto, também 

deverá escolher se ii) incentivará ou iii) não incentivará sua manu-

tenção, novamente por meio da execução favorecida de emendas or-

çamentárias, por exemplo.

As estratégias do governo na segunda rodada do jogo podem ser 

representadas, portanto, por {Vetar e Incentivar; Vetar e Não Incen-

tivar; Não Vetar}. Note-se que não faz sentido prático a combinação 

“não vetar E incentivar”, pela mesma razão apresentada quando dis-

cutidas as estratégias do governo na primeira rodada.
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Em resposta à segunda ação do governo para o caso de optar por 
uma das duas estratégias que incluem o fator “vetar”, o jogador base 
parlamentar poderá optar entre: i) manter o veto, honrando seu su-
porte ao governo e reforçando seus laços, ou ii) derrubar o veto, asse-
gurando a inclusão de sua emenda na construção da política pública.

As estratégias da base parlamentar na segunda rodada do jogo 
podem ser representadas, portanto, por {Manter o veto; Derrubar o 
veto} e encerram o jogo.

4 representação do jogo

A seguir, é apresentada a representação extensiva do jogo confor-
me sua modelagem e conjuntos de estratégias dos jogadores (Figura 1). 
As representações em forma de tabela de cada subjogo, exceto o to-
tal (a saber: primeira rodada; segunda rodada em caso de incentivo na 
primeira rodada; segunda rodada em caso de não incentivo na primei-
ra rodada), foram omitidas em função da extensão do resumo.

Figura 1 – Representação extensiva do jogo

Fonte: elaborado pelo autor.
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5 solução de cada subjogo

Cada subjogo, exceto o total, foi solucionado em forma de tabelas 
(omitidas em função da extensão do resumo), apontando-se o respec-
tivo equilíbrio de Nash.

O subjogo 1 (primeira rodada) tem como solução de equilíbrio o 
conjunto {Apresentar e não incentivar; Rejeitar}.

O subjogo 2 (segunda rodada em caso de incentivo na primeira 
rodada) tem como solução de equilíbrio o conjunto {Não vetar; Der-
rubar o veto} (embora a ação {Não vetar} torne a ação da base parla-
mentar indiferente).

O subjogo 3 (segunda rodada em caso de não incentivo na pri-
meira rodada) tem como solução de equilíbrio o conjunto {Vetar e in-
centivar; Manter o veto}.

6 conclusão

O trabalho elaborou, desenvolveu e solucionou um jogo sequencial 
em duas rodadas com vistas a compreender a hipótese se existe um 
momento preferível para a oferta de incentivos por parte do Governo à 
sua Base Parlamentar a partir da teoria dos jogos.

A análise dos subjogos no item anterior leva às seguintes con-
clusões:

1. O equilíbrio indicado no subjogo 1 aponta que, caso o jogador 
governo apresente a proposição visando o ajuste fiscal e não incen-
tive os parlamentares aliados por meio dos instrumentos do presi-
dencialismo de coalizão, a proposta será rejeitada pelo jogador base 
parlamentar. Essa situação é coerente, uma vez que a proximidade 
da eleição eleva a já alta utilidade conferida pelo jogador base parla-
mentar quanto à sua concorrência iminente pela reeleição, e o risco 
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apresentado pela impopularidade da escolha na matéria não foi com-
pensado pela contínua fidelidade ao governo (cuja própria reeleição 
tem o risco aumentado pela escolha).

2. Caso o jogador governo apresente a proposição e incentive os 
parlamentares, a proposta será aprovada com emenda populista pelo 
jogador base parlamentar. Essa situação leva à segunda rodada, e o 
equilíbrio indicado no subjogo 2 aponta que o jogador governo optará 
por não vetar a alteração, encerrando o jogo sem uma segunda ação 
do jogador base parlamentar. Esse resultado faz sentido, pois o veto 
neste caso é politicamente inviável, onerando integralmente a repu-
tação do governo por, além de ter tido a iniciativa de propor uma ideia 
impopular, em que pese meritória, também ativamente negar uma 
alteração com apelo aos votantes. Nesse caso, a racionalidade será 
seguir momentaneamente de forma irresponsável, mas com maiores 
chances de obter um segundo mandato, recompor a coalizão e cons-
truir uma solução posterior.

3. Caso o jogador governo apresente a proposição e não incentive 
os parlamentares, já foi visto que o resultado provável seria a rejeição. 
Porém, caso a proposta fosse aprovada com emenda populista pelo 
jogador base parlamentar, seria ocasionada a segunda rodada, e o 
equilíbrio indicado no subjogo 3 aponta que o jogador governo optaria 
por vetar a alteração e incentivar a manutenção do veto, e a resposta 
da base parlamentar seria manter o veto. Esse resultado pode ser ex-
plicado tendo em vista o compartilhamento do custo reputacional da 
medida impopular entre governo e base parlamentar, ambos copar-
tícipes da decisão. Cabe ressaltar que o impacto do incentivo recebido 
pelos aliados do Poder Executivo no Congresso oferecerá recursos 
para combater a impopularidade decorrente da escolha na questão.

Diante do exposto, percebe-se que a alternativa que oferece um 
resultado mais racional para ambos os jogadores, e mesmo para a so-
ciedade, é a apresentação da proposição e sua conversão em legislação 
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sem emenda de caráter populista. Nesse sentido, é mais bem-sucedida 
a oferta de incentivos na segunda rodada, relativa à aposição e deli-
beração do veto, do que na primeira, concernente à apresentação da 
proposição.

Para alcançar esse resultado, todavia, há necessidade de opções 
estratégicas que o modelo não comporta, de forma a transacionar para 
adiar o incentivo para a rodada do veto, e não para a de apresentação. 
Tais opções vão, necessariamente, incluir incentivo por parte do go-
verno para que a base parlamentar embarque na ação diante de um 
pleito muito próximo. A questão é “quando?” (e, talvez, “quanto?”...).
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1 introdução

Os estudos acerca do Legislativo, ainda que avançados em outras 
áreas como a ciência política e a ciência da administração pública, 
são quase ilustres desconhecidos da comunidade jurídica brasileira, 
acostumada muito mais a ver a lei como um dado posto do que um 
dado a ser construído ou disputado – a escassez da disciplina nos 
currículos das faculdades de Direito é apenas uma de suas evidên-
cias. Tentar romper com este distanciamento epistemológico é uma 
das justificações deste trabalho. Seja pela abdicação dos(as) juris-
tas em empenhar-se no desenvolvimento da elaboração normativa 
(mesmo que sejam centrais à sua aplicação), seja por diversas ou-
tras razões, o Brasil parece apresentar um cenário legislativo muitas 
vezes conturbado e paradoxal, especialmente na área criminal.

42 Mestranda e bacharela em direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 
Residente jurídica na Defensoria Pública de Santa Catarina. Coordenadora adjunta do 
Departamento de Estudos e Projetos Legislativos do Instituto Brasileiro de Ciências 
Criminais (IBCCrim) e coordenadora adjunta do IBCCrim em Santa Catarina. Pós-
-graduada lato sensu em direito e processo penal pela Academia Brasileira de Direito 
Constitucional (ABDConst). Autora do livro O sistema penal brasileiro em tempos de la-
vajatismo. Ex-colunista pelo portal da Emais Editora. 
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A proliferação desenfreada de projetos, a carência de protago-
nismo de políticas baseadas em evidências, a incidência do popu-
lismo penal, a falta de transparência e a incipiência dos mecanismos 
de participação popular no processo legislativo são apenas algumas 
das adversidades que preocupam a quem olha com atenção a atividade 
normativa. Dentro desse quadro, se acredita que pesquisas acadêmi-
cas com o escopo da que aqui se defende são fundamentais não ape-
nas para diagnosticar o desempenho dessa engrenagem como tam-
bém para aprimorá-la.

É nesse cenário que o problema do trabalho foi pensado, qual seja 
examinar se é viável e necessário construir modelos, prospectivo e 
retrospectivo, de Avaliação de Impacto Legislativo (AIL) em matéria 
criminal. A hipótese básica para tal questionamento é a de que, con-
siderando o atual cenário legislativo brasileiro e as especificidades 
atinentes ao desenvolvimento e à efetivação de políticas criminais, é 
possível, urgente e necessário se construir no país um modelo ex ante 
e outro ex post de AIL direcionado às proposições em matéria penal.

2 objeto e objetivos

A partir da divisão de Morais (2007) da ciência da legislação em 
teoria da lei, teoria da decisão política e legística, é dentro do campo 
da legística material que se encontram os estudos a respeito da Ava-
liação de Impacto Legislativo (AIL). Para Meneguin (2010), a AIL busca 
verificar se a norma é ou será: efetiva, se ela provoca determinados 
comportamentos esperados nos(as) destinatários(as); eficiente, se os 
seus benefícios se sobrepõem aos seus custos (os menores possíveis); 
e eficaz, averiguando se tal como feita ela consegue alcançar os seus 
propósitos.43

43 As definições do guia “Diretrizes para avaliação de impacto legislativo na Câmara de Depu-
tados” e dos guias práticos da Casa Civil da Presidência da República também são úteis.
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A AIL ex ante ou prospectiva, nos dizeres de Natasha Salinas (2008) 

em diálogo com Caupers, consiste num estudo para antever as conse-

quências da norma a partir do manuseio de informações necessárias à 

solução de um determinado problema público. Já a AIL ex post ou re-

trospectiva controla a qualidade da lei após já estar vigendo, identifi-

cando se ela produziu os efeitos esperados (total ou parcialmente), se 

outros não previstos foram visualizados e quais foram as suas causas 

determinantes (SALINAS, 2008).

Em continuidade, a presente pesquisa possui como objetivo geral 

examinar mecanismos de otimização da racionalidade legislativa 

penal, averiguando, em específico, a viabilidade, a necessidade e as 

condições indispensáveis para a elaboração de um modelo prospec-

tivo e outro retrospectivo de AIL em matéria criminal.

Por sua vez, dentre os objetivos específicos, intenta-se: a) apreen-

der o conceito e os principais fundamentos da ciência da legislação e 

a influência dos seus aportes, em particular da legística, na reflexão 

sobre racionalidade legislativa; b) explorar a intersecção entre racio-

nalidade legislativa e políticas criminais a partir de um diagnóstico 

que contemple as idiossincrasias da realidade social e da prática le-

giferante brasileira; c) investigar a definição e as características da 

AIL, comparando, inclusive, com outros países; d) elaborar modelos 

ex ante e ex post de AIL criminal dirigidos à competência do Executivo 

e do Legislativo federal; e e) validar a praticabilidade dos modelos e 

de suas metodologias a partir de estudo de caso.

3 Justificativa

Não é impróprio destacar que a pesquisa apresenta relevância sob 

duas ordens de análise: uma teórica e outra prática. Para cumprir a 
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primeira delas, pretende-se assentar as bases conceituais para a acep-
ção de uma referência de AIL particular à matéria criminal, respei-
tando, pois, os seus movimentos e as suas especificidades. 

Não apenas nesse ponto mora a relevância teórica da pesquisa 
como também encontra guarida na constatação de que o país carece 
de produções científicas que contemplem exatamente o cruzamento 
entre a produção legiferante e o campo criminal, ou, em outras pa-
lavras, que se concentrem em política legislativa penal. A crise fica 
ainda mais aguda quando se busca por trabalhos que elejam um ins-
trumento em específico para análise, como é claramente o caso da 
AIL,44 que encontra mais tradição no campo das políticas públicas, 
da administração pública, da economia, da ciência política ou até 
mesmo em outros ramos da ciência jurídica não criminal.

A dimensão prática da pesquisa, por sua vez, é inerente ao seu re-
corte temático. Aqui, pensar academicamente o processo legislativo e 
instrumentos capazes de racionalizá-lo ou refiná-lo é buscar promo-
ver como pressuposto a potencialidade de que dele efeitos sejam pro-
duzidos na realidade. Por um trabalho que concilie a literatura cien-
tífica com a prática legiferante, se espera que aumentem as chances 
de geração de impacto, estimulando-se, ainda, que a atividade acadê-
mica retorne conhecimento ao restante da sociedade.

O potencial prático da pesquisa é empenhado, igualmente, pela 
intenção de se produzir propostas de modelos de AIL criminal que 
sejam virtualmente replicáveis pelo Poder Executivo e pelo Poder 
Legislativo em âmbito federal. Caso contrário assim se entendesse, 

44 Não se desconhecem as excepcionais contribuições, por exemplo, de Carolina Ferreira 
(2021, 2017), Carolina Haber (2011), Isabel Figueiredo (2005), Chiavelli Falavigno (2021) 
e Raquel Scalcon (2017) para o intercâmbio entre estudo de impacto e o campo crimi-
nal. O que se destaca, apenas, é o portfólio ainda reduzido de trabalhos comparado ao 
de outros países. Sobre o trabalho da professora Carolina Ferreira (2021), inconteste 
referência no assunto, cumpre mencionar que, em que pese ele dialogar muito com a 
presente pesquisa, com ele esta não se iguala, por razões que serão melhor esmiuçadas 
do decorrer do trabalho.
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um levantamento bibliográfico sobre o tema seria suficiente ao tra-
balho. O que se percebe é que carecem no país regulamentações ou 
orientações institucionais que considerem esta especificidade – o que 
fortalece a conveniência epistêmica da pesquisa.

A atualidade e a conveniência da investigação se legitimam pelo 
contraste com o panorama legislativo brasileiro. Mobilizar a ciência 
a responder ao fluxo da atividade normativa – dela absorvendo re-
ferência, mas nela também influindo – é tarefa que guarda urgência 
por si só, na medida em que diariamente proposições são debatidas 
e leis são aplicadas, repercutindo todas elas na vida, na rotina e nos 
corpos de milhares de pessoas. Como bem declarou Victor Nunes Leal 
(1945, p. 430): “Quem faz a lei é como se estivesse acondicionando 
materiais explosivos. As consequências da imprevisão e da imperí-
cia não serão tão espetaculares, e quase sempre só de modo indireto 
atingirão o manipulador, mas podem causar danos irreparáveis”.

Salutar é ainda defender que a busca de aprimoramento da produ-
ção normativa por meio da AIL é também conceber uma potente opor-
tunidade de frear, racionalizar ou, ao menos, desacelerar a agenda 
punitivista e eficientista no Brasil – agenda essa que, ao passo que 
patrocina com afinco o recrudescimento legislativo penal, dispensa 
com descaso a qualificação de suas proposições normativas. É preciso 
romper com essa dinâmica.

Finalmente, com modéstia, esta pesquisa visa acrescentar quali-
dade ao debate público e científico brasileiro, detectando disfunções, 
avaliando boas práticas e viabilizando resoluções. Influir na constru-
ção de políticas públicas e na agenda criminal é dever também dos(as) 
juristas, que não apenas cidadãos e cidadãs são agentes centrais para 
o sucesso ou o fracasso das políticas criminais.



avaliação De imPacto legislativo no brasil: metoDologia
 e estratégias De aPlicação em matéria criminal

 

195

4 metodologia

A metodologia será motivada pelo método de abordagem dedu-
tivo e pelo método de procedimento monográfico. A técnica da pes-
quisa, por sua vez, contemplará análise legislativa e documental, 
estudo de caso e revisão bibliográfica. As fontes constituem-se por 
trabalhos acadêmicos, livros pertinentes à matéria, documentos ofi-
ciais, históricos de tramitação legislativa e diplomas normativos – 
incluindo análise de direito comparado.

Para a construção dos modelos de AIL, intenta-se avaliar norma-
tivas estrangeiras,45 proposições legislativas em tramitação no Con-
gresso Nacional e o arcabouço jurídico brasileiro em vigência conve-
niente à proposta. A partir desse levantamento, se pretende construir 
modelos que reflitam as melhores práticas no assunto, ao passo que 
ainda reconheçam as limitações da prática legislativa e as especifici-
dades do universo criminal.46

45 Foram escolhidas as experiências da Comissão Europeia, de Portugal, do Reino Unido, da 
Suíça e da Espanha. A seleção segue as razões de que: a) são Estados e organizações fre-
quentemente referenciados na literatura sobre o assunto; b) aparentam manifestar uma 
consistente experiência com AIL, ao menos em termos de normatização do instrumento, 
o que viabiliza um exame que reconheça o seu uso desde o momento que é concebido no 
ordenamento até a sua aplicação, com a identificação do binômio expectativa-práxis; e c) 
ainda apresentam singularidades entre si que permitem que a pesquisa reconheça quais 
parecem ser as melhores práticas no tema.

46 Optou-se por refletir a construção de modelos de AIL apenas às proposições criminais 
que intentem tipificar nova conduta ou agravar a penalização de um delito já exis-
tente. Os(As) especialistas que compõem o arcabouço teórico do trabalho costumam 
com frequência reconhecer a dificuldade prática de impor a implementação de AIL para 
todo e qualquer projeto. Destacam, por isso, a necessidade de delimitação dessa obri-
gatoriedade a determinadas hipóteses. Assim, tomando consciência dessa importante 
advertência, até para fins estratégicos de repercussão, se escolheram as duas situações 
acima referenciadas por representarem iniciativas de recrudescimento penal, hipóteses 
que deveriam vir acompanhadas de decisões legislativas mais cautelosas ou, ao menos, 
mais bem fundamentadas.
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5 conclusão

Ainda que existam no Brasil determinadas normativas que as-
sentem a viabilidade da AIL,47 inexiste de fato uma legislação que 
garanta a sua efetividade, estruturação e viabilidade nos poderes 
Legislativo e Executivo em âmbito federal e, principalmente, no que 
toca à presente pesquisa, que seja direcionada aos atos normativos em 
matéria criminal.48

Não se desconhecem os desafios e acautelamentos existentes 
para a concretização desta pesquisa, com a validação ou não de suas 
hipóteses. A exemplo, sabe-se que, para a AIL criminal ser incorpo-
rada à rotina parlamentar, dentre outras ponderações plausíveis, é 
fundamental que se estabeleçam condições institucionais e adminis-
trativas para que servidores(as) possam executá-la, mormente a alta 
quantidade de projetos em tramitação ou aprovados. É preciso tam-
bém romper ou, ao menos, desestabilizar uma cultura política des-
vinculada da produção de dados e evidências – tarefa árdua e com-
plexa. E tudo isso levando em consideração, por óbvio, o fato de que 
a avaliação não deverá imobilizar o processo legislativo. Por fim, não 
há de ser projetada sobre a AIL expectativas superlativizadas sobre 
seus efeitos, mas sim como um mecanismo conveniente à redução de 
disfunções e incertezas.

Percebe-se por tudo exposto que são diversas variáveis e condi-
ções que merecem sóbria reflexão no assunto da presente pesquisa. 
Questionamentos como quais os órgãos competentes para realizar a 
análise, qual a metodologia adotada, quais são suas etapas, quais são 

47 Como por exemplo: Lei Complementar nº 95/1998 (com alteração pelo Decreto nº 9.191/2017), 
Emenda Constitucional (EC) nº 109/2021, Resolução nº 44/2013 do Senado Federal, Lei 
nº 13.874/2019, EC nº 95/2016. Existem ainda uma série de proposições em tramitação.

48 Importa mencionar aqui a existência do Projeto de Lei nº 4.373/2016, conhecido po-
pularmente como Lei de Responsabilidade Político-criminal. Dentre seus dispositivos, 
prevê exatamente a análise prévia de políticas penais de impacto social e orçamentá-
rio. Acontece que inexiste atualmente disposição para sua aprovação, tanto é que a sua 
última movimentação consta em 21/12/2018, portanto, necessita ser desarquivado para 
tramitar nesta legislatura.
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os critérios para utilização, obrigatoriedade ou eletividade, quais são 
as diferenças centrais entre a análise prospectiva e a retrospectiva, 
qual o momento devido para a apresentação, se é viável a participa-
ção de setores externos da sociedade civil, entre tantos outros, per-
manecem à procura de solidez científica e institucional para tornar a 
AIL criminal de fato uma realidade brasileira. Este será, portanto, o 
escopo da pesquisa que se pretende desenvolver.
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A teoria política contemporânea argumenta sobre a necessidade 
da existência da independência dos poderes e do controle entre eles 
(FILGUEIRAS, 2015; MORLINO, 2015; BATISTA, 2015). O’Donnel (2012) é 
um dos defensores dessa premissa e destaca que a fiscalização mútua 
entre os poderes é essencial para o fortalecimento dos regimes de-
mocráticos. Ainda segundo o autor, é importante a existência e atua-
ção das agências estatais (como o Legislativo) que tenham a capaci-
dade não só de fiscalizar, mas também de impor sanções e de propor 
impeachments quando necessário (O’DONNELL, 1998). A essa finalidade 
serviria o sistema de separação dos poderes; assim, criam-se poderes 

49 Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).
50 Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).
51 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).
52 Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)
53 Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).
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fortes e autônomos, porém, excepcionalmente, que interferem uns 
nos outros.

Cotta (1992) destaca a importância do Poder Legislativo como 
instituição de controle horizontal. Nesse sentido, o Poder Legisla-
tivo possui as prerrogativas de fiscalizar e controlar os atos do Poder 
Executivo por meio de ações de quaisquer de suas Casas; de apro-
var os instrumentos de planejamento (planos plurianuais e demais 
planos e programas previstos na Constituição) e orçamento do setor 
público (leis de diretrizes orçamentárias, leis orçamentárias anuais e 
créditos adicionais); de ampliar as competências das Comissões per-
manentes e as responsabilidades que são atribuídas ao Parlamento na 
apreciação das contas do governo federal (COTTA, 1992).

Para Mello (2010), a ausência desses mecanismos de controle 
possibilita o surgimento e o cometimento de ações consideradas cor-
ruptas por parte das instituições, comprometendo a implantação e o 
desenvolvimento de políticas públicas. Dessa forma, atentando para 
esses argumentos, o presente trabalho se baseia na seguinte questão 
de pesquisa: qual o efeito da atuação do Poder Legislativo federal no 
nível de corrupção do Poder Executivo?

A pesquisa ainda conta com um objetivo geral, que consiste em 
analisar o efeito da atuação fiscalizadora do Poder Legislativo no 
nível de corrupção do Poder Executivo. Como objetivos específicos, 
destacam-se: 1) identificar o efeito da capacidade do Legislativo em 
questionar o Executivo no nível de corrupção no Poder Executivo; 2) 
analisar o efeito da orientação do voto do legislador no nível de cor-
rupção no Poder Executivo; e 3) identificar o efeito da fiscalização 
dos partidos da oposição no nível de corrupção no Poder Executivo. 
As hipóteses da pesquisa consideram que: 1) a atuação do Poder Le-
gislativo tem efeito negativo na corrupção no Poder Executivo; 2) a 
atuação fiscalizadora dos partidos de oposição tem efeito negativo 
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na corrupção no Poder Executivo; e 3) a concentração de poderes no 
Executivo tem efeito positivo no nível de corrupção.

1 metodologia

99 países foram analisados. A variável dependente “corrupção 
no Poder Executivo” foi coletada no site do Varieties of Democracy 
(V-Dem) e procura medir com que frequência os membros do Exe-
cutivo e seus agentes concedem favores em troca de subornos, propi-
nas ou outros incentivos materiais e com que frequência eles roubam 
ou desviam fundos públicos ou outros recursos estatais para uso pes-
soal ou familiar. A escala para essa variável vai de 0-1, em que, quanto 
mais perto de 1, mais corrupto é o Poder Executivo.

As variáveis independentes “Capacidade do legislativo em ques-
tionar e investigar o Executivo”, “Legislador vota seguindo orienta-
ção de bancada”, “Legislativo questiona funcionários do Poder Exe-
cutivo” e “Partido da oposição supervisiona e investiga o governo” 
também foram coletadas do Varieties of Democracy (V-Dem). Essas 
variáveis são classificadas em uma escala de 0-1 e foram multipli-
cadas por 10.

Com relação à variável independente “Poder do Executivo”, esta 
foi coletada do Comparative Constitutions Project e diz respeito aos 
poderes que o Poder Executivo detém no nível nacional. Dessa forma, 
essa variável em específico é um composto de sete outras variáveis, a 
saber: 1) o poder de iniciar a legislação; 2) o poder de emitir decretos; 
3) o poder de iniciar emendas constitucionais; 4) o poder de decla-
rar estados de emergência; 5) poder de veto; 6) o poder de contestar a 
constitucionalidade da legislação; e 7) o poder de dissolver a legisla-
tura. Os países são pontuados com notas de 0-7, em que, quanto mais 
perto de 7, maiores os poderes do Executivo. Os dados foram coleta-
dos utilizando os softwares Excel e Statistical Package for the Social 
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Science (SPSS), possibilitando análises descritivas e inferenciais, com 
objetivo de testar empiricamente as hipóteses da pesquisa.

2 resultados

Essa seção é destinada a analisar os resultados da pesquisa. Como 
já mencionado anteriormente, nosso objetivo foi o de analisar o efeito 
da fiscalização do Poder Legislativo no nível de corrupção no Poder 
Executivo federal. Para tanto, lançamos mão de variáveis que julga-
mos importantes para a realização do trabalho empírico. A Tabela 1 
apresenta a descrição das variáveis.

Tabela 1 – Descrição das variáveis

N Mínimo Máximo Média Desvio 
padrão

Corrupção no 
Executivo 99 0 94 43,40 30,758

Poder do Executivo 99 0 7 4,67 1,818

Capacidade do 
Legislativo em 

questionar e investigar 
o Executivo

99 0,03 0,99 0,6173 0,30388

Legislador vota 
seguindo orientação de 

bancada
99 -1,87 2,81 0,8754 1,05771

Partido da oposi-
ção supervisiona e 

investiga o governo
99 -2,53 3,11 0,7043 1,52471

Legislativo questiona 
funcionários do Poder 

Executivo
99 -2,06 2,42 0,7541 1,21770

N 99

Fonte: elaboração própria com base nos dados do Varieties of Democracy (V-Dem), 
do Comparative Constitutions Project e do Transparência Internacional.
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De acordo com a Tabela 1, é possível perceber que a pesquisa conta 
com um total de 99 países. Na variável “Corrupção no Executivo”, 
pode-se constatar países com nota mínima igual a 0 e nota máxima 
igual a 94, com média de 43,40, indicando que os países pesquisados 
ainda possuem altos índices de corrupção no Poder Executivo. A va-
riável “Poder do Executivo” existe em países com nota mínima igual 
a 0 e máxima igual a 7, com média de 4,67, indicando que, na maioria 
dos países, o Executivo detém grandes poderes.

