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A Série Relatos de Pesquisa constitui 
um mecanismo de comunicação da 
plasticidade e dinamicidade do co-
nhecimento, traduzidas nas diferen-
tes formas de perceber o Legislativo. 
Apresenta e delimita novos espaços 
do Parlamento, promovendo a cons-
trução de novos olhares e a ressigni-
ficação de perspectivas, apontando 
para o caminho da construção perma-
nente de saberes sobre o Legislativo. 
Essa postura implica, pela natureza 
mesma do conhecer, a permanente 
construção do próprio Parlamento e, 
em consequência, a constatação es-
pantosa de que constantemente esta-
mos estudando um parlamento novo. 
Esse conhecimento, gerado a partir 
dos grupos de pesquisa do Programa 
de Pós-Graduação do Centro de For-
mação, Treinamento e Aperfeiçoa-
mento da Câmara dos Deputados, de 
certa forma, também é um conheci-
mento novo; tanto é que uma das con-
clusões apresentadas pelos integran-
tes de um desses grupos é exatamente 
a de que o Poder Legislativo constitui 
um “território a ser cartografado”, em 
termos de pesquisa e sistematização 
de conhecimentos legislativos. 

Os grupos de pesquisa e extensão 
(GPEs) do Programa de Pós-Gra-
duação do Centro de Formação, 
Treinamento e Aperfeiçoamento da 
Câmara dos Deputados (Cefor) têm 
o objetivo de fortalecer e sistemati-
zar os conhecimentos no campo do 
Poder Legislativo.

Cada grupo, após sua formação, tem 
prazo mínimo de três meses e prazo 
máximo de três anos para a execução 
do projeto de pesquisa ou extensão. 
Para isso, o Cefor oferece suporte 
relativo a material bibliográfico e ati-
vidades de divulgação e registro dos 
resultados das pesquisas.

Os projetos apresentados têm como 
diretrizes o diagnóstico de dificul-
dades e a apresentação de soluções 
para questões relativas à organiza-
ção e ao funcionamento do Poder 
Legislativo; a análise, a sistematiza-
ção e o aprimoramento das práticas 
do Poder Legislativo; e a amplia-
ção do conhecimento produzido na 
Câmara dos Deputados.

Este primeiro número da Série Relatos de Pesquisa apre-
senta um conjunto de quatro textos, todos resultantes dos 
projetos vinculados aos grupos de pesquisa e extensão 
(GPEs) do Programa de Pós-Graduação do Centro de For-
mação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos 
Deputados (Cefor). Cada artigo, a seu modo e de acordo com os 
objetivos do GPE do qual é oriundo, aborda em profundidade 
temas relevantes para os estudos sobre o Parlamento brasileiro, 
especialmente no que tange à Câmara dos Deputados.

Nesta coletânea são contempladas áreas distintas, porém com-
plementares, representadas por quatro eixos temáticos: (1) o es-
paço público onde são realizadas as atividades do Parlamento, ou 
seja, o próprio palco da vida pública, uma analogia com a ágora 
grega; (2) o sistema de educação do Poder Legislativo, relaciona-
do com a formação da consciência política, essencial para a atu-
ação do cidadão na esfera pública; (3) a atuação dos parlamenta-
res na Comissão de Participação Legislativa, o que representa a 
participação direta do cidadão consciente na vida pública; (4) o 
programação e a audiência da TV Câmara, considerando a TV 
uma metáfora da esfera pública contemporânea, cunhada por al-
guns autores como “ágora eletrônica”, um espaço de visibilidade 
e de trocas simbólicas que sintetiza e reúne elementos das áreas 
abordadas pelos demais textos.

Esses quatro textos reforçam a convergência de interesses dos 
pesquisadores do Cefor pelo aprofundamento analítico das diver-
sas faces de um campo de saber agora singularizado: o Legislativo.
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Apresentação

A série Relatos de Pesquisa visa consolidar e divulgar a produção anual de co-
nhecimento sobre temas pertinentes ao Legislativo desenvolvida nos Grupos 
de Pesquisa e Extensão do Programa de Pós-Graduação do Cefor. O lançamen-
to da série ocorre em um momento em que tanto o programa quanto os gru-
pos já apresentam resultados tangíveis em termos de produção e divulgação 
do conhecimento sobre os temas inerentes às linhas de pesquisa existentes. 
Afinal, na era do conhecimento, a divulgação de resultados de estudos acadê-
micos é um imperativo social, cultural e institucional.

A publicação, portanto, pretende fomentar ainda mais essa tendência. Con-
vém lembrar que o programa de Pós-Graduação, assim como os grupos de 
pesquisa, nasceram da necessidade de reflexão sobre as atividades institucio-
nais do Poder Legislativo. Agora, essa série cumpre a função de documentar e 
tornar acessível aos pesquisadores, servidores, acadêmicos e demais interessa-
dos os estudos produzidos pelos integrantes dos grupos mantidos pelo Cefor.

Institucionalmente, essa publicação permite que os resultados das pesquisas 
realizadas no programa circulem pelos diversos espaços da Câmara dos Depu-
tados, promovendo um movimento reflexivo sobre os processos e os produtos 
gerados no âmbito da Casa, possibilitando a todos os seus servidores o aces-
so ao conhecimento produzido. Trata-se, pois, de um espaço institucional de 
divulgação e de fomento das pesquisas, o que resulta do pressuposto de que 
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o ciclo de produção do conhecimento requer necessariamente a divulgação 
intra e extrapares.

A existência de um canal de divulgação específico para o conhecimento pro-
duzido na Câmara dos Deputados sobre o Legislativo promove a circulação 
institucional de discussões sobre os saberes e práticas internos, o que opor-
tuniza a reflexão crítica e o repensar das ações institucionais. Isso também 
estimula a formação de pesquisadores voltados para as temáticas e questões 
intrínsecas à estrutura, administração e funcionamento do Parlamento, além 
de suas diversas formas de relacionamento com os demais poderes da Repú-
blica, com as instituições políticas e a própria sociedade.

Por outro lado, a abertura desse canal de informação se estende à comunidade, 
propiciando a construção de novas perspectivas sobre o Legislativo e a am-
pliação do objeto de estudo, o que implica diversidade de olhares. Diferentes 
olhares delimitam espaços, produzem contornos que, por sua vez, ganham 
sentidos e podem ser articulados das mais diversas formas. Essa pluralidade de 
percepções é resultante da complexidade do próprio Parlamento, o qual, além 
de ser multifacetado do ponto de vista político, também deve ser estudado sob 
distintos enfoques temáticos e variados enquadramentos teóricos. Essa, aliás, 
é uma das propostas dos grupos de pesquisa, cujo resultado a publicação ora 
apresentada reflete, reitera e endossa.

Rogério Ventura Teixeira
Diretor-Geral

Câmara dos Deputados



 
 

Introdução



13

Introdução

Este primeiro número da série Relatos de Pesquisa apresenta um conjunto de 
quatro textos, todos resultantes dos projetos vinculados aos Grupos de Pes-
quisa e Extensão (GPEs) do Programa de Pós-Graduação do Centro de Forma-
ção, Aperfeiçoamento e Treinamento da Câmara dos Deputados (Cefor). Cada 
artigo, ao seu modo e de acordo com os objetivos do GPE do qual é oriundo, 
aborda em profundidade temas relevantes para os estudos sobre o Parlamento 
brasileiro, especialmente no que tange à Câmara dos Deputados. Nesta coletâ-
nea são contempladas áreas distintas, porém complementares, representadas 
por quatro eixos temáticos: (1) o espaço público onde são realizadas as ativi-
dades do Parlamento, ou seja, o próprio palco da vida pública, uma analogia 
com a ágora grega; (2) o sistema de educação do Poder Legislativo, relacionado 
com a formação da consciência política, essencial para a atuação do cidadão 
na esfera pública; (3) atuação dos parlamentares na Comissão de Participa-
ção Legislativa, que representa a participação direta do cidadão consciente na 
vida pública; (4) programação e audiência da TV Câmara, considerando a TV 
uma metáfora da esfera pública contemporânea, cunhada por alguns autores 
como “ágora eletrônica”, um espaço de visibilidade e de trocas simbólicas que 
sintetiza e reúne elementos das áreas abordadas pelos demais textos. Assim, 
temos um quadrilátero temático que compreende quatro importantes elemen-
tos para os estudos legislativos.
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O primeiro texto, intitulado “O poder do espaço: procedimentos para inter-
pretar o espaço f ísico na Câmara dos Deputados (população, cadastramento 
imobiliário e uso/ocupação)”, examina a relação entre as características es-
paciais da instituição e o resultado das atividades legislativas. Explicitado de 
outra forma, analisa a interferência do espaço f ísico no desenvolvimento do 
trabalho de parlamentares e servidores e na performance social de visitantes 
e convidados.