A variável “Capacidade do legislativo em questionar e investigar 
o Executivo” apresentou nota mínima de 0,03 e máxima de 0,99, com 
média de 0,6173. Na variável “Legislador vota seguindo orientação de 
bancada”, a nota mínima foi de -1,87 e a máxima de 2,81, com média 
de 0,8754. Na variável “Partido da oposição supervisiona e investiga 
o governo”, a nota mínima foi de -2,53 e máxima de 3,11, com média 
de 0,7043. Por último, a variável “Legislativo questiona funcionários 
do Poder Executivo” apresentou nota mínima de -2,06 e máxima de 
2,42, com média de 0,7541.

A Tabela 2 apresenta a correlação entre a variável dependente e as 
variáveis independentes.

Tabela 2 – Correlação de Pearson

C�P� Exec� P� Exec� C� P� L� S� I� P� E� L� V� S� O� B� P� O� S� I� G� L� Q� F� P� E�

C. P. Exec.54
1 0,329** -0,637** -0,351** -0,560** -0,469**

99 99 99 99 99

P. Exec.55
1 -0,257* -0,181 -0,168 -0,209*

99 99 99 99

54 Corrupção no Executivo.
55 Poder do Executivo.
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C�P� Exec� P� Exec� C� P� L� S� I� P� E� L� V� S� O� B� P� O� S� I� G� L� Q� F� P� E�

C. P. L. S. I. P. E.56
1 0,097 0,925** 0,846**

99 99 99

L. V. S. O. B.57
1 0,126 -0,008

99 99

P. O. S. I. G.58
1 0,741**

99

L. Q. F. P. E.59 1

Fonte: elaboração própria com base nos dados do Varieties of Democracy (V-Dem), 
do Comparative Constitutions Project e do Transparência Internacional.

De acordo com a Tabela 2, a variável “Poder do Executivo” apre-

sentou baixa correlação positiva com a variável dependente, indicando 

que, quanto mais poder detém o Executivo, maior a probabilidade de 

ele ser corrupto. A variável “Capacidade do legislativo em questionar 

e investigar o Executivo” apresentou correlação negativa e moderada 

com a variável dependente, indicando que a atuação fiscalizadora do 

Poder Legislativo tem a probabilidade de reduzir a corrupção no Poder 

Executivo.

A variável “Legislador vota seguindo orientação de bancada” 

apresentou baixa correlação negativa com a variável dependente, in-

dicando que, quando o legislador vota seguindo orientação da ban-

cada, há uma probabilidade de reduzir a corrupção no Poder Executivo. 

Já a variável “Partido da oposição supervisiona e investiga o governo” 

apresentou correlação moderada e negativa com a variável depen-

dente, indicando que a fiscalização de partidos da oposição corrobora 

56 Capacidade do legislativo de supervisionar e investigar o Executivo.
57 Legislador vota seguindo orientação de bancada.
58 Partido da oposição supervisiona e investiga o governo.
59 Legislativo questiona funcionários do Poder Executivo.



206

ANAIS DO SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO LEGISLATIVA E 
XII JORNADA DE PESQUISA E EXTENSÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

para reduzir a corrupção no poder executivo. Por último, a variável 
“Legislativo questiona funcionários do Poder Executivo” apresentou 
correlação moderada e negativa com a variável dependente, possibi-
litando-nos afirmar que, quanto maior a atuação do Poder Legislativo 
em questionar funcionários do Poder Executivo, maior a probabili-
dade de reduzir a corrupção no Executivo federal.

Para testar empiricamente as hipóteses da pesquisa, foram reali-
zados dois testes de regressão linear, como mostra a Tabela 3.

Tabela 3 – Regressão linear

Modelo 1 Modelo 2

Variáveis Beta Erro padrão Variáveis Beta Erro padrão

P. Exec. 0,013*** 0,013 P. O. S. I. G. -0,524*** 0,016

C. P. L. S. I. P. E. -0,792*** 0,146 L. V. S. O. B. -0,285*** 0,023

L. Q. F. P. E. 0,237* 0,036

Constante 0,746 10,412 Constante 0,581*** 0,33

R² 0,451 23,157 R² 0,393 24,211

N° de observações 99 N° de obser-
vações 99

Fonte: elaboração própria com base nos dados do Varieties of Democracy (V-Dem) 
e no Comparative Constitutions Project. Variável dependente: corrupção no Poder 
Executivo.
** p < 0,05.

*** p < 0,01.

Para testar as hipóteses da pesquisa, foram criados dois mode-
los separadamente. No primeiro modelo, foram incluídas as variáveis 
“Poder do Executivo”, “Capacidade do legislativo em supervisionar 
e investigar o Executivo” e “Legislativo questiona funcionários do 
Poder Executivo”. Já o segundo modelo é composto pelas variáveis 
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“Partido da oposição supervisiona e investiga o governo” e “Legis-
lador vota seguindo orientação de bancada”.

O primeiro modelo possui um poder explicativo de 45%, repre-
sentado pelo R² do modelo. De acordo com os resultados, a variável 
“Poder do Executivo” apresentou significância estatística ao nível de 
1% e indica que o aumento dos poderes do Executivo corrobora para 
o aumento da corrupção. A variável “Capacidade do legislativo em 
supervisionar e investigar o Executivo” apresentou significância es-
tatística ao nível de 1% e uma relação negativa com a variável de-
pendente, indicando que, quanto maior a atuação do Legislativo em 
investigar e fiscalizar o Poder Executivo, menores as chances de pro-
liferação da corrupção.

Ainda no primeiro modelo, a variável “Legislativo questiona fun-
cionários do Poder Executivo” apresentou significância estatística ao 
nível de 10% e uma relação positiva com a variável dependente. Isso 
indica que o fato de o Poder Legislativo questionar e exigir explicação 
dos funcionários do Poder Executivo, na verdade, tende a aumentar a 
corrupção no Executivo federal. Esperava-se que, ao exigir explica-
ções de funcionários do Poder Executivo em relação a determinadas 
ações, isso resultasse na redução da corrupção no Executivo, o que 
não se confirmou na prática.

O segundo modelo, por sua vez, apresentou poder explicativo de 
39%, representado pelo R² do modelo. De acordo com esse modelo, 
a variável “Partido da oposição supervisiona e investiga o governo” 
apresentou significância estatística ao nível de 1%. A referida va-
riável apresentou uma relação negativa com a variável dependente, 
indicando que, quanto maior a atuação dos partidos da oposição, 
menor a probabilidade de corrupção no Poder Executivo. Já a variá-
vel “Legislador vota seguindo orientação de bancada” apresentou 
significância estatística ao nível de 1%, e uma relação negativa com 
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a variável dependente. Essa relação mostra que o fato de os membros 
do Poder Legislativo votarem seguindo a orientação da bancada tem 
a probabilidade de reduzir a corrupção no Poder Executivo em até 
28,5%.

3 conclusão

Como resultado da pesquisa, vale destacar alguns pontos. O pri-
meiro deles é que, quanto mais poderes forem delegados ao Executivo, 
maior a probabilidade de acontecerem atos considerados ilícitos. 
Dessa forma, surge a necessidade do controle entre as instituições. 
Em certa medida, o problema não está no fato de o Executivo possuir 
mais ou menos poderes, mas da necessidade de esses poderes serem 
controlados.

Outro ponto que merece destaque é o nível do impacto da fisca-
lização do Legislativo em relação ao Executivo, ou seja, quanto maior 
a fiscalização, menor a probabilidade de cometimento de atos ilícitos. 
Vale destacar que, de todas as cinco variáveis explicativas, a capaci-
dade do Legislativo em investigar e fiscalizar o Executivo foi a que 
mais mostrou poder explicativo.
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1 introdução

O campo de pesquisa que estuda a manifestação do efeito coattail 
no sistema político brasileiro foi inaugurado pelo paradigmático tra-
balho de Barry Ames (1994). Essa obra foi fundamental para pesqui-
sas futuras sobre o tema na Ciência Política nacional, pois analisou os 
dados das primeiras eleições presidenciais democráticas desde 1960. 
Nele, Ames (1994) se debruça sobre a influência eleitoral que os pre-
feitos desempenharam no pleito presidencial de 1989, o que nomeou 
como efeito coattail reverso. Desde então, diversos estudos foram ela-
borados sobre esse fenômeno no contexto brasileiro, com destaques 
para Samuels (2000a; 2000b); Carneiro e Almeida (2008); Borges (2015; 
2019); Borges e Turgeon (2019); Avelino, Biderman e Barone (2012; 
2017), Conceição (2014); Alves (2019); Vasquez, Curi e Silva (2021).

Quando se estuda o efeito coattail no Brasil, deve-se atentar para 
quatro grandes diferenças nas configurações eleitorais e políticas em 
relação àquelas encontradas no modelo americano: o federalismo em 

60 Servidor da Câmara dos Deputados desde 2013. Tem experiências como analista de dados 
na Consultoria Legislativa e como assessor parlamentar de comissões e plenário em li-
deranças partidárias. Tem bacharelado em física, estatística e direito e atualmente está 
cursando o mestrado profissional em Poder Legislativo do Centro de Formação, Aperfei-
çoamento e Treinamento da Câmara dos Deputados (Cefor).



INFLUÊNCIA DO EFEITO COATTAIL NA
FRAGMENTAÇÃO PARTIDÁRIA BRASILEIRA

211

três níveis (com destaque para a eleição de prefeitos), a hiperfrag-
mentação do sistema partidário, a simultaneidade de eleições para 
governadores e presidente (com adoção de votação em dois turnos) 
e a adoção de lista aberta no sistema proporcional para eleição dos 
deputados federais, estaduais e vereadores. Essas particularidades 
fazem com que as estratégias eleitorais adotadas pelos candidatos 
no Brasil sejam dependentes de articulações intra e interpartidárias 
bem diferentes daquelas que acontecem nos EUA, afetando assim a 
manifestação do fenômeno (AMES, 1994, p. 107).

Através de uma extensa revisão bibliográfica, o presente trabalho 
pretende mostrar como os estudos brasileiros sobre efeito coattail con-
sideram essas peculiaridades ao analisar a sua relação com a hiper-
fragmentação partidária no Brasil (SAMUELS, 2000a; GOLDER, 2006; 
BORGES, 2019). Essa pesquisa faz parte de uma investigação mais ex-
tensa que busca aplicar o efeito coattail para investigar a existência 
de associação entre os resultados das eleições para prefeito e para o 
Legislativo. Nela busca-se verificar se o aumento da fragmentação do 
sistema partidário, tanto local quanto nacional, sofre influência das 
disputas para o Executivo municipal.

2 a influência do efeito coattail na fragmentação 
partidária

No início dos anos 2000, David Samuels publicou dois traba-
lhos que praticamente reinauguraram o campo que pesquisava efeito 
coattail no contexto da política brasileira (SAMUELS, 2000a; 2000b). 
Diferentemente de Ames (1994), a pesquisa de Samuels (2000a; 2000b) 
analisa o poder do efeito coattail presidencial e governatorial em mol-
dar as disputas para o Legislativo e a consequente fragmentação par-
tidária brasileira. Para isso ele construiu um modelo que explica o 
número efetivo de listas partidárias em cada estado competindo por 
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vagas no Legislativo em função do número efetivo de concorrentes ao 
Executivo estadual e federal. O autor propôs o seguinte modelo:

Figura 1 – Número de listas partidárias em cada 

estado para a Câmara dos Deputados

Magnitude do Distrito

Número Efetivo
de Listas Partidárias 

em cada Estado

Número Efetivo
de Candidatos ao

Governo do Estado

Número Efetivo
de Candidatos
a Presidente

no Estado

Simultaneidade
das Eleições

Simultaneidade
das Eleições

 Fonte: Samuels (2000a).
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Apesar de o modelo explicativo de Samuels (2000a) lembrar bas-
tante o desenvolvido por Amorim e Cox (1997) em trabalho anterior, 
ele se diferencia por ter uma natureza institucionalista mais forte e 
não incluir a influência das clivagens sociais no processo de fragmen-
tação partidária. Além disso, o autor deu grande destaque ao papel 
das dinâmicas eleitorais estaduais para explicação do fenômeno, o 
que se mostrou o ponto principal de sua hipótese.

Segundo Samuels (2000a), as lideranças partidárias regionais são 
fundamentais para a indicação dos candidatos a deputado federal, 
assim, a formação de alianças locais se torna fundamental para ter 
uma posição de destaque na lista partidária. Isso acaba por criar em 
cada estado uma grande vinculação entre o pleito para a Câmara dos 
Deputados e a eleição estadual, favorecendo o coattail dos governado-
res. Outro aspecto levantado pelo autor se relaciona às aspirações de 
carreira dos candidatos, que muitas vezes preferem manter um vín-
culo com a estrutura partidária local, em particular os governadores, 
do que se comprometer com questões da política nacional. Isso os leva 
muitas vezes a destacar mais aspectos da política estadual em suas 
plataformas políticas, enfraquecendo mais ainda um possível coattail 
dos candidatos a presidente.

Cabe destacar que, no momento da pesquisa de Samuels (2000a), 
a fragmentação partidária para a Câmara dos Deputados era de 6,3 
partidos, sendo proporcionalmente bem maior que a média ponde-
rada de 3,3 partidos efetivos calculada para as unidades da federa-
ção. Essa realidade se alterou nos últimos anos, como mostra Rebello 
(2012), e hoje os níveis de fragmentação partidária nos diferentes ní-
veis federativos são similares. No entanto, essa mudança não inva-
lida o argumento de Samuels (2000a) sobre a influência do cenário 
político estadual para a fragmentação nacional – muito pelo contrá-
rio. Nesse período, as disputas para os governos estaduais também 
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passaram a contar com maior número de competidores. Isso pode ser 
um importante fator explicativo para o aumento na fragmentação 
das disputas para o Legislativo, estando intimamente relacionado 
ao coattail governatorial analisado pelo autor.

Resultados como esses se conectam ao estudo desenvolvido por 
Borges (2019). Nele o autor busca verificar o que leva países como 
o Brasil não apresentarem o efeito redutor do coattail presidencial 
na fragmentação partidária, como apontado nos estudos de Golder 
(2006) e Hicken e Stoll (2011). Segundo ele, mesmo com a ocorrên-
cia de eleições presidenciais e congressuais simultâneas combinada à 
existência de um pequeno número de candidatos à presidência elei-
toralmente relevantes, a dinâmica partidária brasileira adquire com-
plexidade em virtude da interação entre as instituições federativas e 
eleitorais. Como apontado previamente por Samuels (2000a; 2000b), 
Borges (2019) alega que “a simultaneidade entre as eleições de go-
vernador e deputado federal, em combinação com a centralidade da 
arena estadual para as estratégias de lançamento de candidaturas e 
a formação de alianças nas disputas ao Legislativo nacional, produz 
um efeito rabo de casaca governatorial relativamente independente 
da estrutura da competição pela presidência”.

Além disso, para o autor, em decorrência de acordos com legen-
das aliadas, o partido com candidato à presidência frequentemente 
abre mão de lançar candidatos em diversos estados para apoiar mem-
bros de sua coligação nacional, tornando ainda mais difuso seu efeito 
coattail. Dessa forma, Borges (2019) conclui que os efeitos coattail pre-
sidencial e governatorial favorecem a fragmentação brasileira, seja 
por facilitar a obtenção de cadeiras por partidos pequenos e pouco 
nacionalizados graças à sua participação em coligações ou nos go-
vernos, seja pelos candidatos a presidente apoiarem concorrentes de 
outros partidos da coligação nas eleições proporcionais, causando um 
efeito difuso.
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Outras discussões que comparam as consequências do efeito coattail 
governatorial e presidencial para a fragmentação partidária brasileira 
foram desenvolvidas por Carneiro e Almeida (2008); Maciel (2012); 
Soares (2013); Borges e Lloyd (2016); Alves (2019). Porém, entre eles, 
apenas Carneiro e Almeida (2008) incluíram em seu modelo a influên-
cia das eleições municipais nas proporções de voto obtidas pelos parti-
dos nos diferentes subsistemas da federação. A intenção desses autores 
era verificar como, em que medida e em que condições o sistema parti-
dário que resulta das eleições municipais se articula com aquele produ-
zido pelas disputas estaduais e nacional (CARNEIRO; ALMEIDA, 2008, 
p. 405). Apesar de o trabalho de Carneiro e Almeida (2008) estar mais 
relacionado à coordenação eleitoral entre sistemas partidários nas três 
esferas federativas, cabe destacar aqui um dos achados apresentados: 
“A dinâmica político-eleitoral nos municípios não pode ser entendida 
como expressão apenas das forças que se movem em seu território. 
Nos marcos da Federação, uma trama complexa de relações entrelaça 
os municípios às esferas estadual e nacional”. Ou seja, segundo esses 
autores, para analisar características de nosso sistema político, como 
a fragmentação partidária, além de efeitos decorrentes de eleições fe-
derais e estaduais é fundamental considerar também a influência das 
eleições municipais.

Por fim, com um foco diferente dos estudos citados anterior-
mente, André Borges e Mathieu Turgeon têm publicado em parce-
ria trabalhos focados em explicar as consequências do efeito coattail 
presidencial para o sistema político nacional. Seu primeiro objeto de 
estudo foi a possível ausência do efeito coattail do Partido dos Traba-
lhadores nas eleições de 2006. Borges e Turgeon (2010) verificaram na 
análise dessa eleição que o efeito coattail não favoreceu diretamente 
os candidatos a deputado federal do PT; no entanto, os demais parti-
dos membros da coalizão que fez parte do governo entre 2003 e 2006 
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foram beneficiados pelo fenômeno. Posteriormente, Borges e Turgeon 
(2017) expandiram sua compreensão sobre o tema em uma pesquisa 
mais abrangente em que foram utilizados dados de eleições ocorridas 
no Brasil e no Chile entre 1993 e 2013. Além de evidências que con-
firmaram seu achado anterior sobre o efeito difuso do coattail das 
eleições presidenciais, os autores também encontraram indícios da 
existência de benefícios eleitorais para o partido do cabeça de chapa e 
dos partidos de sua coligação. Porém, Borges e Turgeon (2017) verifi-
caram que os ganhos eleitorais não são iguais para todos os membros 
da coligação. Aqueles partidos que têm maior identificação ideológica 
com o candidato a presidente e integraram seu governo são mais fa-
vorecidos eleitoralmente.

3 conclusão

Com base nos estudos aqui apresentados, verifica-se que, no con-
texto brasileiro, o efeito coattail pode atuar na fragmentação partidá-
ria através de diferentes fontes, como as eleições nacionais, estaduais 
e até municipais. Conclui-se ainda que o fenômeno pode ter um efeito 
difuso implicando em resultados distintos dependendo do perfil da 
competição nos distritos e do papel dos partidos na disputa eleito-
ral. Esses achados servem para subsidiar futuras pesquisas que bus-
quem realizar análises aplicando o efeito coattail no entendimento de 
possíveis associações entre os resultados de eleições para Executivo e 
Legislativo e sua relação com o aumento da fragmentação do sistema 
partidário brasileiro.
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1 introdução

Após a conclusão de trabalho de pós-graduação em avaliação 
de políticas públicas, apresentado ao Instituto Legislativo Brasileiro 
(Senado) em 2018, em que se estudaram as avaliações de políticas 
públicas executadas pelo Senado Federal, dos anos de 2014 a 2017, foi 
percebido que o papel dos parlamentares nessa atividade parece ser 
“meramente protocolar”, visto que aparentemente não redunda em 
ganhos institucionais, pessoais ou eleitorais para essas lideranças 
(STILBEN, 2018).

Soma-se a essa conclusão que as audiências, as discussões, os 
embates, as participações populares e os relatórios fogem também à 
lógica da reeleição de Mayhew (1974), já que esses últimos produtos 
parecem permanecer nas gavetas dos próprios parlamentares, não 
tendo publicização suficiente nos portais e não gerando embates (RUA, 
2014) condizentes com a arena política, tampouco accountability.

61 Assessor multidisciplinar brasileiro, trabalha como assessor de imprensa no Senado 
Federal e sócio no Instituto Brasileiro de Assessoria Institucional (Ibrassi). Mestre em 
Poder Legislativo pela Câmara dos Deputados (Cefor); Bacharel em comunicação social – 
jornalismo (UnB) e pós-graduado em avaliação de políticas públicas (Senado) e comuni-
cação eleitoral e marketing político (Estácio).
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Portanto, após tal pesquisa, sentiu-se necessidade de ampliar a 
investigação do produto (relatório em si) para o agente (senador), sob 
o viés das teorias que tratam da motivação parlamentar, seguindo o 
mesmo escopo de pesquisa realizado anteriormente (STILBEN, 2018).

Isso porque entender como se comportam os parlamentares no 
decorrer das carreiras legislativas (qual a sua longevidade, ambições, 
interesses ou atuação) pode indicar não só o estágio de institucio-
nalização de um Parlamento, mas também para onde caminham os 
trabalhos que são realizados, quais ganhos geram ou deveriam gerar 
para a própria instituição política, para o parlamentar e para a socie-
dade (MAYHEW, 1974; EISENSTADT, 1964; HIBBING, 1999; PEREIRA; 
RENNÓ, 2007).

Para que esses objetivos sejam cumpridos, a metodologia trata 
da identificação, por meio de levantamento documental nas comis-
sões temáticas do Senado, dos parlamentares que relataram políticas 
públicas nos anos de 2014 a 2017. Outrossim, por meio de entrevista 
semiestruturada, aferem-se as motivações e expectativas específicas 
dos agentes políticos ao relatarem as políticas públicas; e investiga-
-se, com base em depoimentos dos próprios senadores, a autopercep-
ção das consequências da relatoria de políticas públicas na melhoria 
da avaliação do parlamentar ou ampliação do poder em seu mandato.

2 motivação e ambição parlamentar

A Teoria da Ambição (SCHLESINGER, 1966; ROHDE, 2012) sinte-
tiza o comportamento político como sendo fruto do interesse, e saber 
quais as ambições dos agentes políticos é o primeiro passo para des-
cobrir o porquê das escolhas. Desprezar o papel da ambição na polí-
tica ou tratá-la como uma falha humana a ser reprimida é perder a 
função central da ambição nos sistemas. Um nicho político incapaz 
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de despertar ambições para um cargo público corre tanto o risco de 
quebrar quanto outro incapaz de restringir ambições.

E o “tamanho” dessa ambição diz respeito à relevância do cargo 
em que o político se encontra e ao qual se pretende. E mais do que 
isso: há uma alimentação externa para essa movimentação política, já 
que o político também recebe a expectativa dos outros, “tanto quanto 
suas próprias” (SCHLESINGER, 1966, p. 8).

Percebeu-se, nos relatórios, que a conexão eleitoral e institucional 
– como na atividade de pronunciar-se em tribuna, em prol de um pú-
blico específico de eleitores ou correligionários – não parece redundar 
em uma “ação consciente e calculada”. Dados os diferentes espectros 
de interesses do eleitorado e/ou dos correligionários de determinado 
parlamentar, infere-se que o teor dos relatórios deveria se distinguir 
sobremaneira, ao menos em sua essência, de “base versus oposição”.

E, como citado anteriormente, as características dos relatórios 
seguem uma lógica formal, não gerando a conexão eleitoral ou insti-
tucional supracitada. Tampouco redundam em liderança parlamen-
tar. Isso se conceituaria como ação não utilitária dos relatores, porque 
tomar para si a relatoria e executá-la parece não ser produto do inte-
resse pessoal calculado, e sim resposta a uma obrigação ou um dever, 
somente (STILBEN, 2018).

3 o papel do senado

Freitas et al. descrevem que o Senado possui instrumentos asse-
gurados pela Constituição para, além de legislar sobre qualquer ma-
téria de competência da União, se envolver “na formulação e acom-
panhamento das ações governamentais na esfera Federal” (2013, p. 7). 
O manual desenvolvido por esses autores para embasar o processo 
avaliativo do Senado dispõe sobre (2013, p. 25): 1) seleção de tema, 
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respeitadas as competências regimentais de cada colegiado; 2) desig-
nação de relator e/ou sub-relatores; 3) estruturação do calendário de 
avaliação, com atividades de coleta de informação, oitiva de órgãos, 
organização de atores relevantes e elaboração de diagnóstico; 4) exe-
cução do calendário; e 5) elaboração e votação do relatório de avalia-
ção, que conterá: a) o diagnóstico do desempenho das políticas públi-
cas selecionadas; b) as recomendações do Legislativo ao Executivo; 
c) as recomendações feitas ao próprio Parlamento, na forma de pro-
posições legislativas a serem apreciadas, entre outras possibilidades.

Figura 1 – Fluxo simplificado do processo de avaliação 

de políticas públicas no Senado Federal

Comissão discute
e aprova uma política 

pública a ser
avaliada por meio

de requerimento de 
senador que deverá 
ser apresentado até

31 de março de
cada ano

É designado pelo 
presidente da 
comissão um
senador para

relatar o processo
de avaliação de 
política pública

Senador relator 
apresenta um plano 

de trabalho do 
processo de
avaliação de

políticas públicas 
relacionado ao
tema aprovado

Senador relator 
apresenta o
relatório de
avaliação de

políticas públicas
à comissão

Até o final da
sessão legislativa,

a comissão discute, 
aprova o relatório
e encaminha ao 

Plenário as 
conclusões finais

Fonte: Gomes (2018, p. 17). 

4 o controle na ótica de mccubins e schwartz

Matthew McCubins e Thomas Scwartz (1984) agruparam o traba-
lho de supervisão parlamentar do Congresso norte-americano – feito 
essencialmente nas comissões – em duas categorias: aquele em que o 
parlamentar busca monitorar o processo decisório (em especial o de 
elaborar e implementar políticas públicas) e aquele em que o parla-
mentar desenvolve mecanismos para que a sociedade civil e grupos 
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organizados acionem o Congresso a esta interferência. Schwartz e 

McCubins (1984) desenvolvem, portanto, dois modelos de controle: o 

police	patrol	oversight, que, acredita-se, está presente na avaliação do 

Senado brasileiro, e o fire-alarm	oversight.

Police-patrol oversight: o Congresso examina uma amostra de 

atividades de agências do Executivo com objetivo de detectar e reme-

diar quaisquer violações das metas legislativas e, por essa vigilância, 

desencoraja tais violações.

Fire-alarm oversight: análogo ao uso de reais alarmes de incên-

dio, ao invés de examinar uma amostra de decisões administrativas, 

buscando por violações de metas legislativas, o Congresso estabelece 

um sistema de regras, procedimentos e práticas informais que per-

mitem aos indivíduos e aos grupos organizados examinarem as deci-

sões administrativas para cobrar o Executivo por violações das metas 

congressionais (MCCUBINS, 1984, p. 166, tradução nossa).