Entre os objetivos da pesquisa, destacam-se: (a) contribuir para a elaboração de 
banco de dados com informações f ísico-espaciais da Câmara dos Deputados 
de modo a subsidiar decisões projetuais e de gerenciamento; (b) identificar po-
tenciais problemas e disponibilidades referentes à saturação e aproveitamento 
de espaços, além de possibilidades de atendimento a requisitos expressos pelos 
usuários; (c) formular parâmetros de avaliação para a construção da base de 
dados georreferenciada e do banco de planejamento para subsidiar a Admi-
nistração da Casa; (d) analisar o grau de densidade dos espaços e da saturação 
espacial em relação ao padrão do mobiliário, de forma a produzir diretrizes de 
ocupação e uso.

O pressuposto é de que os estados de saturação espacial, fragmentação de uni-
dades, distâncias excessivas e redução na qualidade do ambiente de trabalho 
interferem diretamente na realização das atividades precípuas do Congresso 
Nacional. Entre os aspectos específicos explorados pelo estudo destacam-se 
as seguintes variáveis: população, cadastramento imobiliário e uso/ocupação 
dos espaços.

O texto conclui que a situação atual, quanto ao uso e ocupação dos espaços 
f ísicos na Câmara dos Deputados apresenta densidades elevadas e configu-
rações inadequadas, o que compromete a organização e o funcionamento do 
Parlamento. Tal diagnóstico é apontado como fonte potencial de conflitos 
“em um quadro fortemente marcado por determinações de ordem política, 
dada a natureza da instituição”. Para os autores, a problemática de ocupação 
dos espaços f ísicos e qualidade nos ambientes de trabalho na Câmara dos 
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Deputados parece resultar de uma combinação de fatores, entre os quais pre-
domina o desequilíbrio quanto à distribuição de áreas.

Assim, além de contribuir para a produção de conhecimento sobre esta área 
específica, a pesquisa enfatiza a necessidade de se construir um sistema de 
informações para a gestão dos espaços da Câmara a fim de amenizar ou redu-
zir os impactos negativos da estrutura espacial nas atividades da Casa. Nesse 
sentido, o artigo apresenta uma série de sugestões e recomendações com o 
propósito de minimizar os impactos negativos da atual configuração espacial 
do complexo arquitetônico que serve de palco para as atividades da Câmara. O 
elenco de propostas se divide entre medidas para o planejamento estratégico 
do uso do espaço, ações voltadas para o gerenciamento da ocupação das ins-
talações f ísicas, a construção de indicadores para aperfeiçoar essas atividades 
e a identificação de potenciais construtivos, ou seja, de novas áreas e/ou as 
possibilidades máximas de construção em áreas pertencentes à Câmara.

O segundo texto analisa o tema “Educação superior e Legislativo: um espaço 
em construção” a partir de um amplo levantamento de dados sobre o estado 
da arte do sistema de educação superior que atende o Poder Legislativo, es-
pecialmente os cursos oferecidos pelas escolas do Legislativo. De modo mais 
detalhado, o artigo tem três eixos analíticos. O primeiro aborda o problema da 
identidade (ou falta dela) do profissional que atua nas instituições legislativas, 
a partir do pressuposto de que o sistema de recrutamento de pessoal por meio 
de concursos públicos, na maioria dos casos, tem como pré-requisito principal 
a formação superior em qualquer área. Tal exigência formal leva os integran-
tes do GPE a vários questionamentos acerca dos atuais sistemas de seleção, 
das competências exigidas pelos editais dos concursos públicos e a própria 
natureza do trabalho realizado no âmbito das casas legislativas. O requisito de 
formação sem especificidade ignora que o exercício funcional envolve com-
petências específicas, conhecimentos contextualizados e habilidades próprias 
para o contexto institucional parlamentar e legislativo. Além disso, as deno-
minações profissionais são genéricas, tais como assistente legislativo, técnico 
legislativo, analista legislativo, entre outros, o que reforça a visão de que, de 
fato, falta identidade profissional.
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No segundo eixo o foco é o sistema de educação do Poder Legislativo, o qual 
inclui a educação para a democracia, as escolas do Legislativo e os cursos de 
pós-graduação lato sensu (especialização). Esse sistema é apontado como 
resultado de uma tendência parlamentar internacional, intensificada a partir 
da década de 1980, quando as sociedades democráticas passaram a destacar 
o papel educativo das instituições parlamentares e legislativas. Tal postura 
decorre da percepção de que a formação política do cidadão é condição in-
dispensável para a manutenção, continuidade e qualidade da democracia. 
Além disso, outro pressuposto relevante é o de que a tarefa de formar e edu-
car os indivíduos para a vida pública não é atribuição exclusiva da escola e da 
família. “O Parlamento também tem papel educativo a cumprir. Nesse caso, 
a função educativa do Legislativo consiste na formação política do cidadão”, 
reiteram os pesquisadores.

O terceiro eixo examina a oferta, a estrutura curricular e o perfil dos cursos 
ministrados pelas instituições de ensino superior voltados para atender a de-
manda de formação e capacitação de pessoal especializado para atuar nas ati-
vidades vinculadas às instituições legislativas brasileiras. A justificativa para 
essa abordagem é que são as instituições de ensino superior, especialmente 
por meio dos cursos de graduação, que se encarregam da formação de re-
cursos humanos para os diversos segmentos profissionais, incluindo o serviço 
público. Nesse bloco, o texto apresenta vasto levantamento de dados sobre os 
cursos que mais se aproximam das funções e atividades das instituições legis-
lativas brasileiras, especialmente as ciências sociais, além de um recorte sobre 
cursos direcionados para a formação de pessoal para atuar nas instâncias par-
lamentares e legislativas.

Entre as principais conclusões, os autores ressaltam que a formação acadêmi-
co-profissional do servidor do Parlamento é um espaço em construção e que 
os projetos existentes ainda não reúnem condições para atender satisfatoria-
mente as especificidades de formação para esse segmento do serviço público 
brasileiro. Outra inferência é que o sistema atual é organizado a partir de dois 
núcleos: educação para a democracia e profissionalização dos servidores. “O 
primeiro faz parte de um movimento internacional que dá ao Legislativo a 
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função de promover a democracia em ações que se voltam, sobretudo, para a 
comunidade escolar”. O segundo, por sua vez, concentra-se nos esforços em 
busca de uma formação acadêmica específica, representado pela oferta de cur-
sos de especialização a partir da identificação das demandas internas de cada 
instituição legislativa, “tal como se reflete nos cursos de pós-graduação, ofe-
recidos em parcerias com universidades ou independentemente, e nos cursos 
superiores de graduação, criados sob o influxo das escolas do Legislativo ou 
sendo tributários de uma dessas iniciativas”.

Os autores concluem também que existem muitas lacunas e deficiências nos 
parcos cursos oferecidos pelas instituições de ensino superior brasileiras, o 
que reflete uma certa distância entre o campo universitário e as especificida-
des de formação profissional para atender o serviço público na esfera legis-
lativa. Nessa perspectiva, é emblemática a seguinte citação literal, na qual os 
pesquisadores aprofundam o assunto:

Tal formação específica, entretanto, sofre, por um lado, pela relativa ignorância 
da academia em relação ao fazer legislativo. É o que se conclui da virtual ausência 
de disciplinas diretamente relacionadas ao Parlamento em cursos que, em prin-
cípio, seriam cofundadores de seu campo de saber. Por outro, pela indetermina-
ção do que é próprio do Legislativo enquanto área de conhecimento. Nesse caso, 
pode-se dizer que o Legislativo é um território que ainda não foi devidamente 
cartografado, e os mapas usados para identificar os seus limites ainda são impre-
cisos, além de baseados mais na prática do fazer do que na reflexão fundadora de 
um saber. É o que mostram os recortes disciplinares feitos tanto nos cursos de 
pós-graduação quanto nos cursos superiores de tecnologia.