5 a pesquisa

A pesquisa utilizou o levantamento quantitativo e qualitativo dos 

relatórios de Avaliação de Políticas Públicas (APP) do Senado, de 2014 

a 2017, feito por Stilben (2018). Desse, apreendeu-se qual comissão 

teve que tipo de política avaliada, qual o relator, seu partido e qual a 

característica partidária à época (se base ou oposição). Desses 42 re-

latórios: 26 foram feitos por senadores de partidos que compunham a 

base; 11, por senadores de oposição; e 5, independentes.

Nestes 4 anos analisados, foram feitas 608 recomendações ao total, 

média de aproximadamente 50,6 sugestões por relatório (STILBEN, 

2018, p. 11). Esses dados iniciais interessam pela qualificação dos in-

terlocutores. No entanto, esses dados por si só caracterizam cada se-

nador, mas não dão à pesquisa a autopercepção do parlamentar sobre 
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o processo ao qual despendeu esforço técnico e político. Ou seja, é im-

prescindível à pesquisa saber se, para os senadores relatores das APP 

do Senado, o próprio trabalho redundou em alguma forma de projeção 

positiva entre seu nicho eleitoral e em “audiência” (positiva ou nega-

tiva) na imprensa.

Para isso, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 5 
dos 27 senadores (4 de base e 1 de oposição), que relataram avaliações 
no período supracitado, número que foi o possível, visto o término do 
mandato de uns, a indisposição em falar de outros e/ou o pedido pos-
terior de exclusão de entrevistas já feitas.

As entrevistas seguiram um roteiro de três fases: 1) identifica-
ção da profundidade da percepção e do conhecimento do parlamentar 
ao processo de avaliações como um todo; 2) aferição daqueles sen-
timentos do parlamentar que o motivaram a executar a avaliação; 
3) percepção do parlamentar sobre o feedback institucional e social do 
processo avaliativo. As perguntas que guiaram essa última fase foram 
as seguintes: tinha conhecimento do processo e estava inteirado dos 
pormenores? Sabe qual o papel do relator da Avaliação de Políticas 
Públicas e o que é feito com os relatórios? O que o motivou a escolher 
a relatoria e o que acha que motiva os colegas? As expectativas foram 
cumpridas? Houve dificuldades no processo? Há diferenças entre con-
duzir uma avaliação e relatar um projeto de lei? Houve ganho institu-
cional ou eleitoral? Houve ganho político ou social?

A anotação do teor das respostas teve em conta três tipos de aná-
lise: temática (postura objetiva sobre o assunto em questão), quantita-
tiva (por menções a palavras-chave) e transversal (recortes de resposta 
e correlação a conceitos não discriminados em tópicos) (BARDIN, 2011, 
p. 66).
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6 achados e conclusão

Cabe ressaltar que não houve dificuldade de aprovação ou tra-
mitação de quaisquer relatórios, o que exclui, de fato, a possibilidade 
de utilização dessa ferramenta congressional como arena de embate 
político e, assim, de crescimento pessoal por meio do conflito. No en-
tanto, os parlamentares acreditam não ter havido ganhos eleitorais, o 
que vai contra a visão de Mayhew, de que a atuação parlamentar visa, 
em essência, a reeleição.

As escolhas dos temas pelos senadores são, em geral, feitas por 
identificação pessoal – vontade própria – e, basicamente, não há ca-
ráter impositivo nessas designações. Os senadores estão muito pouco 
ou não inteirados dos pormenores dos relatórios, sendo estes apren-
didos na prática, durante o processo. Todos os senadores sabem o 
papel do parlamentar enquanto avaliador de políticas públicas, o que 
demonstra que, nesse sentido, há um grau satisfatório de institucio-
nalização das APP no Parlamento.

Demonstra-se também a responsabilização que eles se dão ao 
avaliarem as políticas do Executivo – todos acreditam que há neces-
sidade de uma avaliação em continuum para a boa manutenção das PP. 
Nem todos os relatores sabem o que, de fato, é feito com os relatórios. 
Assim, demonstra-se faltar conhecimento prévio de todo o processo.

As expectativas dos senadores ao avaliarem políticas públicas, de 
forma unânime, não são cumpridas, ou são cumpridas em parte, por-
que não se veem resultados práticos do que é feito. Muitas vezes os 
relatórios são “engavetados”, o que, reitera-se, demonstra haver ne-
cessidade de uma reformulação da destinação final desses textos.

Como a identificação com o tema não gera um embate político, 
com fins eleitorais, pode ser que, no cerne do processo, deva ser trans-
formado o caráter de police	patrolling para o de alarm-setting. Deste 
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modo, os grupos de interesse nas bases eleitorais ditariam quais ava-
liações devem ser feitas e, com isso, os senadores ficariam bem-vistos 
nos seus nichos de domínio. Isso cumpriria a lógica de reeleição de 
Mayhew e motivaria parlamentares a melhorarem o processo.

Em suma, os senadores precisam saber melhor dos processos e 
serem motivados a participar mais. A maioria deles acha que não houve 
efetivo ganho social, por conta da falta de caráter impositivo desses 
relatórios e da falta de divulgação. Daí a importância também de o veí-
culo oficial do Senado cobrir melhor essas práticas. O público, na visão 
dos parlamentares, não sabe do que se trata todo esse trabalho, e aí o 
accountability fica quase inexistente.

Assim sendo, conclui-se que, sob pena de não haver razões para 
que a prática se mantenha, o Senado precisa reestruturar-se, dando 
mais valor à própria prática (educação e divulgação aos parlamenta-
res) e melhor definição, destinação e acompanhamento desses relató-
rios. E, conforme exposto anteriormente, estudar a troca de um mo-
delo de policiamento para um de alarm-setting.
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1 introdução

Gary Cox, ao publicar sua importante obra Making	votes	count, re-
lacionou ideias sobre o funcionamento das instituições políticas com 
conceitos provenientes da Teoria da Escolha Racional para construir 
um modelo que explica os efeitos redutivo e redistributivo da coorde-
nação estratégica eleitoral. Nesse contexto, ele aplicou o efeito coattail 
presidencial para explicar como o voto estratégico afeta a coordena-
ção eleitoral dos partidos e a consolidação dos sistemas partidários 
(COX, 1997, p. 194). Desde então, esse livro se tornou literatura obri-
gatória para qualquer um que se interesse pelo tema.

Dessa forma, por meio de uma extensa revisão de bibliografia, o 
presente trabalho63 pretende analisar como esse campo de pesquisa 

62 Servidor da Câmara dos Deputados desde 2013. Tem experiências como analista de dados 
na Consultoria Legislativa e como assessor parlamentar de comissões e plenário em 
lideranças partidárias. Tem bacharelado em física, estatística e direito e atualmente 
está cursando o mestrado profissional em Poder Legislativo do Centro de Formação, 
Aperfeiçoamento e Treinamento da Câmara dos Deputados (Cefor).

63 Essa pesquisa faz parte de uma investigação mais extensa que busca aplicar o efeito 
coattail para analisar a existência de associação entre os resultados das eleições para pre-
feito e para o Legislativo. Nela busca-se verificar se os pleitos para o Executivo municipal 
podem influenciar nas articulações e desempenho eleitoral dos partidos nas eleições 
proporcionais.
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desenvolvido por Cox (1997) é explorado no contexto do sistema po-
lítico brasileiro. Foram considerados trabalhos publicados desde o 
paradigmático artigo de Barry Ames (1994) que abordam a influência 
do efeito coattail na organização de diferentes estratégias eleitorais 
na federação brasileira (AMES, 1994; SAMUELS, 2000b; CARNEIRO; 
ALMEIDA, 2008; AVELINO; BIDERMAN; BARONE, 2012; 2017; SOARES, 
2013; BORGES, 2016). Foi dado destaque, em particular, para aquelas 
obras que se basearam na análise dos efeitos redutivo e redistributivo 
da coordenação estratégica eleitoral.

2 o efeito coattail e a coordenação eleitoral em 
diferentes níveis federativos

A partir de elementos da Teoria da Escolha Racional, Cox (1997) 
desenvolveu ideias sobre como a lógica de diferentes sistemas eleito-
rais podem influenciar no comportamento de eleitores e candidatos. 
Relativizando algumas ideias duvergerianas sobre a consolidação do 
sistema partidário, ele demonstra o importante papel da coordenação 
eleitoral entre as disputas para o Legislativo e Executivo nesse fenô-
meno. O autor não invalida as proposições genéricas elaboradas por 
Duverger (1954) sobre as repercussões para a organização partidária 
da adoção de determinadas fórmulas eleitorais em distritos isolados, 
porém salienta sua incompletude ao não considerar, por exemplo, 
a influência das eleições para o Executivo nacional nesse processo. 
Como contraponto, ele ressalta por sua vez que a fragmentação par-
tidária em nível nacional é decorrente do resultado de articulações 
eleitorais que acontecem no nível distrital.

Assim, ao interpretar as eleições como jogos múltiplos coorde-
nados, o autor estabelece que as regras específicas de cada contexto 
são fundamentais para o resultado alcançado (COX, 1997, p. 142). Em 
particular, sobre as repercussões do efeito coattail presidencial na 
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consolidação do sistema partidário, Cox (1997) aponta que essa dinâ-

mica sofre influência de quatro fatores: os poderes que o presidente 

tem quando eleito; os incentivos que a fórmula eleitoral para disputa 

do Executivo apresenta para formação de coalisões; as conexões de 

tempo e espaço entre as eleições para Executivo e Legislativo; e pa-

drões de disputa nos distritos em decorrência da fórmula eleitoral 

para o Legislativo.

Recentemente no Brasil, tornou-se mais frequente que análises 
sobre o efeito coattail dediquem esforços para entender seu impacto 
sobre a coordenação partidária nas eleições para diferentes cargos 
políticos. Nesses trabalhos verifica-se uma expansão da ideia origi-
nal de Bean (1948)64 sobre como o apoio recebido por candidatos ao 
Legislativo é maior quando o candidato ao Executivo de seu partido 
obtém uma grande margem de vitória. Nessas pesquisas sobre o efeito 
coattail na política brasileira, costumam ser analisadas relações que 
vão além do vínculo do sucesso eleitoral dos candidatos a presidente e 
deputado federal.

A pesquisa precursora sobre esse fenômeno no contexto da po-
lítica brasileira é o artigo de 1994 escrito por Barry Ames, já citado 
anteriormente. Ames (1994) analisou o possível efeito das organiza-
ções políticas locais na eleição presidencial de 1989. Considerando a 
ausência de eleições democráticas em nível nacional durante o pe-
ríodo de quase trinta anos, a suposição do autor é que determinantes 
eleitorais de reconhecida importância pela literatura como clivagens 
étnicas, sociais e religiosas não teriam um papel tão forte nos resulta-
dos. Dessa forma, Ames (1994) estudou a influência das organizações 

64 Louis Bean foi um dos primeiros estudiosos a buscar entender como o sucesso eleitoral 
de candidatos a presidente poderia refletir apoio adicional para os concorrentes de seus 
partidos na disputa de vagas para o Congresso americano. Foi ao observar esse fenômeno 
que Bean (1948), fazendo referência a uma metáfora utilizada por Lincoln, propôs o ques-
tionamento: “how many congessman can ride into office on the president’s coattail?”
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políticas locais através do possível efeito coattail reverso decorrente 
dos prefeitos eleitos em cada município. Nesse contexto, portanto, ele 
associa a coordenação eleitoral dos prefeitos em prol da eleição de 
candidatos a presidente apoiados por seus partidos como uma contra-
partida de futuros benefícios políticos como convênios ou pork-barrel.

Ames (1994) analisou as repercussões do efeito coattail reverso dos 
prefeitos para os principais candidatos a presidente na eleição de 1989. 
Ele verificou que o fenômeno se manifestou para todos, porém com 
diferente intensidade a depender do perfil do município e das carac-
terísticas pessoais do candidato, como carisma, por exemplo. Para a 
presente dissertação o ponto mais importante desse estudo de Barry 
Ames é a demonstração que a coordenação eleitoral em decorrência 
do efeito coattail pode acontecer entre diferentes níveis federativos 
e também no sentido inverso do usual, o que ele chamou de reverso. 
Além disso, ele mostrou que utilizar os municípios como unidade de 
análise fundamental pode trazer vantagens para o entendimento da 
coordenação eleitoral dos partidos.

Nessa mesma temática, os estudos de Samuels (2000a; 2000b) 
abordam de forma subsidiária a importância das alianças eleitorais 
nos estados para o efeito coattail governatorial, em particular as van-
tagens políticas pré e pós-eleição decorrentes de se associar com o 
futuro governador. Porém, foi o artigo de Carneiro e Almeida (2008) 
que, considerando o prisma do sistema partidário, se preocupou em 
focar especificamente na conexão entre a arena eleitoral local com as 
estaduais e nacional e os coattails recíprocos decorrentes dessas dis-
putas. Segundo esses autores, a experiência democrática brasileira 
não pode ser adequadamente estudada sem se analisar a coordena-
ção política marcada pelas características de seu sistema federativo 
(CARNEIRO; ALMEIDA, 2008, p. 403).

Dessa forma, a partir do arcabouço teórico desenvolvido por Cox 
(1997), Carneiro e Almeida (2008) estão interessados no fenômeno da 
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coordenação eleitoral decorrente do arcabouço institucional brasi-
leiro e focam no estudo das regras que presidem a formação e a or-
ganização da esfera municipal, o tipo de competição eleitoral e ca-
racterísticas da representação política e a organização dos partidos. 
Com base nisso, os autores propõem o seguinte modelo, que mede o 
desempenho nos municípios de um partido em determinada eleição a 
partir do efeito decorrente da votação desse mesmo partido na eleição 
anterior e em outras eleições que ocorreram para outros cargos.

Figura 1 – Efeito das eleições municipais, estaduais e 

federais na disputa para deputado federal e vereador

Fonte: Carneiro e Almeida (2008).

Focando especificamente no modelo para o desempenho do par-
tido nas eleições para deputado federal no âmbito dos municípios, 
verifica-se que as disputas majoritárias foram consideradas variáveis 
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independentes para estimar a proporção de votos recebidos pelos par-
tidos. A partir da análise estatística, Carneiro e Almeida (2008) en-
contraram indícios da existência de articulação entre os diferentes 
níveis do sistema partidário em decorrência de efeitos significativos 
das votações para prefeito, governador e presidente.

Considerando que os resultados eleitorais dos pleitos foram orga-
nizados por município na pesquisa, os autores afirmam que existem 
indícios que “a política local não pode ser adequadamente descrita 
como pertencente a uma arena fechada à influência das disputas tra-
vadas em outros âmbitos do sistema partidário brasileiro” (CARNEIRO; 
ALMEIDA, 2008, p. 426). Pode-se, por exemplo, verificar isso no efeito 
coattail significativo da eleição de prefeito para os resultados alcan-
çados por partidos na disputa para a Câmara dos Deputados. Assim, 
Carneiro e Almeida (2008) concluem que, “a despeito dos incentivos 
institucionais e na contramão da sabedoria convencional, o sistema 
partidário brasileiro apresenta indícios de vertebração na medida em 
que articula a competição por votos nas três esferas da Federação”.

Avelino, Biderman e Barone, em seu trabalho de 2012, deram 
continuidade ao estudo do fenômeno das articulações partidárias e 
do desempenho eleitoral no Brasil a partir do efeito coattail reverso. 
Os autores se aprofundaram especificamente na análise do efeito cau-
sal que as eleições para prefeito em um município podem ter sobre 
o desempenho de seu partido nas eleições proporcionais estaduais e 
federais seguintes. Avelino, Biderman e Barone (2012) acreditavam 
que a eleição de um prefeito poderia proporcionar uma vantagem 
competitiva naquele município se nas eleições seguintes houvesse ar-
ticulação entre a organização partidária municipal e a estadual. Dessa 
forma, a comprovação da existência do efeito coattail reverso das elei-
ções para prefeito poderia ser interpretada como evidência de que a 
articulação intrapartidária tem importância nas eleições brasileiras.
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A partir de uma análise das eleições de 2008 e 2010, os autores 
selecionaram uma amostra restrita a municípios em que a margem 
de vitória do prefeito eleito foi pequena. Eles encontraram que as es-
timativas do efeito partidário eram estatisticamente significantes até 
para margens de vitória abaixo de 1%. Essas descobertas mostram 
evidências de um forte efeito coattail reverso, chamando a atenção 
de Avelino, Biderman e Barone (2012) para a importância das organi-
zações partidárias municipais para entender os resultados nas elei-
ções proporcionais subsequentes. Segundo eles, esse resultado auxilia 
também na compreensão da estrutura partidária do Legislativo bra-
sileiro, um assunto central para entender a criação, a manutenção e o 
rompimento das coalizões governamentais em um sistema extrema-
mente fragmentado (AVELINO; BIDERMAN; BARONE, 2012, p. 1.005).

Em trabalho mais recente, Avelino, Biderman e Barone (2017) ex-
pandiram a amplitude de seu estudo incluindo na análise todas as 
eleições ocorridas entre 1996 e 2010. Seus resultados comprovaram 
os resultados alcançados anteriormente, mostrando que o efeito po-
sitivo de eleger um prefeito sobre o desempenho do partido em elei-
ções proporcionais subsequentes valia para todo o período analisado. 
Outra constatação dos autores é que o efeito coattail reverso dos par-
tidos apresentou diferente intensidade, ou seja, que as ligações intra-
partidárias podem variar entre os partidos, se mostrando mais forte 
entre aqueles mais organizados a nível local, classificados pelos au-
tores como poliárquicos (AVELINO; BIDERMAN; BARONE, 2017, p. 16).

Esse campo de pesquisa é fértil e continua se expandindo na 
ciência política brasileira com trabalhos como os de Soares (2013), 
Conceição (2014), Alves (2019) e Vasquez, Curi e Silva (2021). Esses di-
versos estudos servem para ampliar o entendimento de como o efeito 
coattail contribui para a coordenação eleitoral entre diferentes níveis 
federativos.
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3 conclusão

A análise aqui realizada mostra que os principais trabalhos que 
investigam o efeito coattail e a coordenação eleitoral nos diferentes 
níveis federativos brasileiros apontam que, como Cox (1997) teoriza, 
as eleições no Brasil realmente parecem funcionar como jogos múlti-
plos relacionados. Verifica-se ainda que o fenômeno pode ter um efeito 
difuso implicando em resultados distintos dependendo do perfil da 
competição nos distritos e do papel dos partidos na disputa eleito-
ral. Esses achados importantíssimos servem para subsidiar futuras 
pesquisas que busquem realizar análises aplicando o efeito coattail no 
entendimento de possíveis associações entre os resultados de eleições 
para Executivo e Legislativo e sua contribuição para a coordenação 
eleitoral entre diferentes níveis federativos.
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Este trabalho faz a revisão de literatura do termo “infotenimento”, 
uma junção entre informação e entretenimento, como gênero dentro 
da comunicação, que sustenta e é sustentado por uma cultura que per-
passa toda a sociedade. A parte empírica traz alguns resultados posi-
tivos de duas ações de infotenimento na Câmara dos Deputados, mos-
trando como elas se inserem no sistema de comunicação da Casa e seu 
papel na educação e na interação com os públicos.

1 infotenimento: conceitos, preconceitos e preceitos

Pela teoria democrática, “a existência de uma cidadania parti-
cipante e racional que dê acesso a um mercado livre de ideias, ali-
mentada por informação relevante sobre temas da agenda política, 
constitui um requisito prévio ao bom funcionamento da democracia”, 

65 Doutora em ciência política pela Universidade de Brasília (UnB). Integrante do grupo de 
pesquisa Repensando as Relações entre Sociedade e Estado (Resocie) na UnB. Integrante 
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ciativas de accountability informativa, e-participação e educação política”, no Centro 
de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento (Cefor) da Câmara dos Deputados. Mes-
tra em comunicação pela UnB. Arquiteta e urbanista pela UnB. Bacharela em comuni-
cação social – publicidade e propaganda pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília 
(UniCeub). Analista legislativa na Câmara dos Deputados. Currículo Lattes: http://lattes.
cnpq.br/1445180552833601. 
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especialmente da democracia representativa, em que são necessários 
conectores entre os cidadãos e os representantes eleitos (BRANTS, 
2005, p. 41). A comunicação é essencial para a formação de opiniões 
coletivas, vontades coletivas e consenso nas decisões (BAYA, 2007, 
p. 114).

A comunicação pública elegeu a linguagem jornalística como 
preferencial para veicular informações (BAYM, 2008, p. 2). O jor-
nalismo, no entanto, começou a dividir espaço com outros forma-
tos menos “racionais”, como o infotenimento. O termo (em inglês, 
infotainment) combina as palavras “informação” e “entretenimento”, 
distinguindo-o dentro de um gênero maior de comunicação política 
de massa. Boukes (2019, p. 1) observa um processo duplo: as notícias 
passam a entreter, e o entretenimento passa a tratar de assuntos po-
líticos, com fronteiras fluidas. Baya (2007, p. 115) destaca a prevalên-
cia da forma sobre o conteúdo – a apresentação é mais importante do 
que a notícia real. E, segundo Marinov (2019, p. 2), o infotenimento 
agrega formas híbridas de sinergia entre jornalismo, política, entre-
tenimento, mídia, informação e tecnologias de comunicação.

O infotenimento se amplia no final da década de 1980, na con-
fluência de mudanças tecnológicas, econômicas e culturais que au-
mentam a circulação de conteúdos e segmentam as audiências nas 
mídias. Com isso, os tradicionais conglomerados de mídia, como 
estratégia de sobrevivência num ambiente mais competitivo e frag-
mentado, passam a disputar a atenção das pessoas. Inverte-se a lógica 
de produção da comunicação, antes de serviço público, para a ma-
ximização econômica (BAYM, 2008, p. 2). A necessidade de mercado 
transfere o foco, antes na mídia, para o público, considerado como 
um grupo de consumidores que querem ser entretidos, e não cida-
dãos que devem ser informados (BOUKES, 2019, p. 1). Os pesquisadores 
posicionam o infotenimento como mais que um produto ou veículo, e 
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sim uma cultura que perpassa toda a sociedade, potencializada pela 
internet (BLUMLER, 2018, p. 6 e 3). Por isso, seu estudo precisa ir além 
da análise da mídia e de produções isoladas, para investigar seus efei-
tos sociais, econômicos e políticos (MARINOV, 2019, p. 14).

Baym (2008, p. 1) aponta que o enquadramento inicial de uma 
produção como infotenimento, pela literatura, é de cunho pejorativo, 
resultante do declínio do jornalismo e da discussão de assuntos pú-
blicos em prol de shows que imitam o estilo de notícias. A estética do 
entretenimento carrega de dramaticidade as narrativas dos eventos 
e das questões, com elementos de conflito, emoção, efeitos visuais e 
interações interpessoais.

Para alguns críticos, o infotenimento seria incompatível com as 
necessidades da democracia, pelo empobrecimento da qualidade da 
informação política e a transformação do argumento racional em es-
petacularização emocional (BAYM, 2008, p. 4), no que entendem como 
crise da comunicação para a cidadania (BLUMLER, 2018, p. 2). O enga-
jamento seria prejudicado pela falta de contextualização da informa-
ção e da cobertura profunda da política, somada à mercantilização da 
vida pública (ver MARINOV, 2019, p. 13). Políticos aproveitam o infote-
nimento para suas estratégias de comunicação e de campanha eleito-
ral. Há superexposição de populistas e radicais, a exemplo de Donald 
Trump, eleito presidente nos Estados Unidos (MARINOV, 2019).

Para Langman (2015, p. 1), o infotenimento compete com o jor-
nalismo pela audiência do público. A sociedade valoriza a diversão, 
o hedonismo individual, a gratificação, ao passo que as hard	 news 
tratam de destruição, miséria e morte, desencorajando o cidadão a 
mudar essa realidade. Por isso, ele vai preferir a distração e o esca-
pismo. Thussu (2015, p. 2 e 6) não concorda. Para ele, o infotenimento 
não é só prazer, mas choque, provocação, escândalo e fofoca, tudo 
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para causar impacto na audiência, desviando sua atenção dos assun-
tos políticos e cívicos.

Thussu (2015, p. 7) prossegue a crítica, mostrando que as questões 
públicas são deixadas de lado em nome do lucro comercial, além da 
celebração do efêmero e do insignificante, que acaba por trivializar o 
discurso público e marginalizar o que de fato é importante. E Blumler 
(2018, p. 4) alerta para os desdobramentos recentes da descontextua-
lização e da superabundância da informação, na era da pós-verdade, 
como a disseminação deliberada de fake	news.

Já Boukes (2019, p. 1-4) vê preconceito contra o infotenimento e 
marginalização das formas populares, numa hierarquização das fon-
tes da informação política. A linguagem complexa não é acessível, ali-
jando o grande público. Baym (2008, p. 2) chama atenção para o pater-
nalismo da comunicação pública, na avaliação não somente do que o 
público precisa saber, mas de como ele deve saber. Essa comunicação 
fica mais porosa, na medida em que o infotenimento passa a atrair a 
atenção das pessoas antes desinteressadas pela informação política, 
com potencial de ampliação do engajamento político e aumento da di-
versidade nas discussões, da pluralidade de vozes, da interação entre 
pessoas com diferentes perspectivas (BAYA, 2007, p. 120).

Para Baym (2008), o infotenimento não é apenas bom para a de-
mocracia, mas necessário a ela, ao legitimar as narrativas e formas 
alternativas de argumentação, reconhecendo a interconexão entre a 
política e a cultura popular. Assim, a comunicação pública se apro-
xima do cotidiano dos cidadãos e oferece mais condições para sua 
participação nas esferas de decisão. E Baya (2007, p. 121) acredita que 
os novos formatos de mídia e a as novas tecnologias possam ser as 
únicas soluções viáveis para a crise de legitimidade e a passividade 
política que as democracias ocidentais enfrentam.
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Marinov (2019, p. 19) sugere que os efeitos do infotenimento na 
democracia sejam analisados para além dos benefícios da informa-
ção para o eleitor. Afinal, o que constitui e como se comporta esse 
eleitor bem informado? E Brants (2005, p. 52-54) salienta que a mídia 
não é a única forma pela qual o cidadão tem contato com a política e 
com a vida pública, nem a única a influenciar suas percepções, ma-
nipulando-o para fazer escolhas erradas ou se abster do voto.

Na visão de Stockwell (2004), o jornalismo elitista falha na co-
municação e, assim, em seu maior propósito: fazer accountability, ou-
tro fator crucial para a democracia. A imprensa, chamada de “quar-
to Estado”, tem se justificado por seu papel de fiscalização da política 
(watchdog). Isso fica prejudicado a partir do momento que vai perdendo 
relevância. Ao mesmo tempo, produções que valorizam a experiência 
e a utilidade na vida das pessoas, bem como fornecem suportes sim-
bólicos e culturais para a informação, atraem o público. Estudos de 
Parkin (2010, apud MARINOV, 2019, p. 9) mostram que os cidadãos re-
têm e relembram mais o conteúdo político apresentado nas chamadas 
soft	news que no jornalismo convencional. Baya (2007, p. 116) e Baym 
(2008, p. 4) falam da “política prazeirosa”.

Baym (2005, apud MARINOV, 2019, p. 8) considera o infotenimento 
uma forma alternativa de jornalismo, que permite o senso crítico e 
o questionamento necessário para a democracia a partir do desloca-
mento de sentidos, a exemplo das sátiras e paródias. Assim, também 
cumpre a função de watchdog, de “quarto Estado”, propiciando o de-
senvolvimento de novas formas democráticas, baseadas na expansão 
da reflexividade e da interação social (STOCKWELL, 2004, p. 17).

Stockwell (2004, p. 17) recomenda que se aproveite o poder do in-
fotenimento, mas com a mesma reponsabilidade que se espera do 
jornalismo tradicional: acurácia, equilíbrio e consciência ética. Baya 
(2007, p. 121) valoriza a função da narrativa no infotenimento, que 
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comparece como uma outra versão da mesma história contada pelos 
discursos “sérios”, mas sem que se torne a única fonte de informa-
ção política. Nesse ponto, há a concordância de Blumler (2018, p. 6), 
de que o infotenimento seja suplementar ao gênero de comunicação 
cívica, sem suplantar o antigo sistema profissionalizado.

2 comunicação pública e infotenimento na câmara 
dos Deputados

Discussão semelhante, sobre a degradação das informações polí-
ticas, se fez presente na Câmara dos Deputados. Em 1998, foi criada a 
Secretaria de Comunicação Social, com veículos próprios – TV, Rádio 
e Agência Câmara. Em 2004, foi publicado o Manual de Redação, que 
preconizou o princípio da “comunicação pública”: pública porque é 
pertencente, destinada ou relativa ao povo, à coletividade.

O manual distingue interesse público e interesse do público, re-
lacionado “a assuntos passageiros que, por alguma razão, desper-
tam as atenções e, não raro, paixões”. Demandas populares explicam 
programas de “baixo nível moral e estético” e o gosto pelo escândalo. 
“O interesse público é absolutamente afrontado pelo interesse do pú-
blico, já que o gosto pela exibição de aberrações conduz à deterioração 
dos valores morais e culturais que são a argamassa de coesão de qual-
quer grupo social”. Nessa medida, os veículos da Câmara “avaliam o 
interesse do público à luz do interesse público – vale dizer, dos inte-
resses maiores do país, aqueles que têm o caráter da permanência” 
(MALAVAZI, 2004, p. 28). O interesse público, portanto, é um conceito 
idealizado.

Enquanto o jornalismo da Câmara se ateve ao formato tradi-
cional, as áreas de Relações Públicas e Publicidade se ressentiam da 
aversão que os cidadãos nutriam pela organização, em grande parte 
causada pelos ataques da mídia externa. Voltaram-se, assim, para 



246

ANAIS DO SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO LEGISLATIVA E 
XII JORNADA DE PESQUISA E EXTENSÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

ações de aproximação com os diversos públicos, de caráter educativo. 
Exemplos são o Programa Plenarinho (https://plenarinho.leg.br/), de 
2004, destinado ao público infantojuvenil, e, mais recentemente, a 
conta oficial na rede social TikTok (https://www.tiktok.com/@cama-
radosdeputados), lançada em janeiro de 2021.

Essas ações utilizam o componente lúdico para facilitar o en-
tendimento da informação. Ainda que escolham linguagem acessí-
vel, humor, paródia, apelos emocionais e tendências populares (não 
populistas, cabe dizer), não apelam para o personalismo, o sensa-
cionalismo, o escândalo e a fofoca, que são alvo de quem discorda do 
infotenimento. As produções podem até aproveitar enquadramentos 
efêmeros ou “da moda”, mas a informação, responsável, se mantém.

Para aferir os resultados, os indicadores utilizados foram duas 
vantagens do infotenimento apontadas pela literatura: atratividade 
(BAYA, 2007; BAYM, 2008) e interação (STOCKWELL, 2004; BOUKES, 
2019); e sentimento positivo, objetivo da Câmara ao promover essas 
ações.

Em atratividade, o Portal Plenarinho, em 2021, ficou em 17º lugar 
(em 66 websites da Câmara, nas categorias Informação, Atividades, 
Transparência, Notícias, Participação, Institucional e Educação) em 
número de visualizações: 1.104.083. O somatório de visualizações das 
categorias está na Tabela 1. O Plenarinho registrou cerca de metade 
na categoria Educação.

Tabela 1 – Visualizações no Portal da Câmara, em categorias

Categoria Visualizações

Atividades 52.407.636

Notícias 40.913.736

Participação 17.746.357
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Categoria Visualizações

Transparência 9.662.049

Informação 4.581.881

Institucional 4.188.658

Educação 2.082.141

Fonte: classificação e elaboração própria, com dados do Google Analytics do Portal 
da Câmara em 2021.

Já o TikTok chegou a 11,5 mil seguidores em 2021 e 23 mil em 
junho de 2022, dobrando em 6 meses, ainda que com média mensal 
de postagens muito menor do que a das demais redes (ver Tabela 2), 
cujo conteúdo destaca notícias e transmissões de atividades.

Tabela 2 – Média mensal de postagens nas contas 

da Câmara em redes sociais, em 2022

Rede social Média mensal de postagens

Facebook 114,8

Instagram 118,8

Twitter 540,2

YouTube 297

TikTok 2,6

Fonte: elaboração própria, com dados estatísticos das contas @camara de janeiro a 
maio de 2022.

A proporção de aumento dos seguidores (99%) só foi inferior à da 
conta no Instagram (que também tem traços de infotenimento) em 
2018 (616%) e 2019 (272%).
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Em interação e sentimento, o Portal Plenarinho registrou 114 co-
mentários em 2022, sendo 81% positivos, 16% neutros e 3% negativos. 
No caso do TikTok, mais dados estão na Tabela 3.

Tabela 3 – Posts de melhor desempenho da Câmara no TikTok, em 2022

Po
st

Li
nk

V
is

u
al

iz
aç

õe
s

C
om

en
tá

ri
os

C
om

en
tá

ri
os

 
po

si
ti

vo
s

C
om

en
tá

ri
os

 
n

eu
tr

os

C
om

en
tá

ri
os

 
n

eg
at

iv
os

Obras raras
https://www.tiktok.com/ 
@camaradosdeputados/

video/7075017141275086086 
320.000 170 72% 24% 4%

Margaux
https://www.tiktok.com/ 
@camaradosdeputados/

video/7085799388773125382 
140.700 179 76% 17% 7%

Restauração
https://www.tiktok.com/ 
@camaradosdeputados/

video/7049339088595406085 
425.300 935 73%* 18%* 9%*

Fonte: elaboração própria com dados estatísticos da conta @camaradosdeputados 
no TikTok, em 18/4/2022.

*Amostra de 273 comentários (95% de confiabilidade, 5% de margem de erro).

A maioria dos comentários é de sentimento positivo, demons-
trando que o infotenimento vem trazendo expressivos ganhos de 
imagem institucional para a Câmara dos Deputados.

3 Considerações finais

Na comunicação pública, a informação é imprescindível para o 
engajamento político, mas há outros elementos igualmente importan-
tes: alcance, acessibilidade, compreensão e sentimento de pertença, 
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que podem ser proporcionados pelo infotenimento. Aos críticos que 
veem concorrência espúria com o jornalismo tradicional, cabe um 
questionamento: o declínio do jornalismo é por causa dos novos for-
matos, ou os novos formatos são por causa do declínio? A individua-
lização ou o gosto pelo entretenimento não podem ser o único motivo 
para o desinteresse pela política. Como diz Baya (2007, p. 120), ainda 
que os fenômenos das transformações da mídia e o desengajamento 
cívico ocorram simultaneamente, isso não prova que haja uma relação 
causal entre os dois. Em alguns casos, pelo contrário, essas transfor-
mações até contribuem para que os cidadãos se engajem.

Na Câmara dos Deputados, onde a preocupação com a qualidade 
da informação também está presente, as ações de infotenimento têm 
trazido ótimos resultados. O material do Plenarinho não concorre com 
os textos publicados no Portal e as notícias dos veículos da Câmara, 
do mesmo modo que a conta no TikTok não disputa com as demais 
contas institucionais em redes sociais. Mais que suplementar, as duas 
iniciativas de infotenimento da Câmara ajudam a criar os requisitos 
para que os cidadãos entendam melhor as informações “sérias” do 
jornalismo tradicional e desejem interagir com o Parlamento.
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Entre o jornalismo e o ativismo 
digital: a produção jornalística 
independente como estratégia de 
advocacy sobre a agenda legislativa 
da Câmara dos Deputados

Sâmia	Bechelane	Cordeiro	de	Melo66
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1 resumo

O trabalho, relativo a uma pesquisa ainda em andamento, discute 
em que medida iniciativas do chamado jornalismo independente – a 
saber, o Portal Alma Preta67 e a Revista AzMina68 – configuram-se 
como uma prática de advocacy no âmbito do Parlamento brasileiro, 
contribuindo para a formação da agenda legislativa na Câmara dos 
Deputados. Mais especificamente, busca-se descrever rotinas de 
trabalho e formas de sustentabilidade dessa nova vertente do jor-
nalismo político, situada na fronteira entre a imprensa tradicional 

66 Câmara dos Deputados.
67 Alma Preta se define como uma agência de jornalismo especializada na temática racial, 

que tem o dever de informar, visibilizar e potencializar a voz da população negra. O ob-
jetivo, segundo o grupo, é construir um novo formato de gestão de processos, pessoas e 
recursos por meio de um jornalismo qualificado e independente.

68 AzMina: Jornalismo e Tecnologia pela Igualdade de Gênero se define como uma organi-
zação sem fins lucrativos que luta pela igualdade de gênero, por meio, entre outros, da 
produção de uma revista digital, de um aplicativo de enfrentamento à violência doméstica 
e de uma plataforma de monitoramento legislativo do direito das mulheres – o Elas no 
Congresso. Também são feitas palestras e consultorias.
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e a sociedade civil, e constatar de que forma(s) o agendamento pode 
acontecer, com foco em seus possíveis desdobramentos legislativos e 
políticos. Nota-se, com isso, a oportunidade de contribuir para a área 
de estudos em advocacy no Brasil, ainda majoritariamente vinculados 
a uma tradição de pesquisa norte-americana, e de avançar na inte-
gração dos subcampos teóricos da chamada agenda-setting. Cerne da 
democracia representativa, o Parlamento é um locus privilegiado para 
a incidência sobre causas políticas, e a presente pesquisa pode apor-
tar, portanto, para tais campos do conhecimento.

2 Jornalismo independente, advocacy e a agenda do 
Parlamento

Sabe-se que o Parlamento brasileiro, especialmente a Câmara 
dos Deputados, é um espaço privilegiado para observar e analisar a 
produção do jornalismo político – dos bastidores que ensejam muitos 
de seus “furos” às repercussões que as manchetes têm sobre o coti-
diano parlamentar. Essa relação simbiótica entre imprensa e poder se 
manifesta, entre outros elementos, na presença cotidiana de corres-
pondentes e setoristas de política no Parlamento e na relação estreita 
entre muitos desses jornalistas e assessores de imprensa dos gabine-
tes parlamentares. Embora não usufruam, ao menos cotidianamente, 
de alguns dos “privilégios” de seus pares da imprensa tradicional – 
como filiais das redações em Brasília, o crachá fornecido pela Casa à 
imprensa e o acesso irrestrito aos comitês de imprensa da Câmara e 
do Senado –, as organizações que se dedicam ao jornalismo indepen-
dente têm igualmente se debruçado sobre assuntos relevantes para 
a pauta legislativa. Em certos casos, verifica-se, inclusive, um com-
portamento próximo às práticas de advocacy, nas quais se especia-
lizam muitos grupos, coletivos e organizações sociais. Dessa forma, 
as iniciativas de jornalismo independente parecem estar aos poucos 
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ganhando destaque e influenciando o debate público parlamentar, 
mesmo quando pouco vistas e/ou compreendidas. Entender esse novo 
tipo de aposta informativa, que combina aspectos do jornalismo ca-
nônico, da advocacy e do modus operandi de grupos de interesse e da 
sociedade civil, é o objetivo deste trabalho.

Na discussão teórica, busca-se conceituar o jornalismo inde-
pendente levando em conta a variedade de experiências que se dife-
renciam do modelo jornalístico tradicional (RAMOS; SPINELLI, 2015; 
SILVA; CHRISTOFOLETTI, 2018); bem como contextualizá-lo no bojo 
das transformações engendradas pelas tecnologias digitais, o que 
tem como resultado, entre outros, a proliferação de organizações 
na cena da comunicação política para além dos conglomerados tra-
dicionais de mídia (THORSON et al., 2020). Tal fenômeno acontece 
em meio à chamada quarta era da comunicação política, marcada 
por sistemas de mídia híbridos, esferas públicas disruptivas e crise 
de legitimidade democrática (BLUMLER, 2016; BENNET; PFETSCH, 
2018). Assim, os casos de jornalismo independente sob estudo, por 
parte de grupos que se autoautorizam a representar outros grupos 
no contexto democrático, emergiram justamente em meio àquele 
contexto de cacofonia e abundância comunicativa. Embora aparen-
temente se inspirem nos modos de fazer da produção jornalística 
convencional, em termos de rotinas e processos, nota-se também 
certa personalização de conteúdos, fragmentação das audiências e 
esforços deliberados de atuar junto a parlamentares e ao ambiente 
da Câmara dos Deputados como um todo.

Também entramos em uma discussão sobre a agenda-setting, que, 
em linhas gerais, se debruça sobre a relevância que certos temas ou 
problemas assumem em determinado momento junto ao público e/ou 
a tomadores de decisão em diferentes níveis (CAPELA; BRASIL, 2018). 
Nesse sentido, e a partir da visão de Silva (2017), argumenta-se que a 
contribuição de grupos de advocacy é fundamental para a formação 
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da agenda. Discute-se, então, as três principais tradições de pesquisa 
sobre o tema como delineado por Capela e Brasil (2018), a saber, a 
media	agenda-setting, a public	agenda-setting e a policy	agenda-setting, 
avaliando também o potencial de avançar na integração entre elas e 
levando em conta os desafios recentes da agenda-setting na era digi-
tal (DIEGUEZ; GONZALO, 2020; MCCOMBS; SHAW, 1972; MCCOMBS, 
2020). Além disso, examino a formação do problema público e sua re-
lação com práticas de advocacy, uma vez que evidenciar uma ques-
tão e buscar inseri-la nas agendas pública e de decisão são estágios 
importantes para a mudança social (DOWNS, 1972; CALMON; COSTA, 
2007; SILVA, 2017). Por fim, busca-se um aprofundamento sobre os 
sentidos ligados à advocacy, que, na literatura dos movimentos so-
ciais, refere-se a ações de defesa e argumentação em favor de uma 
causa ou de uma demanda ligada à efetivação ou criação de direitos 
humanos (SCHERER-WARREN, 2011).

Faz-se, ainda, uma breve discussão sobre a democracia repre-
sentativa e sua virada epistemológica no campo da teoria demo-
crática. Diferentemente de visões tradicionais que lhe atribuem um 
caráter meramente instrumental, o argumento recente é o de que a 
representação tem um valor intrínseco (URBINATI; WARREN, 2008; 
URBINATI, 2010). Aliada à participação popular, ela pode fortalecer e 
potencializar o ambiente democrático, sendo a deliberação discur-
siva a amálgama desse processo. Na esteira dessas discussões, está 
a representação de grupos subalternizados, com pouco ou nenhum 
espaço no sistema político formal, como debatido por Young (2006). 
Cada vez mais, grupos e organizações sociais se propõem a fazer essa 
mediação e corrigir tal déficit democrático (AVRITZER, 2007; MIGUEL, 
2011). Essa ligação apaixonada e, ao mesmo tempo, racional que o re-
presentante tem com o representado, inclusive fora e para além da 
arena eleitoral, enseja a defesa da representação como uma forma de 
advocacy (URBINATI, 2010). Assim, uma premissa deste trabalho é que 
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as organizações sob estudo podem atuar, para além da arena eleitoral, 
como representantes autoautorizados em relação às pautas sobre as 
quais se debruçam, e fazem isso por meio de uma produção jornalís-
tica especializada e segmentada.

3 metodologia

O trabalho compreende uma pesquisa qualitativa de caráter ex-
ploratório e descritivo. Trata-se de um estudo de caso das iniciativas 
de jornalismo independente Alma Preta e AzMina, amparado pela 
perspectiva etnográfica e por técnicas como pesquisa bibliográfica e 
documental, entrevistas em profundidade, observação participante 
e a feitura de um diário de campo. O fato de ser servidora da Casa 
exerceu um peso relevante na escolha desse método, uma vez que per-
mite vivenciar cotidianamente os processos sob estudo e obter acesso 
relativamente facilitado a possíveis entrevistados e entrevistadas. 
Fala-se “de dentro”, na condição de etnógrafa-jornalista-servidora 
(BERNARDES; NUNEZ, 2021), e busca-se na descrição minuciosa do 
campo um amparo fundamental, em um movimento permanente de 
aproximação e estranhamento, como é de praxe na etnografia des-
crita por Peirano (2014). A partir dos dois estudos de caso, busca-se 
constatar a forma como se dá a tentativa de incidência por parte da-
quelas iniciativas de jornalismo independente, seus possíveis desdo-
bramentos legislativos e as características dos mandatos parlamen-
tares mais porosos a esse novo ecossistema midiático.
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Entre uma representação da mulher 
e uma mulher representante: como 
as deputadas federais performam 
sua representatividade nas redes 
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1 introdução e objetivos

Esse resumo refere-se a um artigo cujo intuito é analisar e com-
preender como as deputadas federais que atuam atualmente na 
56ª Legislatura da Câmara dos Deputados performam sua própria re-
presentatividade em relação às mulheres e suas pautas históricas nas 
suas redes sociais. Com o intuito de se atingir esse objetivo, a análise 

69 Possui graduação em direito pela Universidade Federal de Viçosa (2012). Atualmente é 
assessora parlamentar na Câmara dos Deputados. Mestranda em Poder Legislativo no 
Centro de Formação da Câmara dos Deputados e integrante do grupo de pesquisa “Estra-
tégias de construção de vínculo e identidade política dos atores políticos brasileiros”.

70 Doutora em ciência política pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos (IESP) da Uni-
versidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Mestra em comunicação e informação pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Pesquisadora visitante no Centro de 
Estudos Legislativos da Escola de Política, Filosofia e Estudos Internacionais da Univer-
sidade de Hull, no Reino Unido. Coordena grupo de pesquisa “Política e internet: estra-
tégias das instituições políticas na democracia digital” (Cefor), cujos integrantes tam-
bém participam do Instituto Nacional de Ciência & Tecnologia em Democracia Digital. 
Integra os grupos de pesquisa “Pesquisa em políticas e economia da informação e da 
comunicação” (ECO-UFRJ) e “Os discursos políticos predominantes no Brasil ontem e 
hoje” (Cefor).
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do conceito da representação, dos seus modos e de suas especificida-
des em relação a grupos minoritários torna-se imprescindível.

A participação feminina nas esferas político-partidárias tem 
sido analisada por estudos acadêmicos como parte indissociável do 
processo histórico de reconhecimento de direitos políticos das mu-
lheres e da própria institucionalização do poder político. De fato, na 
divisão de espaços e direitos que se deu na construção das democra-
cias ocidentais, a esfera pública foi reservada aos homens, enquanto 
coube às mulheres a esfera privada (PATEMAN, 2014).

A sociedade ocidental construiu suas definições políticas e nor-
mativas dentro daquilo que Carole Pateman conceitua como uma 
cidadania restritiva em relação às mulheres (PATEMAN, 2014). De-
corrência disso é que os direitos políticos femininos, consubstan-
ciados aqui sobretudo no direito do voto, foram sendo conquistados 
no ocidente a partir do final do século XIX e meados do século XX 
(MILLER, 2020).

Essa trajetória de divisões de poderes entre os sexos justifica 
a discrepância em relação à participação feminina, se comparada à 
masculina, no Parlamento brasileiro, fato objeto de inúmeros pro-
jetos e teses de pesquisa. Conforme o “Mapa das mulheres na polí-
tica 2019”, relatório publicado pela Organização das Nações Unidas 
(ONU) e pela União Interparlamentar (UIP), o Brasil está na 134ª po-
sição entre 193 nações no ranking de representatividade feminina no 
Parlamento. Possui, por esse parâmetro, situação mais desigual que 
Etiópia (24ª), Iraque (68ª) e Arábia Saudita (109ª), países nos quais 
o voto feminino foi permitido muito depois em relação ao Brasil 
(INTELIGOV, 2019).

Dada essa disparidade da representação das mulheres, sendo mui-
to menor que em países nos quais os direitos das mulheres são ainda 
mais insuficientes do que no Brasil, esse fenômeno vem sendo obje-
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to de inúmeros estudos acadêmicos a partir de 1990 (ARAÚJO, 2005). 
Araújo atribui esse fato à legitimidade do movimento feminista, à di-
ferença enorme entre as conquistas na esfera pessoal e na esfera pú-
blica e a popularização de medidas públicas para evitar essa discre-
pância, tais como as cotas partidárias (ARAÚJO, 2005).

É nesse contexto que se torna importante questionar como essa 
maior representação descritiva de mulheres atua ou permite a reali-
zação da representatividade substantiva. Em outras palavras, como 
o aumento numérico de mulheres nos espaços de tomada de decisão 
impacta nas conquistas e manutenção dos direitos das mulheres.

Essa representação meramente descritiva já há um tempo é re-
batida nos trabalhos sobre representatividade. A ideia de que os par-
lamentos ou assembleias deveriam corresponder a uma cópia minia-
turizada da sociedade encontra inúmeras críticas; Iris Young ressalta 
que, entendendo-se a representação dessa forma, o melhor meca-
nismo para a formação dos tomadores de decisão não seria as elei-
ções, mas um sorteio (YOUNG, 2006). Pitkin ainda menciona que esse 
preceito entende como representação uma substituição, e não uma 
atividade, e complementa:71

Embora as eleições possam eleger homens comuns para os cargos, não 

precisam fazê-lo; embora os eleitores, ou a maioria deles, ou políticos 

eleitos possam ser algo como uma amostra da nação, eles certamente não 

são uma amostra precisa ou verdadeiramente aleatória. É útil imaginar 

71 Texto original: “Although elections may send average men to office, they need not do 
so; although voters, or the majority of them, or elected officials may be something like 
a sample of the nation, they are certainly not an accurate or truly random sample. It is 
instructive to imagine what our political system would be like if, instead of elections, we 
actually conducted random samplings of the population, making Congress a ‘truly re-
presentative’ body. Such a change would mean an end to political parties, to professional 
politicians, to the regarding of elections as an occasion for reviewing policy or autho-
rizing or holding to account. Insofar as such a system would differ form present prac-
tice, Swabey’s interpretation of present practice is misleading; insofar as the differences 
involve parts of what representation means, the representative sample is a misleading 
model for understanding political representation (misleading, again, because it is only a 
partial account of what it means to represent)”. 
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como seria nosso sistema político se, em vez de eleições, realizássemos 

amostras aleatórias da população, tornando o Congresso um órgão “ver-

dadeiramente representativo”. Tal mudança significaria o fim dos par-

tidos políticos, dos políticos profissionais, da consideração das eleições 

como uma ocasião para revisar políticas ou autorizar ou prestar contas. 

Na medida em que tal sistema difere da prática atual, a interpretação de 

Swabey da prática atual é enganosa; enquanto as diferenças envolvem 

partes do que significa representação, a amostra representativa é um 

modelo enganoso para entender a representação política (enganosa, no-

vamente, porque é apenas uma descrição parcial do que significa repre-

sentar). (PITKIN, 1967, p. 75, tradução nossa)

Não se intenta aqui questionar a relevância da participação femi-
nina nos espaços de tomada de poder. Com efeito, a representativi-
dade substantiva não decorre automaticamente da representatividade 
descritiva, mas dificilmente ocorrerá sem ela. O enfoque aqui é como 
as próprias parlamentares entendem sua relação com as mulheres e 
suas pautas, questionando-se também como funciona a representa-
tividade nas democracias liberais ocidentais.

Essas questões vêm de uma análise crítica dos próprios limites de 
inclusão política dos modelos clássicos de cidadania (ARAÚJO, 1998). 
O movimento feminista sufragista iniciou a demanda por distribuição 
de poder político para as mulheres tendo em vista o direito ao voto e o 
direito de ser votada. Contudo, quando as demandas dos movimentos 
de emancipação feminina se tornam ações práticas e institucionali-
zadas, o resultado prático e dialético desdobra-se na necessidade de 
mais direitos e garantias.

Defender que as pautas históricas dos movimentos feministas es-
tarão asseguradas a partir do momento em que mais mulheres se fi-
zerem presentes no Parlamento é ignorar que um sujeito que se insere 
socialmente por meio de múltiplas formas de participação nas esfe-
ras públicas de tomada de decisão é um sujeito complexo e múltiplo. 
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Um sujeito é uma soma de interesses e de papéis sociais que podem 
ser diversificados e, por vezes, dicotômicos. Por isso mesmo, não é 
impossível que, na prática, uma parlamentar mulher tenha um papel 
político menos importante na consolidação da referida pauta do que 
um parlamentar do sexo masculino.

Não obstante, o estudo sobre a representatividade política e, mais 
especificamente, a representatividade política feminina é amplamen-
te feito e oferece uma gama de possibilidades distintas de abordagem. 
Desse fato decorreu a necessidade de demarcar a questão, dados os li-
mites objetivos do artigo, como a delimitação do espaço de tempo a ser 
analisado e dos atores envolvidos.