Apesar das dificuldades apontadas, o texto ressalta as iniciativas em an-
damento em prol da formação específica para as instituições legislativas, 
a exemplo do Centro de Formação, Aperfeiçoamento e Treinamento da 
Câmara dos Deputados (Cefor) e da Escola do Legislativo de Minas Gerais. 
Nos dois casos existem projetos em andamento voltados para o mapeamen-
to e a construção de “um campo de saber diferenciado e capaz de sustentar 
a especificidade de uma formação acadêmico-profissional”. Para os autores 
tais iniciativas reforçam a ideia de que o adequado e o satisfatório funciona-
mento do Parlamento requer um corpo funcional profissionalizado.
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O terceiro artigo, que apresenta algumas discussões preliminares do GPE, tem 
como título “Discussões preliminares sobre a relação entre os parlamentares e 
a Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados”. O objetivo 
é analisar as razões que levam à baixa participação dos parlamentares na refe-
rida comissão, criada em 2001 com o propósito de se tornar um instrumento 
direto de participação da sociedade civil organizada, a fim de que os atores 
sociais pudessem intervir diretamente na elaboração das leis. Entretanto, os 
integrantes do GPE ressaltam que, desde que foi criada, a Comissão enfrenta 
dificuldades para funcionar, uma vez que poucos deputados manifestam inte-
resse em participar, preferindo outras comissões mais conhecidas e com suas 
atividades mais divulgadas pela mídia. O estudo parte de um diagnóstico ne-
gativo de que a Comissão nunca conseguiu preencher todas as vagas, o que 
denota desinteresse dos próprios parlamentares. O trabalho resulta de entre-
vistas em profundidade com parlamentares que presidiram ou se destacaram 
por sua atuação na Comissão.

A pesquisa confirma a hipótese de que realmente é baixo o grau de adesão 
ou engajamento dos deputados ao trabalho na CLP, o que decorre também 
da percepção da sociedade, que “não vê na CLP um meio efetivo de alcance 
e realização de suas necessidades”. Ao perceber tal comportamento social, o 
parlamentar decide não se dedicar à CLP, “por não encontrar formas de po-
tencializar a divulgação de seu mandato em suas bases eleitorais”. Contudo, os 
pesquisadores argumentam que “esse desinteresse é fomentado pelo próprio 
Poder Legislativo” e citam como exemplo a mudança realizada pelo próprio 
Congresso Nacional, que impediu a CLP de apresentar emendas ao Orçamen-
to da União.

Na avaliação dos autores, além disso, a posição dos parlamentares em relação 
à CLP também demonstra descaso:

Não há uma procura efetiva dos deputados e da Câmara por realizar as possibili-
dades do órgão: a sua presidência é preterida em relação às das demais comissões; 
sobram vagas em sua composição; poucos parlamentares ouviram falar dela ou 
sabem apontar o campo de sua atuação; os parlamentares da bancada que têm o 
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direito de presidi-la não se interessam por candidatar-se a ocupar vaga na direção 
dos trabalhos da CLP.

Em suma, a pesquisa reitera ainda a premissa de que os parlamentares preferem 
outras formas de atuação que favoreçam a conexão eleitoral, ou seja, vínculos 
mais próximos e estreitos com seus eleitores, com vistas à reeleição. Como a 
participação social via CLP tem que seguir todos os trâmites do processo legis-
lativo, o que implica lentidão e falta de impactos positivos imediatos nas bases 
eleitorais em termos de imagem, os deputados optam pelo investimento em 
outras atividades capazes de promover maior visibilidade e fortalecimento dos 
vínculos com seus compatriotas, o que implica “construir enfoques específicos 
com grupos de interesse, trazendo seu mandato para mais perto do eleitor”. 

O quarto texto tem como objeto de estudo uma das mídias da Casa, ao eleger 
como tema “Análise da programação e audiência da TV Câmara”. O artigo 
analisa o perfil da programação e a audiência da TV Câmara com base em 
levantamento sobre audiência, resultante de sondagem exploratória realizada 
com os cidadãos que ligaram para o Serviço 0800 da Câmara dos Deputados 
em 2009, por meio de questionário estruturado. O objetivo é avaliar o conheci-
mento dos telespectadores sobre a programação da emissora e o índice de au-
diência das diferentes produções. O foco da pesquisa é a relação entre a oferta 
de conteúdos (programação) e a preferência dos telespectadores (audiência). 
O estudo está relacionado com uma perspectiva mais ampla, que inclui a di-
mensão cultural da televisão e a análise dos gêneros de programação, na visão 
dos estudos culturais. A análise dos dados é complementada com informações 
obtidas por meio de entrevistas com os responsáveis pela programação e ges-
tão de conteúdo da emissora.