Dessa forma, a primeira questão foi a própria ideia de representa-
ção política, tendo como enfoque a representação política de minorias 
numéricas ou de poder. Hanna Pitkin (2006) entende que a represen-
tação é um paradoxo, pois busca tornar presente, de algum modo, o 
que literalmente não está. Ainda sobre a conceitualização de repre-
sentação, a perspectiva de Iris Young (2006), que estuda a proble-
mática da inclusão política de grupos sociais minoritários, incluindo 
mulheres, também foi mantida em foco. Seu conceito de perspectiva 
social como um dos modos de representação também se torna im-
prescindível de ser levado em consideração por colocar no centro da 
discussão o ponto de vista de membros de um determinado grupo 
diante de processos sociais.

Asher, Leston-Bandeira e Spaiser (2019) demonstram como as re-
des sociais podem ser um instrumento de análise de questões abor-
dadas há tempos pelo campo das ciências sociais e nosso artigo se-
gue essa mesma linha. Corroborando com essa perspectiva, Bernardes 
(2021) salienta ser possível se perceber a produção de identidades po-
líticas através de rituais, conteúdos discursivos e ritmos de ação tal 
como expostos nas mídias sociais.
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Ademais, Rai e Spary (2019) argumentam que o Parlamento in-
diano, para além de necessitar de mais mulheres, necessitava de mais 
mulheres feministas, e fazem uma análise muito semelhantes à nos-
sa, uma vez que se entende como distintas a representação numérica 
e a representação substantiva.

2 metodologia

Como foi um estudo da realidade política, partiu-se de uma análise 
do geral para o particular, estudando tanto o contexto amplo quanto as 
características intrínsecas do objeto em específico. Se de um lado a re-
presentação parlamentar feminina se dá de forma absolutamente de-
sigual, esse fato se encaixa numa realidade ainda maior, que é uma so-
ciedade em que os homens ocupam praticamente todos os espaços de 
tomada de decisão de forma majoritária.

A utilização de uma ótica dialética, em que o tema é levado em 
conta juntamente com a noção de tempo, movimento e totalidade, 
não afasta o recurso a procedimentos empíricos específicos tendo 
como base a análise das publicações das deputadas federais que com-
põem a 56ª Legislatura.

O primeiro passo para a concretização dessa pesquisa foi o le-
vantamento de publicações que envolvem o entendimento das par-
lamentares acerca da sua representatividade em relação à minoria a 
que fazem parte, bem como em relação a pautas históricas do movi-
mento feminista. A análise envolveu todas as deputadas federais da 
Câmara dos Deputados, durante os meses de março da 56ª Legisla-
tura – a saber: março de 2019, março de 2020, março de 2021 e mar-
ço de 2022. Escolheu-se esse período em virtude dos eventos do Março 
da Mulher porquanto o tema desse artigo estar em voga nesse ínterim. 
Para esse fim e com o objetivo de delimitar os dados, utilizou-se ape-
nas o Instagram institucional das parlamentares.
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A base utilizada para a análise discursiva das deputadas foi a 
Etnografia Digital, método observacional adequado de análise em 
ambientes digitais. A pesquisa levou em conta o contexto cultural dos 
espaços digitais das parlamentares, numa análise sobre suas práticas 
culturais e políticas numa tradição já bem aceita por esse campo de 
pesquisa (BERNARDES, 2021).

3 conclusão

A intenção do artigo foi analisar, à luz da teoria da representa-
ção e da representação de grupos marginalizados, se as deputadas 
federais brasileiras da 56ª Legislatura da Câmara dos Deputados se 
portam em suas redes sociais como uma representante das mulheres 
ou como uma representante mulher. A ideia do artigo foi contribuir 
para as pesquisas comparativas entre representatividade descritiva 
e representatividade substantiva, tendo como pano de fundo a reali-
dade do parlamento brasileiro.

Se, por um lado, compreendeu-se que a mera representatividade 
numérica de mulheres não faz com que as pautas historicamente li-
gadas aos movimentos de emancipação feminina estejam em voga, 
por outro, também entendemos que dificilmente essas pautas apa-
recerão sem que parlamentares mulheres ocupem esses espaços de 
tomada de decisão.
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1 resumo

A proliferação das chamadas fake	news levou a Câmara dos Depu-
tados e o Senado Federal a criarem serviços de checagem de infor-
mação (fact-checking) para combater a desinformação sobre o Poder 
Legislativo federal, objeto deste estudo enquanto avaliação de inicia-
tivas institucionais de comunicação pública. Parte-se da hipótese que 
o crescimento das fake	news	 impacta a imagem do Legislativo pela 
sociedade e que, com a criação de agências e serviços de checagem, 
nos meios jornalísticos e institucionais, também as Casas Legislativas 
tiveram a necessidade de desenvolver ações próprias para melhorar 
a comunicação pública e o tratamento de informações, o que leva ao 

72 Jornalista profissional, com mais de 15 anos de atuação em assessorias de imprensa/comu-
nicação no Congresso Nacional (Câmara dos Deputados e Senado Federal). Formada em co-
municação social (jornalismo) pela Faculdade Católica de Santos/SP (Facos-UniSantos), com 
especialização em comunicação legislativa (ILB-Senado), jornalismo científico (Unicamp) 
e gestão empresarial competitiva (Asser-São Carlos/SP).
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seguinte problema de pesquisa: Como o Congresso brasileiro enfrenta 
institucionalmente o fenômeno das fake	news?

2 introdução

O crescimento vertiginoso de fake	 news,73 traduzidas de modo 
controverso como notícias falsas, tem impactado sobremaneira a so-
ciedade, e não seria diferente no Parlamento federal brasileiro. A ex-
pressão remonta à Idade Antiga, mas passou a ser mais utilizada no 
final do século XIX. Diversos autores (KALSNES, 2018; D’ANCONA, 
2018; QUANDT, 2019; GOMES, 2019; GOMES e DOURADO, 2019) apon-
tam que seu uso foi popularizado pela imprensa norte-americana a 
partir de 2016, durante a campanha eleitoral à presidência dos Estados 
Unidos. Mas, além da eleição de Donald Trump, outros exemplos de 
disseminação de informações falsas ocorreram no processo de saída 
do Reino Unido da União Europeia (Brexit – Britain exit), de 2016 a 
2020, e, também, nas eleições presidenciais brasileiras, em 2018. Em 
2017, a expressão fake	news foi eleita “a palavra do ano”, pois seu uso 
aumentou 365% desde 2016 (COLLINS DICTIONARY, 2017).

Gomes (2019), durante audiência na Comissão Parlamentar Mista 
de Inquérito das Fake	News, classificou como características do pro-
cesso das chamadas fake	news a disseminação de boatos, rumores, 
tentativas de destruição de reputação, mentiras e falsidades sobre 
adversários, principalmente no ambiente político. Ele assinalou que o 

73 Sobre a origem do uso do termo fake	news, ver reportagem intitulada “Donald Trump 
acredita ter inventado o termo ‘fake	news’”, publicada pelo jornal O Estado de S.Paulo 
em 9 de outubro de 2017. Acesso em: 10 jun. 2022. Disponível em: <https://emais.esta-
dao.com.br/noticias/comportamento,donald-trump-acredita-ter-inventado-o-termo-fake-
-news,70002035012>. Ver também reportagem intitulada “Como o termo ‘fake	news’ virou 
arma nos dois lados da batalha política mundial”, publicada no portal da BBC News em 
27 de janeiro de 2018. Acesso em: 10 jun. 2022. Disponível em: <https://www.bbc.com/por-
tuguese/internacional-42779796>. Esta última reportagem cita que “uma busca do termo 
fake	news na seção de notícias do Google resulta em mais de 5 milhões de resultados – e 
somente neste mês [janeiro de 2018] o termo já foi usado 2 milhões de vezes no Twitter”.
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fenômeno é absolutamente digital e que avançou a partir dos anos 2015 
e 2016, intimamente relacionado à hiperpolarização da política nas 
mídias sociais digitais durante processos eleitorais (SENADO FEDERAL, 
2019).

Já D’Ancona (2018) avalia que a proliferação de fake	news	decorre 
do acirramento dos debates políticos pelo uso de informações falsas 
publicadas principalmente em redes sociais digitais. O autor conside-
ra que o fenômeno resulta, entre outros fatores, do colapso da con-
fiança nas instituições tradicionais e que 2016 marcou o lançamento 
da era da pós-verdade, reportando este conceito como “circunstâncias 
em que os fatos objetivos são menos influentes em formar a opinião 
pública do que os apelos à emoção e à crença pessoal” (D’ANCONA, 
2018, p. 20).

3 serviços de checagem (fact-checking)

Para combater o aumento e a disseminação de informações fal-
sas, cresceu o número de serviços de checagem de fatos e de agên-
cias de notícias especializadas em fact-checking em todo o mundo. 
No Brasil, segundo levantamento do Portal GBrasil, de março de 
2019, o mais antigo site de checagem é o E-Farsas, criado em 2002. 
Mas, como agência especializada, a Lupa divulga que foi a primeira 
a ser oficializada, em 2015. Até veículos de comunicação passaram a 
ter seus próprios processos de checagem. Atualmente, são mais de 
uma dezena. Para se certificar, as agências precisam se associar ao 
International Fact-Checking Network (IFCN), cujo site é o seguinte: 
https://www.factcheck.org.

No campo institucional, diversas iniciativas de checagem e com-
bate à desinformação foram implementadas no Brasil nos últimos 
anos. No Poder Executivo, o primeiro órgão a desenvolver projeto 
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específico foi o Ministério da Saúde, em agosto de 2018.74 Outros ór-
gãos federais criaram canais de combate às informações falsas e pas-
saram a veicular campanhas de orientação ao público, além de pro-
mover debates e seminários sobre o tema, como o Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), em 2018 e 2019, e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
em parceria com Supremo Tribunal Federal (STF), Associações da 
Magistratura, tribunais superiores e imprensa, em 2019. Todos apon-
tam para a importância de orientar a população sobre o cuidado com 
informações falsas disseminadas principalmente via redes sociais.

Da mesma forma, além dos poderes Executivo e Judiciário, tam-
bém a Câmara dos Deputados e o Senado Federal iniciaram pro-
gramas institucionais de checagem de notícias e combate à desin-
formação sobre o Poder Legislativo. São estes serviços: Comprove, 
inaugurado pela Câmara em setembro de 2019, e o Verifica: Fato ou 
Fake, lançado pelo Senado em julho de 2020.

Na Câmara, o projeto foi criado para o cidadão “tirar dúvidas 
sobre conteúdos recebidos pelas redes sociais ou divulgados em sites 
da internet” (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2019). No Senado, o servi-
ço foi definido como “canal de interação com o cidadão, destinado à 
checagem da veracidade de informações sobre o Senado, publicadas 
em quaisquer meios de comunicação e nas redes sociais, considera-
das falsas, incorretas ou que tenham a finalidade de gerar engano ou 
ânimo contrário à instituição” (SENADO FEDERAL, 2020).

4 objetivos do estudo

O ineditismo dessas ações levou a este tema de estudo, em de-
senvolvimento junto ao Programa de Mestrado Profissional em Poder 
Legislativo do Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento 

74 Nota da autora: quando da preparação deste resumo (junho de 2022), o serviço já não es-
tava mais disponível no portal do Ministério da Saúde.
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(Cefor) da Câmara dos Deputados. O objetivo principal da pesquisa é 
analisar os serviços implementados institucionalmente pelo Legis-
lativo federal brasileiro no combate à desinformação, analisando-os 
à luz da literatura de referência, notadamente nos aspectos da divul-
gação do Poder Legislativo (comunicação pública e comunicação le-
gislativa), impactos na imagem institucional e processos educativos 
junto à sociedade.

Em complemento, a pesquisa busca verificar se há iniciativas 
similares em outros parlamentos subnacionais ou em outros países 
e contribuir para o registro acadêmico dessas experiências, divul-
gando-as. Isso colabora, ainda, para que o Poder Legislativo contri-
bua com a melhoria de sua imagem e o aumento da confiança institu-
cional, já que, conforme Noleto (2014), o Parlamento tem papel chave 
como instrumento da democracia participativa.

Tais iniciativas, perseveradas e aperfeiçoadas, tendem a compor 
ativo informacional, conforme Davenport e Prusak (1998), e se trans-
formar em fator de valorização da imagem do Legislativo, por meio 
da disseminação do conhecimento que pode ser revertida em imagem 
mais positiva.

Em relação à educação midiática e sua função dentro dos pro-
cessos da democracia digital, alguns pesquisadores consideram que 
a educação política é necessária para o desencadeamento do processo 
participativo (FREITAS, 2016, p. 115).

Gomes (2010) também avalia que “todo o desenho de disposi-
tivos, aplicativos, ferramentas para um portal ou um site político 
pressupõe, antes de tudo, um conceito de democracia digital”. Por 
sua vez, Heller, Jacobi e Borges (2020) avaliam que as fake	news têm 
implicações políticas e sociais e destacam:

Trata-se de um fenômeno que permeia toda a sociedade e influencia 
comportamentos. Portanto, demanda diferentes tipos de enfrentamento: 
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legislação, mecanismos de checagem de notícias, desenvolvimento de 

critérios de determinação da veracidade etc. Mas uma frente ainda pouco 

trabalhada é o viés do cidadão, ou seja, da formação dele para saber e que-

rer fazer frente à desinformação. (HELLER; JACOBI; BORGES, 2020, p. 191, 

grifo nosso)

5 metodologia

Importante ressaltar que o estudo está em construção. Além de 
pesquisa bibliográfica sobre os temas da desinformação (fake	news) 
e checagem de informações (fact-checking), no contexto da comuni-
cação pública e legislativa, a metodologia inclui análise quantitativa 
e qualitativa das informações falsas sobre o Legislativo federal bra-
sileiro, desmentidas pelos recém-criados serviços de checagem da 
Câmara dos Deputados e do Senado Federal, bem como as informa-
ções que foram comprovadas.

Também será desenvolvida entrevista semiestruturada com os 
idealizadores ou coordenadores dos respectivos serviços de checa-
gem no Legislativo federal, com a finalidade de resgatar e analisar o 
panorama que levou ao desenvolvimento dos projetos, seus objetivos, 
conceitos e critérios de implementação, bem como os procedimen-
tos de participação popular para o registro das informações que são 
verificadas.

Para verificar se há iniciativas institucionais de fact-checking	em 
outros parlamentos dentro e fora do Brasil, pretende-se aplicar ques-
tionário on-line junto às 26 assembleias legislativas do Brasil e Câ-
mara Legislativa do Distrito Federal. Em adendo, avalia-se a possibi-
lidade de sondagem junto aos 35 países que integram o ParlAmericas 
(rede independente formada por legislaturas nacionais de Estados 
da América do Norte, Central, do Sul e do Caribe), como recorte 
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comparativo da experiência brasileira com outros países que pos-
sam vir a ter os mesmos serviços de checagem em seus parlamentos.

6 conclusão

As informações publicadas pelo Comprove mostram que, de se-
tembro de 2019 até 17 de maio de 2022,75 o serviço de checagem de 
informações da Câmara verificou 83 informações, sendo 48 consi-
deradas “falsas” (57,8%); 32, como “fato” (38,6%); e 3, “imprecisas” 
(3,6%). No Senado, o Verifica: Fato ou Fake76 conferiu, de junho de 
2019 até 2 de junho de 2022, 23 informações, sendo 12 consideradas 
“fake	news” (52,2%); 8, como “fato” (34,8%); e 3, imprecisas (13,0%).77 
Este estudo será complementado com levantamento sobre temas e 
critérios utilizados para a classificação das informações checadas.

Acredita-se que a pesquisa em questão se coaduna com as pro-
postas da XII Jornada de Pesquisa e Extensão da Câmara dos Depu-
tados e do Seminário de Educação Legislativa. O tema atende à área 
de política institucional do Poder Legislativo, no que se refere à co-
municação pública, e também envolve a área de educação legislativa, 
considerando que os serviços de fact-checking implantados na Câmara 
e no Senado podem contribuir para a formação do cidadão.

Como análise preliminar, tem-se que a implementação desses 
serviços possibilita às Casas Legislativas contribuir para a educação 
midiática dos cidadãos, em um cenário de democracia digital, ao mes-
mo tempo em que proporciona aproximação com a sociedade e me-
lhoria da imagem institucional. Assim, é possível evidenciar que tais 

75 Disponível em: https://www.camara.leg.br/comprove
76 Disponível em: https://www12.senado.leg.br/verifica
77 Nota da autora: embora o Senado tenha divulgado o início do serviço em 7 de julho de 

2020, foi realizada antes uma campanha de combate à desinformação, com registro de 
checagens anteriores a esta data no mesmo canal (junho de 2019).
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serviços de checagem oferecem a possibilidade aos cidadãos de aces-
sarem canais institucionais confiáveis para se informar ou solucionar 
dúvidas sobre conteúdos falsos ou incertos a respeito do Legislativo.
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D ÁNCONA, Matthew. Pós-Verdade – A nova guerra contra os fatos 
em tempos de fake	news. Barueri, Faro Editorial, 2018.

DAVENPORT, T. H.; PRUSAK, L. Conhecimento organizacional: como 
as organizações gerenciam o seu capital intelectual. 4 ed. Rio de 
Janeiro: Campus, 1998.



276

ANAIS DO SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO LEGISLATIVA E 
XII JORNADA DE PESQUISA E EXTENSÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

FREITAS, Christiana Soares de. Mecanismos de dominação simbólica 
nas redes de participação política digital. In: SILVA, S. P.; SAMPAIO, 
R. C.; e BRAGATTO, R. C. Democracia digital, comunicação política e 
redes: teoria e prática. Rio de Janeiro: Folio Digital, Letra e Imagem, 
2016, p. 115. Disponível em: http://livro.democraciadigital.org.br/
files/2017/05/Democracia-Digital.pdf.

GOMES, W. Democracia digital: que democracia? In: MIGUEL, L. F.; 
BIROLI, F. (org.) Mídia, representação e democracia. São Paulo: 
Hucitec, 2010, p. 241-259. Disponível em: http://www.compolitica.org/
home/wp-content/uploads/2011/01/gt_ip-wilson.pdf.

KALSNES, Bente. Fake	news. In: Oxford Research 
Encyclopedia of Communication. 2018. Disponível em: https://
oxfordre.com/communication/communication/view/10.1093/
acrefore/9780190228613.001.0001/acrefore-9780190228613-e-809.

HELLER, B., JACOBI, G., & BORGES, J. Por uma compreensão da 
desinformação sob a perspectiva da Ciência da Informação. Ciência 
da Informação, Brasília, v. 49 n. 2, p. 189-204, maio/ago. 2020. 
Disponível em: https://revista.ibict.br/ciinf/article/view/5196.

NOLETO FILHO, P. A. Mídia e política na imagem do Congresso. 
Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2014.

Portal GBrasil - Grupo Brasil de Empresas de Contabilidade. Agências 
de checagem de fatos ganham força no Brasil e tentam barrar as fake 
news. 28 mar. 2019. Disponível em: https://www.gbrasilcontabilidade.
com.br/noticia/agencias-de-checagem-de-fatos-ganham-forca-no-
brasil-e-tentam-barrar-as-fake-news?%2Fnoticia%2Fagencias-de-
checagem-de-fatos-ganham-forca-no-brasil-e-tentam-barrar-as-
fake-news=.



iniciativas institucionais De combate à Desinformação no
 Parlamento feDeral brasileiro: os serviços De checagem comProve 

e verifica Da câmara Dos DePutaDos e Do senaDo feDeral

277

QUANDT, Thorsten et al.	Fake	news. The international encyclopedia 
of journalism studies, p. 1-6, 2019. Disponível em: https://www.
researchgate.net/profile/Thorsten-Quandt/publication/332749986_
Fake_News/links/5ce64720a6fdccc9ddc70bd2/Fake-News.pdf.

SENADO FEDERAL, Senado Verifica - Fato ou Fake. Novo serviço 
checa se informações sobre o Senado nas redes sociais são falsas. 07 
Jul. 2020, Agência Senado. Disponível em: https://www12.senado.leg.
br/noticias/materias/2020/07/07/novo-servico-checa-se-informacoes-
sobre-o-senado-nas-redes-sociais-sao-falsas.

GOMES, Wilson. Audiência pública sobre o fenômeno das fake 
news	na sociedade e na democracia. Audiência pública realizada 
pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) das Fake 
News. Brasília, 22 out. 2019. Disponível em: https://legis.senado.leg.
br/comissoes/reuniao?reuniao=9253&amp;codcol=2292.	Acesso em: 
10 jun. 2022.



278

ANAIS DO SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO LEGISLATIVA E 
XII JORNADA DE PESQUISA E EXTENSÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Representações nos discursos 
no Parlamento sobre as big tech 
no debate da proteção de dados 
pessoais no Brasil

Elizabeth	Veloso78

Palavras-chave: Economia política da comunicação; Capitalismo de 

plataformas; Lei Geral da Proteção de Dados; Privacidade; Câmara dos 

Deputados do Brasil.

1 introdução

A lógica de acumulação de capital baseada na apropriação de 

dados pelas plataformas digitais impõe um clamor de regulação da 

internet nunca antes visto. O marco dessa guinada em favor da in-

tervenção do Estado nas políticas de comunicação (Mansell, 2014) 

foi a Lei nº 14.356/2018, denominada Lei Geral de Proteção de Dados 

(LGPD).79 A proteção de dados entrou na agenda pública diante da re-

velação de que os dados dos usuários estavam sendo manipulados em 

defesa de interesses de terceiros, como aconteceu no caso do plebisci-

to do Brexit e da eleição do presidente Donald Trump.

Tanto o vazamento de dados para empresas de marketing político 

e eleitoral como a criação de perfis falsos e a disseminação de fake	news 
pelas próprias plataformas demonstraram que esses atores usam os 

78 Câmara dos Deputados.
79 Lei disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/lei/L14356.htm.
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dados que processam como fonte de poder (CARVALHO, 2020). O poder 
informacional, no conceito de Bramam (2004), é a grande moeda de 
troca do século XXI. De acordo com Dantas (2021), a mercantilização 
dos dados pessoais transformou as Big	Tech nas empresas mais pode-
rosas do planeta.

A LGPD teve origem no Congresso Nacional e recebeu contribui-
ções em 15 audiências públicas realizadas, com a participação de mais 
de 150 especialistas na matéria, incluindo acadêmicos, advogados e 
entidades de defesa do consumidor. O debate reflete como o poder 
econômico desses grandes oligopólios é exercido na arena política. 
As empresas de internet, em especial as das Gafam (Google, Apple, 
Facebook, Amazon e Microsof) e suas coligadas, dominam em mais 
de 90% dos mercados em que atuam (VALENTE, 2019).

Essa é a proposta da tese que discute o impacto da concentra-
ção de mercado na regulação de comunicação no Brasil. A tese, ori-
ginária do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho, 
em Portugal, é parte do programa de pesquisa e extensão do Centro 
de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos Depu-
tados (Cefor/CD) e busca discutir políticas baseadas na pluralidade, 
na diversidade e nos valores democráticos previstos na Constituição 
brasileira. Murdock (2021) e McChesney (2003) demonstraram o en-
trelaçamento entre mídia e política e suas implicações na vida polí-
tica, econômica e social. É neste terreno que se insere essa pesquisa 
doutoral.

2 Pergunta de investigação

A transição da internet da blogosfera política (Silva, 2012) para a 
era do Big	Data e das Big	Tech foi alavancada pelo capital financeiro 
mundial (LOPES, 2005; ALVES, 2011). A assimetria informacional per-
mite a coleta, a manipulação e a mercantilização de dados, com o uso 
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de volume massivo de dados por ferramentas de inteligência artifi-
cial (BOLAÑO, 2000). Lee (2019) demonstrou que “efeito rede” levava 
a uma concentração cada vez maior de usuários, criando as “bolhas 
digitais”.

Ao observar esses fenômenos, surgiu a pergunta inicial da inves-
tigação: qual o poder das Big	Tech no debate sobre proteção de dados 
no Brasil? Entretanto, ao longo do tempo, percebeu-se que o lobby 
das plataformas digitais não está regulamentado no Brasil (SANTOS, 
2017), o que dificulta o acesso a informações e negociações que se dão 
em espaços informais sem a mediação do serviço público.

Assim, a questão foi recolocada: que representações emergem dos 
discursos no Parlamento sobre as Big	Tech no debate da proteção de 
dados pessoais no Brasil? Como explica Fairclough (2001), esses valo-
res e outros modos de expressão corroboram para definir uma agen-
da na qual tecnologia e política são intrinsicamente determinantes da 
nova ordem econômica, sem incluir os desafios éticos impostos pelo 
gap digital.

3 enquadramento teórico

A literatura científica que apoia a investigação é a economia po-
lítica da comunicação (MOSCO, 2009; SOUSA, 2011), que fornece uma 
visão sistêmica do equilíbrio de poder no campo da mídia e das tro-
cas comunicativas mediadas pelo capital. O ponto de partida teórico 
é aquele em que a privacidade dos dados pessoais é um conceito em 
constante disputa (MARTINS, 2020).

As teorias adotadas ajudam a identificar, nos discursos, as con-
tradições que “apagam” todas as divergências, ao lançar mão de 
estratégias de construção de consenso com base em soluções neoli-
berais reducionistas. Um exemplo é o seguinte discurso: “Essa agen-
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da é cara ao Brasil porque além de garantir a proteção de dados aos 
cidadãos, poderemos consolidar padrões internacionais de proteção 
de dados equivalentes aos grandes blocos econômicos como a OCDE” 
(dados de pesquisa).

Outra linha adotada é a teoria social, que questiona se as fron-
teiras da acumulação capitalista estão alinhadas com os interesses 
da sociedade (MASILI, 2018). Ao cunhar conceitos como capitalismo 
de vigilância (ZUBOFF, 2015, 2019) e capitalismo de plataformas 
(SRNICEK, 2017), os autores intentam demonstrar as profundas con-
tradições existentes nesses sistemas. Como diz Braman (2004), mui-
tas vezes, esse poder se dá não de maneira simbólica, mas sim ins-
trumentalizada, em que a linguagem tem o condão de suprimir as 
divergências, como no trecho a seguir: “considero fundamental esse 
espírito democrático na construção, na medida do possível, de um 
texto conciso e conciliatório ao final dos nossos trabalhos” (dados de 
pesquisa).