O pressuposto para a análise é que a relação entre os meios de comunicação 
e o Poder Legislativo no Brasil é marcada por momentos de atração e de re-
pulsão, a depender das circunstâncias políticas e do contexto social. Os auto-
res argumentam que a criação das emissoras legislativas deve ser entendida 
à luz do processo sociocultural que fez a televisão se consolidar como uma 
das principais formas de expressão cultural no Brasil, a partir da segunda 
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metade do século XX, o que se explica principalmente pela força da oralida-
de dos gêneros televisivos e pela assimilação de elementos e características 
das culturas populares.

Os resultados indicam que a audiência da TV Câmara se dá principalmente 
por meio de TV a cabo (50,9%) e antena parabólica (31,9%). Predomina o in-
teresse na programação que conta com a participação direta dos parlamenta-
res, com 74,4% (Plenário, comissões, debates e entrevistas). As produções com 
informações sobre as atividades da Câmara e os documentários aparecem na 
sequência com 14,6% e 11%, respectivamente. Entre os programas de maior 
índice de menções nominais estão aqueles de conteúdo opinativo, ou seja, so-
bretudo os debates e entrevistas com a participação dos deputados, com 50,4% 
do total de respostas.

Segundo os integrantes do GPE, a preferência dos informantes pelos debates/
entrevistas indica o interesse dos participantes da sondagem pelos conteúdos 
opinativos transmitidos pela TV Câmara. Nesse sentido, conclui-se que a ênfase 
dos respondentes do questionário aos conteúdos opinativos decorre, provavel-
mente, da carência de debates aprofundados nas emissoras de TV comerciais. 
“Essa lacuna pode oferecer à TV Câmara a oportunidade de investir ainda mais 
em programas do gênero e aumentar a sintonia com os interesses revelados pe-
los cidadãos que responderam ao questionário aplicado. Para os autores, a aná-
lise dos dados aponta para a inferência de que talvez a vocação da TV Câmara 
não seja tanto interferir no agendamento jornalístico, mas principalmente na te-
matização política (discussão e aprofundamento) de temas do noticiário corren-
te. “Provavelmente o telespectador, ao sintonizar a TV Câmara, não esteja em 
busca de notícia factual, mas de análise, comentário e opinião sobre os assuntos 
da agenda noticiosa”, conclui o texto.

A perspectiva relacional entre os quatro textos acima resumidos (destacada 
na abertura desta apresentação) reforça a convergência entre os interesses dos 
pesquisadores do Cefor pelo aprofundamento analítico das diversas facetas 
dos objetos de estudo intrínsecos ao Poder Legislativo, uma área de conheci-
mento ainda pouco explorada, mas muito rica. Afinal, como destaca um dos 
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textos aqui descritos, o conhecimento sobre o Parlamento ainda constitui um 
território a ser cartografado. Contudo, com a iniciativa de publicar anualmen-
te os textos produzidos pelos GPEs, o Cefor pretende contribuir para essa car-
tografia, além de estimular a produção dos pesquisadores vinculados aos GPEs 
e fortalecer o Programa de Pós-Graduação. Com a divulgação dos resultados 
das pesquisas, alunos do Programa, servidores e pesquisadores internos e ex-
ternos poderão contar com material para alimentar e fomentar novos estudos.

É oportuno salientar que a divulgação de resultados é entendida por Targi-
no (1999/2000) como “expressão da função social do pesquisador”, uma vez 
que constitui uma forma de prestação de contas à sociedade. Portanto, em sua 
visão, mesmo no caso de publicações cujo público preferencial sejam outros 
estudiosos do mesmo campo de saber, essa função é cumprida, visto que o 
retorno à sociedade, invariavelmente, tem início na própria comunidade de 
pesquisadores. Nessa concepção, a publicação dos estudos constitui um efe-
tivo sistema de trocas, o qual tem início entre os próprios pares, mas pode se 
expandir para outros níveis sociais.

Nessa perspectiva, a série Relatos de Pesquisa se insere na concepção do cha-
mado “novo modo de produção do conhecimento”, caracterizado pela geração 
de saberes no “contexto de aplicação”, pela transdisciplinaridade e permeabili-
dade social (GIBBONS et alli, 1994). Enquanto no passado predominavam os 
interesses acadêmicos internos, o contexto monodisciplinar, a hierarquia das 
instituições acadêmicas e a visão paroquial do conhecimento, atualmente o 
cenário é regido pela predominância de interesses ligados ao contexto de apli-
cação, ênfase à responsabilidade social das instituições e valorização da ampla 
divulgação dos resultados das pesquisas (permeabilidade social).

Isso significa que esse novo cenário de saberes não corresponde mais à ideia 
de conhecimento monodisciplinar, produzido e legitimado apenas dentro dos 
limites e fronteiras de cada campo de saber isoladamente. Esse “novo modo” 
requer ainda heterogeneidade e diversidade organizacional, responsabilida-
des compartilhadas pelos diversos atores sociais envolvidos e controle de 
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qualidade. Todos esses princípios se encaixam nas diretrizes que norteiam o 
funcionamento dos grupos de pesquisa do Cefor.

O Programa de Pós-Graduação e os Grupos de Pesquisa e Extensão são espa-
ços privilegiados de produção de sentidos porque são nascedouros de pontos 
de vista, berçários de ideias que oportunizam a emergência do contexto ma-
turacional para o pensar e o agir reflexivos, processos de extrema importância 
para o desenvolvimento da ciência e de qualquer instituição. 

Essa importância se apoia principalmente na ideia de que os fenômenos não 
pré-existem, não estão postos na natureza: é preciso circunscrevê-los, e isso 
se faz na cultura. Estudiosos como Maturana e Varela (2001), entre outros, 
pesquisaram o caráter recursivo e reflexivo da experiência humana. Para os 
autores, o mundo não pré-existe, e, sim, é construído ao longo da interação 
com ele. Nesse sentido, espaços são também olhares, e o que determina os 
contornos de um sistema é o olhar do observador sobre o objeto.

Mais uma vez temos de caminhar sobre o fio da navalha, evitando os extremos 
representacional (ou objetivista) e solipsista (ou idealista). Nessa trilha media-
na, encontramos a regularidade do mundo que experienciamos a cada momento, 
mas sem nenhum ponto de referência independente de nós mesmos, que nos 
garanta a estabilidade absoluta que gostaríamos de atribuir às nossas descrições. 
Na verdade, todo o mecanismo da geração de nós mesmos – como descritores e 
observadores – nos garante e nos explica que nosso mundo, bem como o mundo 
que produzimos em nosso ser com os outros, será precisamente essa mistura de 
regularidade e mutabilidade, essa combinação de solidez e areias movediças que 
é tão típica da experiência humana quando a olhamos de perto (MATURANA e 
VARELA, 2001, p. 263).

A série Relatos de Pesquisa constitui um mecanismo de comunicação da 
plasticidade e dinamicidade do conhecimento, traduzidas nas diferentes 
formas de perceber o Legislativo. Apresenta e delimita novos espaços do 
Parlamento, promovendo a construção de novos olhares e a ressignifica-
ção de perspectivas, apontando para o caminho da construção perma-
nente de saberes sobre o Legislativo. Essa postura implica, pela natureza 
mesma do conhecer, a permanente construção do próprio Parlamento e, 
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em consequência, a constatação espantosa de que constantemente esta-
mos estudando um Parlamento novo. Esse conhecimento, gerado a partir 
dos grupos de pesquisa do Programa de Pós-graduação do Cefor, de certa 
forma também é um conhecimento novo. Tanto é que uma das conclusões 
apresentadas pelos integrantes de um desses grupos é exatamente a de que 
o Poder Legislativo ainda constitui um “território a ser cartografado”, em 
termos de pesquisa e sistematização de conhecimentos legislativos. Esse 
primeiro número da série, portanto, além de ser uma iniciativa pioneira 
no âmbito da Câmara dos Deputados, apresenta aos diversos segmentos 
interessados os primeiros resultados dessa empreitada cartográfica.
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Ana Paula Borba Gonçalves Barros