4 metodologia

O método de investigação adotado neste estudo é o da pesquisa 
documental (DUFFY, 1993), voltado à análise de uma abordagem pú-
blica e coletiva e, por outro lado, a uma abordagem privada e indi-
vidual. No exame da parte empírica, também adotamos a técnica da 
análise de conteúdo de Bardin (2011). Nesse estudo, a metodologia 
adotada inclui escolha da técnica de seleção de dados; coleta/critérios 
de inclusão e exclusão; e análise dos dados.

O corpus formado pela recolha inicial de dados foi construído a 
partir de pesquisas realizadas pela Seção de Relacionamento e de 
Pesquisa de Discursos do Departamento de Taquigrafia, Revisão 
e Redação (Detaq) da Câmara dos Deputados. A busca resultou em 
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aproximadamente 600 textos provenientes de falas dos deputados e 
convidados em sessões deliberativas em plenário, comissões e au-
diências públicas, registrados através de notas taquigráficas e dispo-
níveis no site da Câmara dos Deputados: camara.leg.br.

Foi criado um novo corpus com 267 discursos, que tinham rela-
ção direta com a LGPD. Foram excluídos os discursos que tratavam 
de assuntos que não diziam respeito ao tema. Entre as dimensões do 
discurso analisadas, estão as percepções sobre tecnologia, nova eco-
nomia, interesses públicos e privados, direitos e privacidade de dados, 
futuro do trabalho, entre outras questões. Termos como “privaci-
dade”, “proteção de dados”, “capitalismo de vigilância”, “googlecen-
trismo” e “interesse público” foram categorizados. Para Fairclough 
(2001, p. 317), ao confrontar um texto político, é preciso perceber 
a “retórica política”, como o emprego da primeira pessoa “nós”, o 
“nós” governo; de antíteses e de metáforas de estados afetivos.

A seguir, extraímos outro trecho que sugere um otimismo exage-
rado com o poder da internet: “(...) eu me engajei pessoalmente (...) no 
sentido de contribuir para que o Estado brasileiro modernizasse sua 
legislação, visando acordos comerciais com os maiores blocos econô-
micos do mundo, como a OCDE – ponto crucial para atrair investi-
mento, recuperar a credibilidade da economia, estimular empregos e 
novos negócios” (dados de pesquisa).

Entretanto, nas teorias neomarxistas, o casamento entre o ca-
pital e as estruturas globais de comunicação é visto com ceticismo 
(FUCHS, 2013). A visão crítica da tecnologia (FEENBERG, 2005) a co-
loca como instrumento de dominação, como demonstra Álvaro Vieira 
Pinto em O	conceito	de	tecnologia (POLO, 2021).
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5 conclusões

A pesquisa logrou investigar as narrativas políticas em torno da 
LGPD, permitindo reconhecer determinadas tendências nos discursos 
em torno da votação do tema no Parlamento. A destacar: 1) a cons-
trução de um consenso em torno de uma ideologia neoliberal, mais 
receptiva à manutenção do modelo de negócios implementado pelas 
plataformas de rede, fundada na autorregulação e na defesa da não 
responsabilidade civil desses provedores; 2) tendência de domina-
ção do debate sobre as Big	Tech na discussão da proteção de dados no 
Brasil, legislação que perpassa todos os setores e regulamenta uma 
gama de direitos bem mais ampla do que aqueles previstos na in-
ternet, incluindo as relações entre governo e cidadãos; e 3) padrões 
coincidentes com uma narrativa global que impõe a tecnologia como 
um fator determinante das políticas públicas de internet, ignorando 
as correlações e influências de fatores sociais, mercadológicos e cul-
turais que traçam os destinos da rede e as dinâmicas de poder que 
influenciam a sua governança.

Com base nessas tendências, é possível observar, do ponto de vis-
ta da análise crítica do discurso, o “descolamento” entre o status quo 
digital	e as falas políticas que minimizam e, de alguma forma, simpli-
ficam a realidade complexa da internet, as forças em disputa na eco-
nomia digital, os direitos violados e os desafios estruturais e funda-
mentais envolvidos, como questões éticas, a abordagem de direitos 
humanos e os apagões digitais impostos pela privatização da infraes-
trutura de conectividade em nível global.
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1 introdução e debate

O relacionamento entre dinheiro e política no mundo é objeto de 
uma série de debates (na Academia e na opinião pública) e regulações 
legais. A convivência entre poder político e econômico se baseia em 
uma relação de dois lados: demanda e oferta. Candidatos precisam 
de recursos financeiros para se eleger, na medida em que esses últi-
mos proporcionam a compra de material de campanha, a produção de 
programas na televisão e rádio, a arregimentação de correligionários, 
bem como a manutenção de páginas na internet; e, do outro lado, a 
oferta está baseada nas fontes legais de financiamento: fundos pú-
blicos, doações de empresas e pessoas físicas e recursos oriundos do 
próprio patrimônio do candidato (KRAUSE & SCHAEFER, 2022).

A regulação do financiamento, usualmente, se centra na oferta de 
recursos, especialmente nos valores oriundo de fontes privadas: em-
presas, pessoas físicas e autofinanciamento. Conforme dados do IDEA 
(Institute for Democracy and Electoral Assistance), 42 dos 179 países ana-
lisados (23,5%) possuíam alguma forma de proibição de doações de 

80 Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E-mail: brunomschaefer@gmail.com 
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empresas para candidatos. Esses números foram proporcionalmente 
maiores nos continentes americano e europeu: 30,3% e 34,3%, res-
pectivamente. Nesse grupo se enquadra o Brasil, após decisão do 
Supremo Tribunal Federal (STF) de 2015. Além de empresas, outras 
entidades que usualmente estão proibidas de doar para candidatos 
são organizações: religiosas, de caridade, que estão conectadas com 
atividades de apostas ou que possuam dívidas com o Fisco.

De modo geral, o autofinanciamento (dinheiro privado oriundo 
dos próprios candidatos) recebe menos atenção de legisladores ao 
redor do mundo, quando comparado às doações de empresas, outras 
entidades ou o Estado: 59,4% dos países considerados pelo IDEA não 
possuem qualquer restrição ao uso de “recursos do próprio bolso” 
nas campanhas eleitorais. Apenas 27 países (15%) possuem limites 
para o uso de recursos próprios nas campanhas. Os modelos, porém, 
variam. Na Armênia, o autofinanciamento é permitido até cinco mil 
vezes o valor do salário mínimo do país. No Chile, este valor não pode 
ultrapassar 25% do teto de gastos permitido. Na Índia, o autofinan-
ciamento não pode ultrapassar o valor do teto de gastos nas campa-
nhas. No caso brasileiro, a partir de 2019, esse valor é de 10% do teto 
de gastos permitido para o respectivo cargo.

Neste artigo, trato da regulação do autofinanciamento no Brasil 
considerando sua dinâmica histórica, desde a Lei nº 1.164/1950 até 
a Lei nº 13.878/2019. Esta reflexão se vale dos achados de Campos 
(2009), que focou na regulação do financiamento partidário da dé-
cada de 50 até as eleições de 2006. O objetivo aqui é observar a pró-
pria produção destas regras como fator de interação entre os atores 
políticos, especialmente no Legislativo (NORTH, 1991). Neste sentido, 
a influência de fatores exógenos (escândalos, decisões judiciais, re-
sultados eleitorais) molda a forma como políticos eleitos (e o pró-
prio Judiciário) realizam reformas eleitorais, fechando ou abrindo 
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o campo a novos competidores (FREIDENBERG & MENDOZA, 2019; 
SCHERLIS, 2015; MARENCO DOS SANTOS, 2012; REMMER, 2008).

Quanto à questão de produção das regras que regulam o autofi-
nanciamento eleitoral, postulo duas hipóteses principais: em primeiro 
lugar, considero que o incrementalismo da regulação do autofinan-
ciamento no Brasil possui relação com os resultados eleitorais pós-
-reforma do STF em 2015, em especial a eleição de João Dória (PSDB) 
como prefeito de São Paulo. Assim como outras reformas na regula-
ção do financiamento de campanhas no país, as mudanças tendem a 
“não perseguir ideais”, mas a responder a consequências inesperadas 
(neste caso, a entrada de um ator percebido como “novo”, aquele com 
muitos recursos próprios). Em segundo lugar, considero que a votação 
pelo recrudescimento dos limites ao autofinanciamento, por meio da 
Lei nº 13.878/2019, foi mediada pelo nível de autofinanciamento dos 
deputados federais. Ou seja, quanto mais autofinanciados, menores as 
probabilidades de os parlamentares apertarem o cinto quanto ao uso 
de recursos próprios nas campanhas eleitorais.

2 materiais e métodos

Trabalho, neste artigo, com duas fontes de dados: em primei-
ro lugar, considero a legislação brasileira sobre financiamento de 
campanhas desde 1950 (Lei nº 1.164/1950) até o Projeto de Lei (PL) 
nº 4.121/2019 (que se tornou a Lei nº 13.878/2019), de modo a observar 
as mudanças e continuidades no que concerne ao autofinanciamento 
na legislação brasileira. Em segundo lugar, trabalho com as informa-
ções de prestações de contas e perfis dos parlamentares que votaram 
a Emenda nº 2, do PL nº 4.121/2019, de modo a observar se há relação 
entre o nível de autofinanciamento e a posição contrária/favorável a 
maiores restrições no autofinanciamento.



290

ANAIS DO SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO LEGISLATIVA E 
XII JORNADA DE PESQUISA E EXTENSÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quadro 1 – Desenho de pesquisa

Questão Quais as causas do aumento da regulação do 
autofinanciamento no Brasil?

Hipótese(s)

O incrementalismo da regulação do autofinanciamento 
no Brasil possui relação com os resultados eleitorais 

pós-reforma do STF em 2015 (1); que a votação pelo re-
crudescimento dos limites ao autofinanciamento, por 
meio da Lei nº 13.878/2019, foi mediada pelo nível de 

autofinanciamento dos deputados federais (2)

População
Legislação brasileira de financiamento eleitoral, 

discursos parlamentares em sessões de 2017 e 2019, 
votação da Emenda nº 2 (PL 4.121/2019) 

Técnicas Process	tracing, Regressão logística

Variável dependente Mudança legislativa

Variáveis 
independentes Orientação partidária, autofinanciamento e ideologia.

3 resultados preliminares e discussão

A decisão do STF de proibir as doações de empresas (maiores fi-
nanciadoras da política brasileira) alterou a estrutura de financia-
mento político em dois sentidos: o incremento de recursos públicos 
para campanhas e partidos e a maior relevância (e visibilidade) das 
autodoações como recurso estratégico. Em um contexto de escassez 
de recursos, a vitória de um milionário (parcialmente autofinanciado) 
na maior cidade do país em 2016 parece ter sido um “efeito inespe-
rado” das mudanças. Desde então, houve maior esforço dos legisla-
dores em regular esse tipo de recurso, com uma tentativa frustrada 
em 2017 (após veto presidencial) e bem-sucedida em 2019. O acom-
panhamento dos debates legislativos demonstra que o “fator Dória” 
foi uma variável importante nas discussões e proposições. Entre ar-
gumentos de maior igualdade na disputa e controle da competição 
(CASTAÑEDA, 2018), houve consenso em torno da necessidade de 
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observar o autofinanciamento como problema a ser resolvido (exce-
tuando a posição do partido Novo). No caso da votação específica pela 
restrição do autofinanciamento a 10% do teto de gastos permitido 
nas campanhas, parlamentares de direita foram proporcionalmente 
mais contrários, enquanto que o fato de ter se elegido com recursos 
do próprio bolso não teve uma relação estatisticamente significativa.

Para além do debate normativo sobre a relação entre poder eco-
nômico e político, este trabalho contribui com a investigação sobre as 
causas de reformas eleitorais. Neste caso, em específico, do financia-
mento de campanhas.
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Os estudos legislativos ao longo dos anos priorizaram a aná-
lise sobre a Câmara dos Deputados, o que acabou por deixar uma la-
cuna sobre o Senado Federal e a sua relevância para o processo deci-
sório. Isso ocorreu porque o Senado era visto apenas como ambiente 
de revisão de propostas. Todavia, ao exercer a função de câmara re-
visora, o Senado não vem funcionando como um mero carimbador de 
decisões, pois exerce poder de veto em muitas medidas que já passa-
ram por aprovação na Câmara dos Deputados (RUBIATTI, 2017, 2020). 
Além disso, o Senado é detentor de “capacidade de iniciar ou vetar le-
gislação, de investigar e controlar as ações do Poder Executivo, de es-
colher, aprovar a escolha ou destituir autoridades governamentais” 

81 Graduanda do curso de bacharelado em ciências sociais na Universidade Federal do Pará 
(UFPA). É bolsista de Iniciação Científica (Pibic/UFPA), com experiência nas áreas de an-
tropologia cultural, antropologia da religião e ciência política. Atualmente faz parte do 
grupo de pesquisa “Instituições políticas: processo legislativo e controle” e do projeto de 
pesquisa “Sistema de comissões do Senado Federal”.

82 Professor adjunto na Universidade Federal do Pará (UFPA). Possui bacharelado e licen-
ciatura em ciências sociais pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 
(2005), mestrado (2008) e doutorado (2014) em ciência política pela Universidade Es-
tadual de Campinas e pós-doutorado junto ao Programa de Pós-graduação em Ciência 
Política da Universidade Federal do Piauí (UFPI) (PNPD/Capes).
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(NEIVA, 2008, p. 24). Devido a essas questões, é necessário estudar a 
inserção do Senado no processo decisório.

No que concerne às análises sobre o Sistema de Comissões bra-
sileiras, percebe-se que há um baixo quantitativo de estudos sobre 
a área, principalmente sobre o Sistema de Comissões do Senado Fe-
deral, pois havia a visão de que estas eram fracas, rotulação que 
ocorreu devido à perspectiva de que o mecanismo de pedido de ur-
gência, quando solicitado pelo Poder Executivo ou pelas Lideranças 
Partidárias, pode retirar das comissões as matérias e colocá-las em 
trâmite no Plenário sem que as comissões tenham emitido parecer. 
Porém, Freitas (2016) conclui que a ocorrência ou não de urgência 
não afeta o número de alterações realizadas no Legislativo e, além 
disso, os projetos com urgências são mais alterados do que os que 
não são solicitados com urgência, dentro das comissões. Além de 
as Comissões efetuarem alterações em matérias, elas também pos-
suem outros poderes instituídos pela Constituição da República de 
1988 – capacidade de iniciar matérias, rejeitar, prejudicar ou arqui-
var – e são detentoras de poder terminativo, que, de acordo com 
Almeida (2019), vem sendo cada vez mais utilizado no decorrer das 
primeiras décadas do século XXI.

Em virtude do baixo volume de análises acerca do Senado Federal 
e das suas comissões, o presente trabalho tem o intuito de contribuir 
com a agenda de estudos sobre o processo legislativo brasileiro e o 
Sistema de Comissões do Senado Federal, que, apesar das crescen-
tes análises desenvolvidas, ainda é minoria dentre as pesquisas que 
se debruçam sobre o Legislativo nacional. Para isso, o presente tra-
balho busca analisar e apresentar o perfil dos(as) senadores(as) que 
integram a Comissão Permanente de Serviços de Infraestrutura (CI) 
do Senado Federal, no intuito de entender se há elementos partidá-
rios e de coalizão, além da questão de expertise e seniority nas escolhas 
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dos parlamentares que a integram – uma vez que o perfil dos parla-
mentares que ocupam o cargo de titularidade da CI é de fundamental 
importância para que se possa entender quem exerce e aprimora as 
matérias que estão no cerne da temática da comissão, que requisi-
tos estão sendo priorizados para tal escolha e se esses parlamentares 
produzem expertise na temática da CI.

A escolha desta comissão como objeto de estudo está diretamente 
ligada à sua longa existência, haja vista que sua criação se deu em 
1985, sendo uma das mais antigas comissões em funcionamento no 
Senado. Além disso, “a comissão apresenta forte ação no que con-
cerne o poder positivo, pois possui grande capacidade para alterar 
projetos” (FERNANDES, 2021, p. 1.215). Por conseguinte, é relevante 
analisar a CI devido à temática trabalhada por ela, pois está dire-
tamente ligada à análise de projetos e matérias sobre necessidades 
básicas de infraestrutura da sociedade brasileira.

1 materiais e métodos

Para a realização desta análise, a pesquisa foi realizada por meio 
de uma coleta de dados efetuada a partir dos Relatórios Anuais da 
Presidência do Senado e da coleta das informações biográficas dos(as) 
senadores(as). Esses dados e documentos foram retirados do sítio ele-
trônico do Senado Federal. É importante salientar que a análise é li-
mitada aos membros titulares que atuaram na CI. Com esses dados, 
foi possível destacar: a) perfil político: distribuição partidária, per-
tencimento à base governamental e número de mandatos no Senado; 
b) perfil sociodemográfico: gênero e região; c) expertise: atuação pro-
fissional, cargos políticos prévios, escolaridade; e d) seniority. A pes-
quisa cobre o período de quatro legislaturas, de 2003 a 2018. É impor-
tante salientar que, devido à falta de estudos acerca das comissões do 
Senado Federal, a pesquisa possui caráter exploratório.



296

ANAIS DO SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO LEGISLATIVA E 
XII JORNADA DE PESQUISA E EXTENSÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

2 um estudo sobre a composição da comissão 
Permanente de serviços de infraestrutura do 
senado federal

O Sistema de Comissões do Senado Federal, ao longo dos anos, 
sofre várias mudanças no que compele às suas funções, sendo im-
portante destacar que “as comissões como órgãos colegiados, ditos 
menores, têm sua formação respaldada na necessidade de divisão do 
estudo e análise das matérias concernentes aos mais diversos tipos de 
proposições levadas ao Poder Legislativo através das vozes da socie-
dade” (PARO, 2014, p. 30). No que concerne às suas alterações, essas 
não são particularidades do Senado Federal brasileiro. “Além disso, 
compreender as mudanças institucionais na arena legislativa é tam-
bém compreender que o Poder Legislativo, enquanto instituição polí-
tica, não está blindada de demandas sociopolíticas a ela provocadas” 
(PEREIRA, 2021, p. 67).

Ao analisar o Sistema de Comissões da Câmara dos Deputados, 
Vasquez e de Freitas (2019) afirmam que, ao se preocuparem com o 
grau de especialização do sistema, as comissões temáticas aumenta-
ram em números. Isso ocorre porque se preocupar com as estruturas 
legislativas e seu grau de especialização – bem como a incorporação 
de outras temáticas – indica que há responsabilização desses órgãos 
em discutir os projetos que por eles tramitam, no intuito de prover 
melhores resultados, além de promoverem expertise dos parlamenta-
res em suas respectivas áreas de atuação.

Partindo dos pressupostos expostos acima, identifica-se que, na 
CI do Senado Federal, há quatro partidos com maior número de in-
dicações no total do período analisado, a saber: MDB/PMDB (24,5%), 
PSDB (15,1%), PT (14,4%) e DEM/PFL (13,4%), conforme mostrado na 
Tabela 1. Isso se deve, em grande medida, à regra de proporcionali-
dade partidária entre o plenário e as comissões, ou seja, esses quatro 
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partidos também são os maiores em plenário e, assim, concentram a 
maior parte das cadeiras na CI.

Tabela 1 – Ocupação das cadeiras de titulares 

na CI por partido (2003-2018)

Partido 2003-2006 2007-2010 2011-2014 2015-2018 Total
(2003-2018)

MDB/PMDB 23,8 25,2 26,8 22,3 24,5

PSDB 15,3 16,5 13,4 15,2 15,1

DEM/PFL 20 20,4 5,2 8 13,4

PT 18,1 14,6 16,5 8,9 14,4

PDT 5,7 4,8 4,1 12,5 6,9

PTB 4,8 4,8 8,2 5,4 5,8

PL/PR 6,7 3,9 8,2 7,1 6,5

PP/PPB 3,9 6,2 6,2 4,1

PSB 2,8 5,2 2,8 2,6

PCdoB 3,9 4,1 3,6 2,9

PSD 2,1 6,2 2,2

PPS 2,8 0,7

PSC 1 1,8 0,7

PRB 1 0,2

Fonte: elaboração própria a partir dos dados dos Relatórios Anuais da Presidência do 
Senado.

Também é possível afirmar que, ao longo dos anos dos governos 
petistas, construiu-se uma base heterogênea, agregando-se parti-
dos com distinções ideológicas. Daí, decorre a participação da coa-
lizão de governo83 nas cadeiras das CI conforme mostra o Gráfico 1.

83 Para definição dos partidos que compõem as coalizões de governo, foram utilizados os 
dados legislativos do CEBRAP, disponíveis em: https://bancodedadoslegislativos.com.br/
downloads.php.



298

ANAIS DO SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO LEGISLATIVA E 
XII JORNADA DE PESQUISA E EXTENSÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Gráfico 1 – Ocupação de cadeiras pela coalizão (porcentagens)
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Fonte: elaboração própria a partir dos dados dos Relatórios Anuais da Presidência do 
Senado.

Conforme ilustrado no Gráfico 1, pode-se evidenciar que há va-
riações na predominância da coalizão de governo no cargo de titula-
ridade da CI. Entretanto, também é possível verificar que a coalizão 
sempre possuiu maioria nesta comissão, com exceção de 2003 (46,4%). 
Nota-se também que, na última legislatura analisada (2015-2018), 
houve uma forte queda na representação da coalizão na CI: caindo 
de 64%, em 2015, para 50%, em 2016. Essa diminuição da coalizão na 
comissão é reflexo da crise do segundo governo Dilma Rousseff (PT), 
que culminou com seu impeachment em 2016. Além desse período, é 
notório que, durante os períodos de troca do governo, a participa-
ção da base de apoio governamental sofre alteração. Em ambos os 
casos, essa diminuição é resultado da alteração na base de apoio ao 
governo. Observa-se também que, ainda em 2016, mas já no governo 
de Temer (PMDB/MDB), há a maior participação da coalizão na CI 
dentre todas as legislaturas analisadas (71,4%). Por fim, foi possível 
evidenciar que os quatro partidos que ocupam com maior frequência 
o cargo de titularidade na comissão também são maioria nos cargos 
de presidência e vice-presidência na CI, conforme mostrado no Grá-
fico 2 e no Gráfico 3.
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Gráfico 2 – Partidos dos presidentes (CI)
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Fonte: elaboração própria a partir dos dados dos Relatórios Anuais da Presidência do 
Senado.

Gráfico 3 – Partidos dos vice-presidentes (CI)
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Fonte: elaboração própria a partir dos dados dos Relatórios Anuais da Presidência do 
Senado.

Outro ponto a ser destacado é que a maior parte desses(as) se-

nadores(as) estão no primeiro mandato no Senado, chegando a ser, 

no segundo mandato do presidente Lula, 91,3%. Todavia, mesmo 

que eles tenham baixa experiência no Senado, não se pode indicar 
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que possuem baixa experiência política, já que possuem experiência 

prévia, tanto no Executivo como no Legislativo, com taxa significa-

tiva em todas as legislaturas (35,2%, 33%, 29,9% e 24,1%, consecuti-

vamente). Somado a isso, a maior parte desses parlamentares possui 

experiência prévia em um dos dois poderes.

Ao se analisar o perfil sociodemográfico desses parlamentares, 

identifica-se que eles são, em sua maioria, do gênero masculino, fi-

cando com taxa superior a 80% da comissão em todas as legislaturas 

analisadas, e que a maior parte é do Norte ou do Nordeste – fato que 

pode estar vinculado à distribuição regional do plenário, já que essas 

duas regiões são as que possuem maior número de senadores.

Por fim, no que tange à expertise profissional desses parlamen-

tares, tem-se um total de 12 profissões. Todavia, mesmo com a alta 

variabilidade de profissões, o maior índice (15,8%) corresponde a em-

presários, seguido pelas profissões de advogado (11,7%) e professor 

(11,1%), sendo importante frisar que engenheiros e agricultores tam-

bém fazem parte da composição da comissão. Por fim, mais de 70% 

deles possuem ensino superior. É válido ressaltar que, majoritaria-

mente, esses parlamentares possuem entre 50 e 59 anos de idade e 

passam um tempo médio de 3,4 anos na comissão.

3 conclusão

A Comissão de Serviços de Infraestrutura é composta por sena-

dores que apresentam um perfil em que a maioria possui alto nível 

de escolaridade e em grande parte são empresários, advogados e 

professores. Quando analisada a experiência política prévia, nota-se 

forte presença de parlamentares em primeiro ou segundo mandato no 

Senado; entretanto, não é possível indicar que esses parlamentares 
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não possuem experiência política, uma vez que, em sua maioria, eles 

já ocuparam postos em outras Casas Legislativas ou no Executivo. 

Assim, pode-se afirmar que, ao indicar os membros para a CI, os lí-

deres partidários levam em consideração a experiência política prévia 

dos parlamentares. Contudo, apesar de a maioria ter experiência polí-

tica, essa maioria não permanece muito tempo na CI, logo, é evidente 

que não há predominância do caráter de expertise endógena para a 

maior parte dos seus membros, o que pode resultar no enfraqueci-

mento do papel informacional da CI. Em suma, poucos parlamentares 

estiveram na comissão por 8 anos ou mais (8%), deixando a geração 

de expertise endógena prejudicada.

Por fim, pode-se identificar que o perfil médio dos senadores 
titulares que fazem parte da CI do Senado é de um parlamentar: 
homem; com mais de 50 anos de idade; que possui ensino supe-
rior; é empresário, professor ou advogado; advém da região Norte 
ou Nordeste; desfruta de experiência prévia no Legislativo e/ou no 
Executivo; e, majoritariamente, está no primeiro ou segundo man-
dato de senador. Por último, cabe mencionar que se trata de estudo 
preliminar, havendo questões a serem refletidas, debatidas e res-
pondidas com o andamento do estudo.
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1 introdução

A professora Geralda Luiza de Miranda (2008) discorreu de forma 
magistral sobre o instituto da delegação no interior do Congresso 
Nacional, ao confrontar as atribuições dos líderes partidários e dos 
órgãos entre as Casas Legislativas. A autora evidenciou a centrali-
dade dos líderes na coordenação do processo legislativo e na dis-
tribuição dos cargos. Tal concentração ocorreu mais na Câmara dos 
Deputados (CD), para superar os imperativos práticos da ação cole-
tiva. O  propósito agora é revisitar esse trabalho e atualizá-lo, com 

84 Mestre em Poder Legislativo pelo Centro de Formação da Câmara dos Deputados (Cefor/
CD) na linha de pesquisa de Processos Políticos do Poder Legislativo. Analista legisla-
tivo da CD, já foi auditor do TCU, analista da CGU e militar do Exército brasileiro. Possui 
graduação em gestão pública pelo Centro Universitário de Maringá – UniCesumar (2015), 
pós-graduação em orçamento público e é tecnólogo em informática pela Universidade de 
Taubaté – Unitau (1999).

85 Doutor e mestre em ciência política pela Universidade de Brasília (2018 e 2013). Bacharel 
em direito pelo Centro Universitário de Brasília (1998). Especialista em direito adminis-
trativo e processo administrativo pela Faculdade Cândido Mendes (2004) e em processo 
legislativo pelo Centro de Formação dos Servidores da Câmara dos Deputados (Cefor/
CD) (2007). Licenciado em letras-português (2013). É analista legislativo da Câmara dos 
Deputados e professor do Programa de Pós-graduação do Cefor/CD.
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o enorme desafio de manter a qualidade e desenvoltura da autora. 
Assim, formulam-se as seguintes perguntas: em que medida as alte-
rações das regras regimentais impactaram o papel dos atores-chave? 
(Figura 1 – Fluxo 1). Além disso, qual foi a influência da fragmentação 
partidária nesse portfólio (prerrogativas e cargos) dos atores-chave? 
(Figura 1 – Fluxo 2).

Figura 1 – Representação do problema de pesquisa

Ins�tuição: regras 
formais e informais 

Atores-chave: Líderes e 
PCD 

Funcionamento CD 

Deputados 

Fragmentação par�dária 

Fonte: elaborado pelos autores.

De acordo com Miranda (2008), compreender como ocorre a dis-
tribuição dos cargos, sob os aspectos da delegação, permite vislum-
brar a condução da atividade legislativa, seja por meio da atuação 
dos líderes partidários, dos partidos políticos ou do presidente da 
CD. Entende-se que, passados mais de dez anos, é propícia a análise 
comparativa das normas para verificar se as alterações perpetra-
das no período afetaram a capacidade coordenativa dos líderes. Além 
disso, o artigo trata do processo decisório da Câmara dos Deputados, 
a fim de contribuir com a difusão do conhecimento e trazer mais 
informações acerca das instituições formais e informais (FERREIRA 
JÚNIOR, 2018). Apesar da importância das normas regimentais, há 
baixo volume de estudos publicados investigando suas influências 
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na dinâmica legislativa ou os motivos para as mudanças promovidas 

nos comandos.

Desde a publicação, como dito acima, passaram-se mais de dez 

anos, envolvendo quatro legislaturas, da 53ª à 56ª Legislaturas, com-

postas por dezenas de parlamentares diferentes, pois a renovação 

ocorre historicamente e, em 2020, foi de 47% (CÂMARA, 2019). À fren-

te do Poder Executivo estiveram quatro presidentes, e da Câmara dos 

Deputados, seis incumbentes. Um processo de impeachment foi con-

cluído. Desde 1994, PT e PSDB protagonizaram a disputa e demons-

traram capacidade para a conquista do principal cargo do Poder 

Executivo: a presidência da República. Contudo, em 2018, houve uma 

ruptura e somente o PT permaneceu competitivo. Na mesma linha, o 

Brasil e o mundo passaram pela maior crise sanitária global provoca-

da pela pandemia do coronavírus. Desse modo, as normas legislativas 

internas e as estruturas da Câmara sofreram alterações substanciais, 

em razão dos novos agentes políticos, das circunstâncias institucio-

nais, das demandas da sociedade e dos avanços tecnológicos.

Quanto à metodologia, a pesquisa adotou método histórico com-

parativo, com análise longitudinal da trajetória de mudanças pro-

movidas no arcabouço regimental, a fim de acomodar as necessida-

des surgidas. Desenvolveu-se o trabalho em três etapas. A primeira 

envidou esforços na realização de levantamento bibliográfico, con-

siderando o artigo base e, em especial, as publicações posteriores. 

Dessa forma, procurou-se compor um quadro conceitual, tratando 

da delegação. Diante do objetivo de comparar a situação de 2008 e 

2022, a segunda etapa consistiu em mapear as mudanças promovidas 

e empregar o método histórico-comparativo, a fim de responder as 

questões “como”, “por que” e “o que”, com o propósito de avançar 

na pesquisa e não se restringir à justaposição de variáveis e dados. 
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A análise ocorre de forma detalhada entre as regras regimentais; para 
tanto, foram verificadas as resoluções publicadas no período com-
preendido entre 2008 e 2022 (Figura 2). O propósito é compreender 
os contornos da delegação promovida. Os dados foram apresentados 
em tabelas, a fim de permitir observar longitudinalmente a trajetó-
ria das mudanças promovidas no Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados (RICD). Por fim, a terceira etapa envolveu a interpretação 
e análise sob a ótica da teoria da delegação e eventos que provocaram 
as intervenções nas regras internas da CD.

O escopo se restringe à Câmara dos Deputados. Diferentemente 
do texto-base que comparou as duas Casas Legislativas, optou-se no 
primeiro momento em fazer o confronto apenas considerando uma 
Casa, aprofundando as questões e diferenças, para, então, incluir o 
Senado em pesquisas futuras. Assim, o foco é a Câmara dos Depu-
tados e a comparação tem por base a publicação feita por Miranda 
em 2008 e as regras existentes em 2022.

No período, foram publicadas 32 resoluções modificadoras, que 
tiveram como alvo 328 dispositivos regimentais. Praticamente todos 
os anos, os integrantes da CD decidiram alterar o Regimento Interno, 
exceto em 2010, 2020 e 2022 (até maio). A Figura 2 demonstra esse 
histórico de mudanças.
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Figura 2 – Resoluções da Câmara dos Deputados que alteram o seu 

Regimento Interno de 2009 a maio de 2022: uma linha do tempo

2010

2013

2009

2012

2011

2014

Res. 10, de 2009: Cria a 
Procuradoria Especial da 
Mulher

Res. 2, de 2011:  Acrescenta 
Cap. III-B ao Tít. II; altera o 
art. 180; modifica o Código de 
Ética e Decoro Parlamentar

Res. 1, de 2011: 
Altera o Regimento

Res. 19, de 2012: Altera 
os arts. 4º, 5º, 6º, 65, 66, 
68, 227 e 280

Res. 23, de 2013: Dispor 
sobre a Comissão da 
Amazônia, Integração 
Nacional e de Desenvolvi-
mento Regional.

Res. 22, de 2013: Aplicar 
aos Deputados da Comis-
são de Cultura a ressalva 
constante da parte final 
do § 2º do art. 26

Res. 21, de 2013: 
Desmembrar as 
competências 
da Comissão de 
Educação e Cultura

Res. 45, de 2013: Altera 
o § 1° do art. 66 

Res. 47, de 2013: 
Dá nova redação 
aos arts. 188 e 240

Res. 50, de 2013: 
Explicitar a finalidade 
da Comissão Geral

Res. 25, de 2013: 
Institucionalização 
da Corregedoria 
Parlamentar

Res. 26, de 2013: Cria 
o Centro de Estudos e 
Debates Estratégicos da 
Câmara dos Deputados

Res. 31, de 2013: Dispor sobre 
a Secretaria da Mulher, a 
Procuradoria da Mulher e a 
Coordenadoria dos Direitos 
da Mulher

Res. 54, de 2014: Desmembrar as 
competências da  Comissão de 
Turismo e Desporto



a Delegação aos líDeres PartiDários na câmara Dos 
DePutaDos: as alterações regimentais De 2008 a 2022

 

309

2020

2022

2016

2019

2018

2017

2021

2015

Res. 1, de 2015: Fixar 
em treze centésimos o 
nr. máximo de Dep. por 
Comissão Permanente

Res. 2, de 2015: Dispor 
sobre a organização da 
Ordem do Dia

Res. 3, de 2015: Criar a 
Secretaria de Relações 
Internacionais

Res. 4, de 2015: Dispor 
sobre a Secretaria de 
Comunicação Social

Res. 7, de 2015: Dispor 
sobre as sessões delibe-
rativas e de debates

Res. 12, de 2015: Altera o 
inciso VI do art. 32

Res. 14, de 2016: Determina 
o recálculo da proporcio-
nalidade partidária na CD 
na 55ª Legislatura

Res. 17, de 2016: Altera os 
arts. 11 e 11-A

Res. 15, de 2016: Cria a Comissão 
de Defesa dos Direitos da Mulher e 
a Comissão de Defesa dos Direitos 
da Pessoa Idosa

Res. 20, de 2016: Criar 
Secretaria da Juventude

Res. 25, de 2017: Ficam criados 
o Plano Anual de Fiscalização e 
Controle e o Relatório Anual de 
Fiscalização e Controle

Res. 27, de 2018: Instituir 
o Comitê de Defesa da 
Mulher contra Assédio 
Moral ou Sexual

Res. 29, de 2018: Dispõe 
sobre a adoção de nume-
ração comum com o SF 
das proposições

Res. 30, de 2018: Altera o 
Regimento

Res. 5, de 2019: 
Cria a Secretaria da 
Transparência

Res. 6, de 2019: Dispor 
sobre a Secretaria de Parti-
cipação, Interação e Mídias 
Digitais e a Secretaria de 
Comunicação Social

Res. 12, de 2019: 
Estabelece o processo 
legislativo digital

Res. 21, de 2019: Altera os arts. 41, 
65, 66, 67, 70, 85, 89, 117, 122, 155, 
157, 161, 162, 163, 175, 177, 178, 185, 
186, 191, 192 e 193

Fonte: elaborado pelos autores.
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A estrutura do artigo se divide na introdução. Na sequência, o 
conceito fundamental da delegação de competências e regras for-
mais e informais. Depois, a comparação entre os comandos regi-
mentais em 2008 e 2022, detalhando as atribuições dos líderes e 
órgãos; prerrogativas dos líderes para constituir os cargos e as fun-
ções de coordenação da dinâmica do processo legislativo. Ao final, a 
conclusão.

2 quadro conceitual: delegação e regras formais e 
informais no Parlamento

Há uma rede complexa de delegação formada entre o chefe do 
Executivo/ministros, partidos/ministros e partidos/parlamentares 
(STROM, 2000). No âmbito do Congresso Nacional, há necessidade de 
construir acordos que sobrevivam e tenham solidez, para permane-
cerem válidos não obstante o aparecimento de eventos imprevistos 
e ameaças por parte de opositores ou até mesmo dos integrantes das 
legendas envolvidas. Existe em todos eles um desafio interposto ao 
formador dessas coalizações de lidar com os custos de transação que 
surgem das relações na coordenação das alianças. O conceito de custo 
é importado das teorias econômicas para o modelo de delegação polí-
tica, sendo conceituado por Epstein e O’Halloran, (1999, p. 52): “custos 
que os órgãos de tomada de decisão coletiva enfrentam para atingir 
e fazer cumprir as decisões políticas”. A delegação é uma instituição 
capaz de diminuir os custos de transação na dinâmica de desfecho 
dos acordos. Paralelamente, os envolvidos são beneficiados com as 
trocas e benesses compensatórias.

Na Câmara dos Deputados, diversos vetores emanam delegações, 
mas as principais recaem sobre os líderes partidários e o presidente 
da Câmara. Miranda (2008) reafirma os objetivos da sua prática:
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Resultados da delegação são a diminuição dos custos de transação, a 
estabilidade das escolhas e uma melhor coordenação da ação coletiva em 
torno das opções políticas preferidas pelos atores que detêm poderes de 
agenda e de veto. (MIRANDA, 2008, p. 1)

3 as prerrogativas das lideranças parlamentares na 
distribuição de cargos na cD

Acertadamente, Miranda (2008) resume o processo de distribuição 
dos órgãos internos da Câmara dos Deputados em duas etapas: a pri-
meira envolve a divisão dos cargos entre os partidos; a segunda, inter-
namente, cada legenda define os ocupantes daquele posto. Ela destaca 
ainda que a distribuição dos cargos atende a proporcionalidade, a ex-
periência, o direito da minoria e a autoindicação. Nesse sentido, cabe 
fazer algumas observações. No início da legislatura, preliminarmen-
te, são formados os blocos partidários com o propósito de crescer em 
quantidade e aumentar as condições de angariar os postos mais cobi-
çados. Os cargos da Mesa Diretora são os primeiros a serem definidos, 
para na sequência o presidente da Câmara recém-empossado premiar 
os partidos unidos no bloco e até mesmo as demais legendas. Depois, 
ainda com base na proporcionalidade, as comissões serão escolhidas 
pelos partidos ou blocos de maior tamanho. Há inclusive cessão de va-
gas entre os membros do bloco, o que de alguma forma burla o princí-
pio da proporcionalidade (INÁCIO; REZENDE, 2015).

O modelo institucional brasileiro pode ser definido como um 
conjunto complexo de delegações cruzadas; em geral, o regime pre-
sidencial constrói-se dessa maneira (STROM, 2000). Como dito an-
teriormente, existem altos custos de transação que o controle das 
delegações exige. Em 2017, o governo Temer conduzia o processo de 
reforma da previdência (PEC nº 287/2016), porém foi necessário reu-
nir a base aliada para rejeitar duas denúncias capazes de retirá-lo do 
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mandato; assim, a reforma aumentou demasiadamente seu custo e se 
tornou inviável. Em virtude das múltiplas linhas de delegação, a pro-
babilidade de paralisia decisória e de instabilidade é alta.

De início, com base na Figura 2, é nítido o crescimento do nú-
mero de cargos e órgãos, que, segundo as resoluções, passaram de 
13 para 23 tipos. Ao adentrar em cada uma delas, fica mais claro 
ainda o aumento. O número de vagas cresceu de 60 para 99, ou seja, 
65% (não estão computados os casos variáveis e os das comissões). 
Havia 20 comissões permanentes em 2008 e, nesse ínterim, outras 
5 foram criadas, totalizando 25. As vagas nessas comissões saltaram 
de 542 postos para 788 (aumento de 45%). Os dados desta pesquisa 
serão dispostos em tabelas para melhor visualização, a exemplo do 
extrato apresentado no Quadro 1.

Quadro 1 – Prerrogativa dos atores legislativos para 

composição dos cargos e órgãos da CD
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1
Colégio de 

Líderes
(art. 20)

Líderes de
partido e de 

bloco. 
Líderes da 

Maioria, da 
Minoria, do 

Governo. 
Coordenadoria 

dos Direitos 
da Mulher 
(art. 20-E). 
Secretaria 

da Juventude 
(art. 20-H).

Variável
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2

Liderança 
de partido 

e bloco 
(art. 9º, 12, 13)

Indicação Maioria da 
bancada

Indicados no
início da

legislatura
Líder Variável

3

Presidência 
de comissão 
permanente 
e temporária 
(art. 7º, 39)

Eleição

Maioria 
dos 

membros 
titulares

Anual, vedada a
recondução

Presidente
Vice-Presidente

1
3

4
Mesa 

Diretora 
(art. 8º)

Eleição 
(entre os 

indicados)

Maioria 
dos 

deputados. 
Líder, 

bancada ou 
deputado 

individual-
mente na 
indicação

Bianual, vedada 
a recondução 
para o mesmo 

cargo na eleição 
imediatamente 

subsequente

Presidente
Vice-Presidente

Secretário
Suplente

1
2
4
4

5

Conselho 
de Altos 

Estudos e 
Avaliação 

Tecnológica 
(art. 275)
Centro de 
Estudos 

e Debates 
Estratégicos 

(art. 275) 
(Res. 26, 
de 2013)

Indicação PCD
Líder

Quatro anos
2 anos, vedada 

recondução 
na mesma 
legislatura

Repres. (1) natos
• da Mesa

• dos deputados

Presidente
Membros

1
5

1
11

Fonte: elaborado pelos autores, com base em Miranda (2008). 

As eleições de 2007, objeto de pesquisa do artigo inicial, já apre-
sentavam alta fragmentação partidária, contando com 20 partidos 
com representantes na CD. Os 4 maiores (PMDB, PT, PSDB, PFL) so-
mavam 299 deputados; por outro lado, em 2019 havia 30 partidos, 
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sendo que foram necessários 7 (PT, PSL, PP, PSD, MDB, PR, PSB) para 
se obter quantidade equivalente, ou seja, 307. Em suma, para se aco-
modar maior quantidade de partidos e seus respectivos líderes, foram 
criados mais postos.

Outro fator interessante é o fortalecimento do presidente da CD, 
que tinha prerrogativa de indicação/designação em 2 situações – que 
cresceu para 8, sendo que em 2 casos consta Mesa, mas na prática 
cabe ao PCD. Dessa forma, dos 23 postos, 10 cabe a ele. Uma concen-
tração que não se encaminhou na direção do líder, mas para o chefe 
da Casa Legislativa.

4 as prerrogativas das lideranças partidárias no 
processo legislativo da cD

Como se percebe no decorrer da observação e comparando dois 
momentos diferentes das regras regimentais, as prerrogativas dos 
atores legislativos também foram alteradas, principalmente em 2021. 
Quanto à urgência urgentíssima prevista no art. 155, ela evita que ou-
tros requerimentos sejam apresentados, acelerando o processo de vo-
tação. Em relação ao adiamento de votação, as alterações diminuem 
o tempo possível de postergar o voto, que no caso de tramitação ur-
gente é de uma sessão. Ademais, nesse tipo de tramitação o requeri-
mento deve ser subscrito por um décimo dos membros da Câmara ou 
por líderes que representem esse número. Há ainda o estabelecimento 
de prejudicialidade da tentativa de adiar, se anteriormente foi rejei-
tado requerimento de retirada de pauta. De forma lógica, se o plená-
rio optou em deliberar sobre a matéria, não haveria justificativa para 
não votar. Tendo sido adiada uma vez a discussão de uma matéria, 
só o será novamente ante a alegação, reconhecida pelo presidente da 
Câmara, de erro na publicação. Há diversas outras mudanças que serão 
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estudadas para compor a pesquisa, sendo a maior atualização do RICD 
desde a sua publicação (BEDRITICHUK; FERREIRA JÚNIOR, 2021).

5 conclusão

A conclusão pretende atualizar os termos da pesquisa original, 
em busca de responder se as alterações promovidas foram capazes de 
alterar o papel dos atores-chave: líderes partidários e o presidente da 
CD. Além disso, há indícios de que a fragmentação partidária pres-
siona esses atores, exigindo o aumento de seus portfólios de distri-
buição, com o propósito de viabilizar o funcionamento da CD.
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1 introdução e considerações teóricas preliminares

Quando cotejada a temática do controle exercido sobre os atos do 
processo legislativo, a doutrina tende a enfocar os limites do controle 
jurisdicional exercido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) sobre os 
atos processuais legislativos do Congresso Nacional, especialmente 
sobre aqueles de caráter interna corporis, como visto em Chevitarese 
(2016). Esta matéria, contudo, teve seu âmbito de discussão prática 
reduzido após o julgamento do Tema nº 1.120 de Repercussão Geral, 
no qual foi fixada a tese de que, “em respeito ao princípio da separa-
ção dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando 
não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais perti-
nentes ao processo legislativo, é defeso ao Poder Judiciário exercer 
o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do 
alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, 
por se tratar de matéria interna corporis” (BRASIL, 2021).

86 Mestrando em direito do Estado na Universidade de São Paulo (USP).
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E, ainda que o Tema nº 1.120 tenha refletido a jurisprudência 
dominante do STF, insta ressaltar que não era ela unânime, havendo 
entendimento de que, em situações excepcionais, mesmo os atos pu-
ramente regimentais eram controláveis, como verificado na decisão 
monocrática proferida na Medida Cautelar em Suspensão de Segu-
rança nº 5.272-DF.

Se de um lado houve consolidação da jurisprudência acerca da 
impossibilidade de se revisitar na esfera jurisdicional as normas do 
processo legislativo que não possuam envergadura constitucional, há 
ainda lacuna relevante a ser explorada. A doutrina pouco se aprofun-
dou no que toca ao fortalecimento do controle preventivo interno do 
processo legislativo, ou seja, naquilo que é afeto ao aprimoramento 
das estruturas hoje existentes dar maior efetividade ao direito ao 
devido processo legislativo. E, no cenário atual, tal discussão é de 
grande importância, pois este é o único controle admissível quando 
a norma parâmetro for o regimento interno da Casa Legislativa, 
tendo a sua eficácia e o seu fortalecimento a finalidade de obstar que 
a Maioria parlamentar molde as normas de processo legislativo para 
atender casuisticamente seus interesses (SILVA FILHO, 2003, p. 73).

Para os fins do presente trabalho, denomina-se “controle pre-
ventivo interno do processo legislativo” o processo de controle dos 
aspectos formais dos atos do processo legislativo exercido de ma-
neira direta pelo próprio Poder Legislativo, através da presidência da 
Casa, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) e pelo 
próprio Plenário ao apreciar a regularidade formal das proposições, 
seja mediante provocação de um ou mais parlamentares ou enquanto 
etapa obrigatória do trâmite de uma proposição legislativa.

O tema, assim, se insere dentro das discussões atinentes à exis-
tência de um “devido processo legislativo” – ou seja, o direito, aufe-
rido ao menos aos parlamentares, de que a produção normativa seja 



controle interno Das normas regimentais Da câmara Dos DePutaDos:
 consiDerações teóricas e ProPostas De aPrimoramento

 

319

produzida em consonância com as normas processuais constitucio-
nais, legais e regimentais (CARVALHO, 2002, p. 112). Logo, a discussão 
em comento é de extrema relevância para o processo legislativo, na 
medida em que apenas será possível alcançar plenamente o Estado 
Democrático de Direito (EDD) caso o devido processo legislativo seja 
igualmente atingido. Afinal, a prevalência numérica da maioria par-
lamentar não pode significar a relegação da minoria parlamentar ao 
relento e ao descalabro jurídico, havendo de serem respeitadas as “re-
gras do jogo”.

2 objetivos e hipóteses a serem testadas

O presente trabalho tem como objetivo a análise qualitativa dos 
mecanismos utilizados dentro do Poder Legislativo federal, especi-
ficamente na Câmara dos Deputados, para a realização do contro-
le preventivo interno do processo legislativo em sentido estrito – ou 
seja, referente à observância das normas constitucionais, legais e re-
gimentais atinentes à produção normativa –, visando à apresentação 
de propostas para seu aprimoramento, ou, se o caso, à construção de 
um modelo apto a substituir as estruturas hoje existentes, caso se en-
tenda pela inviabilidade de sua manutenção na forma como se encon-
tram desenhadas.

Para a concretização desse objetivo primário, será necessário 
passar por dois objetivos secundários: em primeiro lugar, identificar 
qual a realidade específica do controle processual legislativo preven-
tivo e interno realizado pela Câmara dos Deputados; e, em segundo 
lugar, aferir se o controle exercido atualmente é suficiente para jus-
tificar a impossibilidade do controle jurisdicional ou se as estruturas 
ora postas podem colocar em risco o devido processo legislativo, por 
não representarem um controle efetivo, mas tão somente um meio de 
chancela.
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Faz-se, também, recorte ainda mais específico para o presente 
estudo: tendo em vista que o Tema nº 1.120 tinha por objeto o contro-
le jurisdicional de regimentalidade, o objeto de análise será o controle 
preventivo interno de regimentalidade – já que, para a legalidade e 
constitucionalidade, o controle jurisdicional ainda é possível.

O presente trabalho partiu da seguinte hipótese: os mecanismos 
atualmente existentes na Câmara dos Deputados para realização do 
controle de regimentalidade do processo legislativo não são suficien-
tes para garantir em sua plenitude o direito ao devido processo legis-
lativo, logo, obstar a revisão jurisdicional da regimentalidade poderá 
comprometer este direito.

Ressalta-se, por fim, que o presente trabalho não tem como pro-
posta analisar a repercussão concreta do julgamento do Tema nº 1.120, 
mas sim analisar o cenário apresentado atualmente e verificar se, man-
tida a impossibilidade de controle de regimentalidade na via jurisdi-
cional, é necessário ou não aprimorar os mecanismos de controle pre-
ventivo interno para minimamente assegurar a garantia do devido 
processo legislativo.

3 métodos e procedimentos

Para a persecução dos objetivos e a confirmação das hipóteses 
destacadas no item acima, foi utilizada, em primeiro lugar, a revisão 
bibliográfica das obras que já enfrentaram a questão das vicissitudes 
do controle preventivo interno do processo legislativo, bem como o 
estudo de instrumentos análogos existentes nos Poderes Executivo e 
Judiciário para dirimir controvérsias interpretativas internas e con-
solidar determinadas orientações sobre a aplicação da legislação.

Complementarmente à revisão bibliográfica, o presente trabalho 
lançou mão da análise empírica, debruçando-se sobre o procedimento 
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adotado na Câmara dos Deputados para o controle preventivo interno 
de regimentalidade do processo legislativo. Para isso, foram anali-
sados: 1) a existência de oscilações interpretativas em questões de 
ordem dentro de uma mesma legislatura, ou, no máximo, dentro do 
intervalo de duas legislaturas contíguas; e 2) o número de casos efe-
tivamente apreciados pela CCJC, em relação ao número total de recur-
sos interpostos.

A escolha feita se deu pelo fato de, na Câmara dos Deputados, ser 
cabível o controle de regimentalidade apenas através de provocação 
feita por parlamentar ao presidente da Casa ou a presidente de Comis-
são – utilizando-se, para tal, das “questões de ordem” – e, na hipó-
tese de discordância quanto a este entendimento, através de recurso 
à CCJC.

Para analisar o item 1 mencionado, foram extraídos dados do site 
da Câmara dos Deputados (QUESTÕES, s/d), colhendo-se, para fins de 
busca, os dispositivos do Regimento Interno, artigo a artigo, e sele-
cionadas as divergências mais relevantes em termos práticos. Já no 
que toca ao item 2 mencionado, foram levantados os recursos inter-
postos contra decisões do presidente da Casa em sede de questão de 
ordem (RECURSOS, s/d) com recorte temporal específico aos anos 
de 2011 a 2022, com posterior aglutinação dos dados de acordo com a 
legislatura respectiva.

Partindo dos elementos doutrinários e dos dados empíricos, foi 
possível avaliar se os mecanismos hoje existentes para o controle pre-
ventivo interno de regimentalidade do processo legislativo na Câmara 
dos Deputados são ou não suficientes para: 1) transmitir segurança 
jurídica aos jurisdicionados; e 2) assegurar o pleno direito ao devido 
processo legislativo, tornando admissível a vedação ao controle juris-
dicional.
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4 resultados relevantes e conclusão

Considerando como objeto deste estudo a suficiência (ou não) dos 
mecanismos hoje existentes para realização do controle preventivo 
interno do processo legislativo em consonância com a busca por um 
devido processo legislativo, os resultados a serem apresentados mos-
tram que o atual panorama não assegura a plena atenção a essa ga-
rantia.

Ao longo da pesquisa, constatou-se que a existência do instituto 
das questões de ordem, por si só, não é suficiente para garantir o de-
vido processo legislativo. Em primeiro lugar, porque sua resposta é 
de caráter unipessoal, cabendo exclusivamente ao presidente da Casa 
Legislativa fazê-lo (art. 95, § 6°, do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados), mas não sendo obrigatória a observância de preceden-
tes verificados em questionamentos anteriores. Há, portanto, risco de 
adoção de postura casuística e desarmônica, comprometendo a segu-
rança jurídica.

Sobre essa falta de harmonia, destacam-se duas situações, a tí-
tulo de exemplo: 1) cabimento da devolução liminar de projetos ao 
autor por inconstitucionalidade, se em qualquer fase do processo 
legislativo (Questão de Ordem nº 10.235/1995, presidente dep. Luis 
Eduardo Magalhães) ou apenas até o encaminhamento da proposição 
para análise da CCJC (Questão de Ordem nº 10.074/1999, presidente 
dep. Michel Temer); e 2) destituição de parlamentar de cargo na Mesa 
Diretora, se necessária apenas quando houver mudança de partido 
para outro que integre bloco parlamentar diverso (Questão de Ordem 
nº 168/2016, presidente dep. Eduardo Cunha), ou sempre que houver 
mudança partidária (entendimento atualmente adotado).

Não se critica o poder concedido ao presidente da Casa para decidir 
sobre as questões de ordem, mas sim o risco de esse ato ser utilizado 
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como mecanismo de manifestação da supremacia da maioria e obstar 
o acesso das minorias ao devido processo legislativo.

Afinal, por si só, a existência de oscilações na interpretação do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados por si só não é um obs-
táculo à concretização do devido processo legislativo, uma vez que 
faz parte do processo de amadurecimento institucional e da natural 
evolução da compreensão da matéria, como ocorre no próprio Poder 
Judiciário. O obstáculo que se verificou empiricamente é que não há 
mecanismo apto para promover qualquer controle efetivo sobre as 
decisões tomadas pela presidência – o recurso manejável à CCJC, na 
prática, se revela inócuo, pois é julgado apenas em um número mar-
ginal de casos, como se nota da Tabela 1.

Tabela 1 – Recursos interpostos contra questões de ordem 
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2011-2014 59 57 1 0 1 0

2015-2018 89 80 4 2 3 0

2019-2022 16 0 0 0 0 16

Fonte: Elaborada pelo autor.

Não havendo qualquer parâmetro obrigatório de controle ou pre-
cedentes vinculantes que imponham uma orientação interpretativa 
mínima ao presidente da Casa e sendo ínfimo o número de recursos 
efetivamente apreciados (pouco superior a 4%, entre 2011 e 2018), é 
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inviável a defesa da eficiência do mecanismo hoje existente para o 
controle preventivo interno de regimentalidade.

Ainda que esse controle seja tanto político quanto jurídico, é pre-
ciso que se assegure um mínimo de segurança jurídica para obstar 
que a supremacia da maioria suprima as garantias da minoria. É pre-
ciso, portanto, criar mecanismos para fazer valer o devido processo 
legislativo, impedindo que este se torne uma cláusula vazia.

Diante desse cenário, é possível fazer algumas propostas de apri-
moramento legislativas. A primeira delas é a criação de mecanismo 
análogo à Súmula Vinculante, que se denomina, nesta ocasião, de 
Súmula Vinculante Legislativa, aplicável especificamente às respos-
tas às questões de ordem e à interpretação do Regimento Interno.

Da mesma forma que a Súmula Vinculante fora criada para paci-
ficar controvérsias de grande repercussão dentro do Poder Judiciário 
(SILVA E MELO, 2010, p. 2-3), a Súmula Vinculante Legislativa possi-
bilitaria uniformizar o entendimento acerca da interpretação do Re-
gimento Interno e dificultar a ocorrência de novas oscilações inter-
pretativas, principalmente para favorecer um ou outro grupo político.

Para tal, recomenda-se que o instituto seja criado mediante o 
trâmite próprio dos projetos de Resolução, sendo operacionalizado da 
seguinte forma: existindo controvérsia significativa na interpretação 
do Regimento Interno, após prévia oitiva da CCJC, poder-se-ia criar 
Súmula Vinculante Legislativa para consolidar determinada orien-
tação interpretativa, a qual deveria ser aprovada com voto favorável 
de no mínimo dois terços dos parlamentares, mesmo procedimento 
aplicável à reforma da Súmula Vinculante Legislativa.

Uma segunda proposta, de índole processual, seria a sustação do 
processo legislativo até o julgamento do recurso pela CCJC. Para evi-
tar o seu uso com fins meramente protelatórios, seria relevante a fi-
xação de número mínimo de subscrições (por exemplo, em 20% dos 
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membros da Casa Legislativa) ao recurso para que ele adquirisse tal 
efeito suspensivo.

Uma terceira proposta, por fim, visando a racionalizar o manejo 
das questões de ordem e de seus recursos, ao mesmo tempo em que se 
mitigaria a chance de uso casuístico do poder interpretativo do pre-
sidente da Casa, seria a criação de dispositivo no Regimento Interno 
que determinasse que, dentro da mesma legislatura ou do biênio 
de gestão presidencial, não caberia mudança de entendimento para 
questões de ordem referentes ao mesmo dispositivo normativo (isto é, 
em havendo decisão sobre a interpretação de dispositivo regimental, 
a mesma não poderia ser modificada dentro daquele corte temporal).

Por fim, retomando-se os objetivos e as hipóteses anteriormen-
te elencados, pode-se destacar que os mecanismos de controle inter-
no do processo legislativo na Câmara dos Deputados, hoje, podem ser 
aprimorados para trazer maior tecnicidade e segurança jurídica na 
interpretação das normas regimentais, ao mesmo tempo em que po-
dem ser agregadas novas estratégias decisórias para que se crie um 
modelo mais eficiente de controle preventivo do processo legislativo, 
assegurando-se, assim, o direito ao devido processo legislativo.
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A presente pesquisa analisa o processo de emendamento das me-
didas provisórias exercido pelo Senado Federal na última década. 
Para tanto, busca dados agregados que demonstram as dimensões e 
as características do fenômeno e também procede a estudos de caso 
para enriquecer a análise descritiva, abrindo novas linhas de pesqui-
sas futuras. Este trabalho se insere num contexto maior de alargar a 
compreensão sobre o sistema político brasileiro, ressaltando seu ca-
ráter bicameral.

1 bicameralismo e o papel do senado

O arranjo bicameral no Brasil é classificado como simétrico e 
incongruente, dimensões que traduzem um bicameralismo forte 
(LIJPHART, 2003), sendo que o Senado no Brasil é um dos mais fortes 
do mundo em poderes constitucionais (NEIVA, 2008). Ao contrário de 
outros parlamentos, onde a câmara baixa detém prevalência em caso 
de conflito entre as Casas Legislativas (TSEBELIS; MONEY, 1997), no 

87 Senado Federal.
88 Senado Federal.
89 UniCEUB.
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Brasil, Senado e Câmara estão em pé de igualdade com relação ao pro-
cesso legislativo, sendo que a prerrogativa cabe à Casa iniciadora, não 
necessariamente à Câmara dos Deputados.

Entretanto, o art. 64 da Constituição de 1988 estipula que os proje-
tos de iniciativa do Executivo deverão ter sua tramitação iniciada pela 
Câmara dos Deputados. Tal dispositivo altera sensivelmente o jogo 
bicameral, tendo em vista a grande proporção da legislação aprovada 
que tem origem no Executivo (FIGUEIREDO; LIMONGI, 1999). Assim, 
por mais que, em tese, o bicameralismo no Brasil seja simétrico, na 
prática a Câmara acaba tendo maior relevância por deter a prerroga-
tiva de Casa iniciadora mais frequentemente.

Estudos sobre a câmara alta no Brasil ainda são incipientes, fato 
surpreendente tendo em vista o arranjo bicameral adotado no Brasil. 
Com efeito, pesquisas recentes vêm buscando atualizar a literatura do 
presidencialismo de coalizão incluindo o Senado na análise, como, por 
exemplo, os trabalhos de Rubiatti (2017) e Araújo (2014). Nesse último 
trabalho, especificamente, o autor analisa o papel de revisão exercido 
pelo Senado entre 1989 e 2010 com relação aos projetos do Executivo. 
O autor afirma que o Senado está inserido na arena maior das insti-
tuições do presidencialismo de coalizão, e que por isso os senadores 
utilizam estrategicamente suas prerrogativas em virtude de variáveis 
partidárias envolvidas na montagem da coalizão de governo.

Apesar dos avanços no entendimento do bicameralismo, ainda 
cabe investigar mais a fundo o papel de revisão exercido pelo Se-
nado, caracterizando melhor o processo revisional e apontando pos-
síveis variáveis que estariam associadas à utilização ou não dessa 
prerrogativa.
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2 medidas provisórias

No contexto do processo legislativo, as medidas provisórias têm 
papel central no sistema político brasileiro. Os números falam por si. 
Só na última década (2012-2021), por exemplo, foram editadas 538 me-
didas provisórias, uma média de 4,5 por mês.

Como decretos executivos de vigência imediata, mas que preci-
sam ser aprovados pelo Parlamento em determinado prazo, as medi-
das provisórias são elemento central do toolbox do Executivo (RAILE 
et al., 2011).

De 1988 até 2001, as medidas provisórias tramitavam em sessão 
conjunta, após análise por comissão mista. O prazo exíguo de análise 
e a inércia proposital da base governista, entretanto, fizeram com que 
o modelo institucional desenhado para a conversão em lei das MPs 
não tivesse efetividade. A inação se tornou a regra, o que levou ao 
esvaziamento das sessões conjuntas e à prática disseminada de ree-
dições de medidas provisórias no período (BEDRITICHUK, 2021).

Em 2001, o Congresso aprovou a Emenda Constitucional nº 32/2001, 
alterando radicalmente o tratamento constitucional das medidas pro-
visórias. A tramitação passou a se dar em Casas separadas, após aná-
lise por comissão mista. A apreciação começaria sempre pela Câmara 
dos Deputados (CF, art. 62, § 8º). Na versão original da PEC, a tramita-
ção seria alternada em cada Casa, ora começando a ser apreciada pela 
Câmara, ora pelo Senado, mas tal versão não prosperou.

A consequência de tal mudança, entre outras, foi desequilibrar o 
bicameralismo em favor da Câmara (NICOLAU, 2009). Além de deter a 
prerrogativa de Casa iniciadora, dando a palavra final sobre eventuais 
emendas ou alterações aprovadas pelo Senado, a Câmara ainda detém 
vantagem estratégica ao controlar o elemento temporal da tramitação. 
Frequentemente, a Câmara aprova a medida provisória perto do fim do 
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prazo final de vigência, deixando ao Senado uma escolha do tipo all or 
nothing, ou seja, cabendo à câmara alta ou aprovar a MP da forma como 

veio da Câmara ou rejeitá-la, uma vez que o emendamento e a revisão 

ficam virtualmente impossibilitados pelo prazo.

Não à toa, é comum a reclamação de senadores com relação a 

esse prazo curto para análise das medidas provisórias, levando tanto 

a atritos com os deputados quanto à apresentação de propostas para 

modificar tal modelo, como a PEC nº 11/2011. Além disso, como tenta-

tiva de resguardar um tempo mínimo de análise pelo Senado, alguns 

presidentes da Casa tomaram decisões afirmando que não colocariam 

em apreciação nenhuma MP que chegasse ao Senado após certo limite 

temporal firmado na ocasião.

É no processo de conversão em lei das medidas provisórias que o 

adjetivo “carimbador” é invocado para criticar a atuação diminuída 

da câmara alta em virtude da exiguidade de tempo disponível para 

emendar. Mas será o elemento temporal a única variável associada 

ao emendamento feito pelo Senado? Além disso, há alguma forma ins-

titucional de passar ao largo dessa limitação de emendamento? A pre-

sente pesquisa parte desses questionamentos para caracterizar e en-

tender melhor o processo de revisão exercido pelo Senado no tocante 

às medidas provisórias.

3 Dados e metodologia

A pesquisa tem como primeiro objetivo promover uma análise 

descritiva, de caráter exploratório, buscando dados agregados para 

caracterizar o processo de revisão das medidas provisórias pelo Se-

nado.

Para tanto, reúne dados sobre todas as medidas provisórias edi-
tadas nos últimos dez anos (2011 a 2022), levantando as seguintes 
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informações: o número de emendas apresentadas na fase inicial, que 
pode ser utilizada como proxy da importância e polêmica da MP, con-
forme trabalho de Silva e Araújo (2013); o tempo disponível para a 
análise do Senado; o percentual de medidas provisórias emendadas; 
o resultado final dessas emendas na Câmara; o partido e a Casa do 
relator na comissão mista.

A partir desse quadro geral, que fornecerá um panorama da ati-
vidade revisional do Senado nos últimos dez anos, a pesquisa bus-
cará aprofundar a investigação sobre os casos onde a revisão ocorreu. 
A  necessidade de se incorporar o contexto à análise e a ocorrência 
prática de poucos casos de revisão (menos de trinta em dez anos) 
fazem com que o desenho de pesquisa seja do tipo small-N (KING et 
al., 1994), levando à escolha do estudo de caso como opção metodo-
lógica. Trata-se de método que traz riqueza de informações sem dei-
xar de apresentar preocupação analítica (FLYVBJERG, 2011), podendo 
alcançar “generalizações contingentes”, bem como maior poder ex-
plicativo para lidar com as condições de ocorrência do fenômeno e de 
mecanismos causais (GEORGE; BENNET, 2005).

Espera-se com a riqueza descritiva dos casos apontar variáveis 
associadas ao fenômeno da revisão pelo Senado e também meca-
nismos causais, sugerindo uma linha de pesquisa futura que poderá 
aprofundar a investigação sobre os achados iniciais da pesquisa.

Finalmente, também por intermédio de estudos de caso, a pes-
quisa pretende avaliar se o Senado tem utilizado alguma alternativa 
institucional em lugar da revisão. Nessa etapa, serão selecionadas al-
gumas medidas provisórias que não foram emendadas pelo Senado 
justamente para vislumbrar a ocorrência de possíveis alternativas re-
gimentais.
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4 conclusões

Resultados preliminares da pesquisa indicam baixo número de 
ocorrências de revisão pelo Senado. Num universo de quase 300 me-
didas provisórias analisadas pela câmara alta no período selecionado, 
o Senado aprovou emendas em menos de 10% dos casos, número 
abaixo do resultado encontrado por Rubiatti (2017), o que pode indicar 
que o fator temporal nas medidas provisórias contribui para reduzir 
as possibilidades de revisão. Esse dado, porém, carece ainda de com-
plementação com outras informações e será melhor trabalhado no 
decorrer da pesquisa, compondo um panorama mais amplo e sendo 
aprimorado com os estudos de caso posteriores.

Ademais, a análise também preliminar de casos em que a revi-
são não ocorreu indicam ao menos três alternativas institucionais 
à revisão: i) a aprovação de emendas de redação, que não ensejam o 
retorno à Câmara e podem ser interpretadas extensivamente pelos 
senadores; ii) a inadmissibilidade de emenda sem pertinência te-
mática, o que, segundo entendimento do Senado, não se confunde 
com a aprovação de emenda supressiva e também não leva ao re-
torno da MP à Câmara (NASCIMENTO, 2020); e iii) os “compromissos 
de veto”, acordo intermediado pelo líder do governo no sentido de 
aprovar a matéria tal como veio da Câmara, desde que o presidente 
da República se comprometa a vetar o dispositivo objeto do dissenso 
entre os senadores.

Ao avançar, ainda que de forma inicial, nessa dupla vertente qua-
litativa e quantitativa, a pesquisa pretende lançar luzes sobre como 
se dá o processo legislativo no Senado de matéria de importância 
vital para o sistema político brasileiro, como são as medidas provi-
sórias. Além de preencher lacuna existente em relação aos estudos 
sobre o Senado, a pesquisa poderá estabelecer bases descritivas para 



emenDas Do senaDo às 
meDiDas Provisórias

 

333

o desenvolvimento de trabalhos e investigações posteriores sobre o 
fenômeno.
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1 resumo

Os Poderes Executivos possuem instrumentos que lhes garantem 
maior capacidade de decisão e governabilidade, tornando-os, muitas 
vezes, os principais atores no processo de construção legislativa; já 
os Poderes Legislativos, neste caso, sendo considerados meros ato-
res coadjuvantes. Por isso, contextualizamos essa realidade, demons-
trando quantitativamente o uso do Regime de Urgência, pelo governo 
do estado do Rio Grande do Sul, de 2003 a 2020.

2 aspectos legais

Para iniciarmos o debate, vale revisitarmos Montesquieu, que 
aborda que “o poder deve limitar o poder”. O autor desenvolveu o sis-
tema de freios e contrapesos, que consiste na moderação do poder 
pelo poder. Desta forma, cada poder deve ser autônomo e exercer sua 

90 Mestranda em políticas públicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Gra-
duada em ciência política, com pós-graduação em administração pública contemporâ-
nea. Possui experiência na área de políticas públicas, processo legislativo e relações go-
vernamentais. Atua como analista sênior na Gerência de Políticas Públicas do Sebrae-RS.



336

ANAIS DO SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO LEGISLATIVA E 
XII JORNADA DE PESQUISA E EXTENSÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

determinada função, porém o exercício dessa função deve ser contro-
lado pelos outros poderes. Assim, pode-se dizer que os poderes são 
independentes, porém harmônicos.

Montesquieu, em seu livro O espírito das leis, aborda a chamada 
“teoria dos três poderes”. Nessa hipótese, uma divisão tripartite po-
deria equilibrar a autonomia e a intervenção nos demais poderes, de-
vendo buscar equalizar o poder entre os entes.

Quando a mesma pessoa ou no mesmo corpo de magistratura o Poder 

Legislativo é reunido ao Poder Executivo, não há liberdade; porque é 

temer que o mesmo monarca ou o mesmo Senado faça leis tirânicas, para 

executá-las tiranicamente. (MONTESQUIEU, 2009, p. 169)

As instituições são cercadas por instrumentos legalmente insti-
tucionalizados que possibilitam o poder de agenda. Na Constituição de 
1988, o Executivo foi contemplado com poderes legislativos. A Cons-
tituição Federal inseriu mecanismos à disposição da presidência da 
República, tais como: iniciativa legislativa própria, pedido de urgên-
cia, poder de veto, medida provisória e a possibilidade de formação de 
gabinete a partir de coalizões governamentais. Sobre a medida pro-
visória, vale destacar que tal instrumento define-se como um ato do 
Poder Executivo, com força de lei, editado em casos de relevância e 
urgência. A medida provisória é um caso de procedimento legislativo 
especial, sua publicação gera efeitos imediatos, é uma espécie norma-
tiva e está prevista no art. 59 da Constituição Federal.

Contudo, o foco de nossa análise será sobre o uso de instrumen-
tos que influenciam o poder de agenda e auxiliam na governabilidade 
– no caso, o do Poder Executivo do Rio Grande do Sul –, como o uso do 
Regime de Urgência. Inspirada na matriz de Machado (2020), elabo-
ramos uma singela avaliação do uso desse instrumento pelos últimos 
5 governadores do Rio Grande do Sul.



uso Do regime De urgência Pelos governaDores 
Do rio granDe Do sul De 2003 a 2020

 

337

As matérias são encaminhadas pelo governo do estado à Assem-
bleia Legislativa e, posterior ou conjuntamente, é apresentado reque-
rimento comum para que a proposição seja apreciada de acordo com o 
art. 62 da Constituição Estadual.

Art. 62 – Nos projetos de sua iniciativa o governador poderá solicitar 

à Assembleia Legislativa que os aprecie em regime de urgência. § 1º – 

Recebida a solicitação do governador, a Assembleia Legislativa terá trinta 

dias para apreciação do projeto de que trata o pedido. § 2º – Não havendo 

deliberação sobre o projeto no prazo previsto, será ele incluído na ordem 

do dia, sobrestando-se a deliberação de qualquer outro assunto até que se 

ultime a votação. § 3º – O prazo de que trata este artigo será suspenso du-

rante o recesso parlamentar.

O Regime de Urgência, assim como a medida provisória, só deve 
ser usado em situações específicas, mas o que tem sido verificado na 
prática é que o Executivo tem feito uso indiscriminado desse dispo-
sitivo. Contudo, para que se possa ter governabilidade e controle da 
agenda política, o governante detém essa prerrogativa.

3 metodologia

A pesquisa caracteriza-se como sendo de natureza quantitativa, 
por meio da transparência dos dados. A modernização do portal da 
Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul proporcionou acesso e 
análise dos projetos de lei e projetos de lei complementar.

A partir da disponibilização das proposições pelo portal (dispo-
nível em: https://www.al.rs.gov.br/) e por meio do seu sistema de tra-
mitação de projetos (disponível em: https://www.al.rs.gov.br/legislativo/
Proposicoes.aspx), formulamos um banco de dados com os projetos 
encaminhados pelo Poder Executivo, identificando quais estavam 
associados ao art. 62 da Constituição Estadual.
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4 levantamento e análise dos dados

Assim como no governo federal, os estados podem utilizar-se 

de instrumentos constitucionais para diminuir a influência dos veto 
players nas propostas governamentais. Para Tsebelis (2009), a variá-

vel dependente é o potencial de mudança de políticas existentes em 

diferentes contextos institucionais; com essa ausência, é delimitada a 

estabilidade das políticas.

Lijphart (2003) estuda a relação entre os Poderes Executivo e 

Legislativo, por meio de governos e parlamentos, usando o conceito 

de dominância do Executivo. Porém, Tsebelis (2009) destaca em seu 

livro que esse vínculo pode ser em função das regras de estabeleci-

mento de agenda.

Mesmo que os governos controlem a agenda, pode ocorrer que os parla-

mentos apresentem restrições importantes a suas escolhas. Ou pode ser que 

os parlamentos façam emendas aos projetos governamentais, de tal forma 

que o resultado final tenha pouca semelhança com o projeto de lei inicial. 

Afirmo que, na maior parte do tempo, nenhum desses cenários acontece. 

Problemas entre governos e parlamentos surgem somente quando o gover-

no tem uma composição política diferente de uma maioria no Parlamento. 

(TSEBELIS, 2009)

A solicitação de urgência, no cenário gaúcho, pode ser conside-

rada uma regra de estabelecimento de agenda, pois é uma forma de 

delegação de poder do Legislativo ao Executivo. A urgência obriga o 

Legislativo a deliberar, em um prazo relativamente curto, sobre as 

proposições encaminhadas pelo governo.

O encaminhamento de matérias em Regime de Urgência adquire 

um prazo fatal para votação, o que possibilita uma capacidade de con-

trole e determinação não somente de quais propostas serão incluídas 
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na Ordem do Dia de votação em plenário, mas também quando se-

rão apreciadas – indicando, assim, o poder de agenda do governador. 

Dessa forma, ou é deliberada a matéria de origem executiva, que está 

trancando a pauta, ou nenhuma proposição poderá ser apreciada.

O Gráfico 1 demonstra o uso do regime de urgência pelos líde-
res estaduais no período de 2003 a 2020, com o envio anual total 
de proposições e o volume em que foram submetidas à tramitação 
diferenciada.

Gráfico 1 – Volume total de proposições encaminhadas 

pelo Poder Executivo (azul) e volume total de proposições 

encaminhadas em Regime de Urgência (cinza)
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Fonte: Assembleia Legislativa do estado do Rio Grande do Sul. Org. Fernanda Camila 
Dall’Agnol. De 2003 a 2006 – Germano Rigotto; de 2007 a 2010 – Yeda Crusius; 
de 2011 a 2014 – Tarso Genro; de 2015 a 2018 – José Ivo Sartori; de 2019 a 2020 – 
Eduardo Leite. 

Percebemos que no governo de Germano Rigotto e de Yeda Crusius 
esse instrumento foi utilizado em maior volume no primeiro ano de 
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governo, porém não segue a mesma tendência nos governos posterio-
res. No período de Tarso Genro e de José Ivo Sartori, no penúltimo ano 
o governo teve maior percentual de utilização, sendo que, em 2013, al-
cançou o pico, em que 95% das proposições encaminhadas pelo Poder 
Executivo estavam associadas ao regime de urgência. Atualmente, o 
governador Eduardo Leite teve utilização superior no segundo ano em 
relação ao primeiro.

Além disso, em alguns governos há um uso indiscriminado do 
Regime de Urgência, diminuindo poder de veto e prazo de negociação 
ou formulação de proposta alternativa pelo Legislativo. O Executivo 
garante a tramitação célere de suas iniciativas legislativas, inibindo 
que a Assembleia Legislativa debata por meio de suas comissões par-
lamentares as matérias encaminhadas. O controle de agenda diminui 
o poder das comissões e, em consequência, também o dos parlamen-
tares que fazem parte.

5 conclusão

Compreendemos que o fato de o Poder Executivo legislar se re-
flete, também, na limitação da produção legislativa dos deputados 
estaduais, tendo em vista que matérias de alta relevância são compe-
tência do Executivo, como medidas tributárias. Ao Legislativo, resta 
propor leis de utilidade pública, homenagens, relações de consumo 
etc. Assim, citamos Tomio (2011): “Não há sentido, portanto, em exigir 
dos parlamentares aquilo que eles não podem fazer: propor e aprovar 
leis de grande complexidade e impacto normativo”. Embora o Poder 
Legislativo proponha instrumentos necessários, muitas vezes se tor-
nam obsoletos pelo tempo de deliberação e tramitação nas comissões.

Abrucio (1998) tem como argumento principal que, em geral, as 
assembleias legislativas estaduais brasileiras são instituições frágeis 
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e dominadas por um ator central, o Poder Executivo. O que acaba sig-
nificando que, de um lado, os governadores ocupam o lugar central do 
processo de governo e estabelecem um pacto homológico com o Legis-
lativo estadual, aprovando de forma fácil as iniciativas do Executivo; 
mas, por outro lado, os parlamentares são beneficiados por políticas 
clientelistas.

Porém, quando uma proposição é apreciada de forma célere, por 
muitas vezes não passa pela análise das comissões de mérito. Assim, a 
sociedade perde o seu papel de colaboração e o Legislativo, de legislar.
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