1. O Contexto da Pesquisa

O artigo consolida os achados oriundos do Grupo de Pesquisa e Extensão 
(GPE) do Centro de Formação e Treinamento (Cefor) da Câmara dos Depu-
tados “Elaborar leis, utilizar espaços: a investigação das relações entre a es-
trutura f ísica da Câmara dos Deputados e a organização/funcionamento do 

1 O artigo contempla uma síntese parcial de resultados do GPE/CEFOR “Elaborar leis, utilizar espaços: a 
investigação das relações entre a estrutura física da Câmara dos Deputados e a organização/funcionamento 
do parlamento”, obtidos até julho de 2010. São pertencentes ao grupo de pesquisa e extensão os seguin-
tes membros: Valério Augusto Soares de Medeiros (coordenador, arquiteto, analista legislativo, Câmara 
dos Deputados); Ana Paula Borba Gonçalves Barros (arquiteta, doutoranda em transportes pela UnB), 
Edja Bezerra Faria Trigueiro (arquiteta, professora, UFRN), Élcio Gomes da Silva (arquiteto, analista legis-
lativo, Câmara dos Deputados), Frederico Rosa Borges de Holanda (arquiteto, professor, UnB) e Valéria 
Maia Alves Ferreira de Carvalho (arquiteta, analista legislativo, Câmara dos Deputados). 

2 Parte das atividades de pesquisa relacionadas ao GPE associam-se às ações da Seção de Gestão e 
Planejamento do Espaço Físico / Seção de Projetos Arquitetônicos e Urbanísticos da Coordenação de 
Projetos do DETEC (SEGEP/ CPROJ/DETEC). Por esta razão, para a coleta de alguns dos dados apresen-
tados na pesquisa, cabe o agradecimento à equipe do SEGEP, que gentilmente se disponibilizou a cola-
borar nos trabalhos: Alessandro da Rocha, Cileide Marreta, Hélvio Silva, Izabela Rebelo, Mariana Oliveira, 
Rivaldo Andrade e Thaísa Leite.
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parlamento”, por meio da realização de diagnóstico vinculado às variáveis de 
população, cadastramento imobiliário e ocupação dos espaços.

A pesquisa “Elaborar leis, utilizar espaços” parte da intenção em explorar o 
quanto a estrutura espacial da Casa Legislativa – usualmente reportada se-
gundo os graus de saturação espacial, fragmentação de unidades, distâncias 
excessivas, redução na qualidade do ambiente de trabalho etc. – interfere na 
realização das rotinas diárias e ações da instituição. Propõe-se no GPE a in-
vestigação da forma-espaço3 do complexo arquitetônico pertencente à Casa 
com o intuito de verificar sua interferência na organização e no funcionamen-
to do parlamento.

Implica o desenvolvimento de uma série de análises cientificamente funda-
mentadas sobre o espaço f ísico, a ponderar o uso de eficientes estratégias de 
coleta de informações, sistematização de dados e produção de resultados, 
indicadores e diretrizes de fins projetuais. Acredita-se que, em conformi-
dade com os achados, será possível a promoção de subsídios de cunho es-
pacial que aprimorem a realização das atividades legislativas. Além disso, 
a pesquisa apresenta robusta interface com as ações da Seção de Gestão e 
Planejamento do Espaço Físico – Seção de Projetos Arquitetônicos e Urbanís-
ticos da Coordenação de Projetos do Departamento Técnico (SEGEP/CPROJ/
DETEC), bem como com o Projeto Estratégico Corporativo “Plano Diretor 
de Uso dos Espaços (PDUE)”4, o que representa expressiva convergência de 
esforços para um melhor entendimento da complexidade f ísica e espacial da 
Câmara dos Deputados.

O Poder Legislativo brasileiro “cumpre papel imprescindível perante a socie-
dade do país, visto que desempenha três funções primordiais para a consolida-

3  A expressão “forma-espaço” é emprestada de Holanda (2003) e se refere ao estudo dos vazios, cheios e 
suas relações; o autor ampara-se no conceito de Evaldo Coutinho (1998), ao interpretar a arquitetura em 
seus componentes-meio (cheios, sólidos, maciços, invólucros: a forma) e componentes-fim (vão, vazios, 
ocos: o espaço). 

4  Informações a respeito do planejamento estratégico da Câmara dos Deputados estão disponíveis no 
Portal da Gestão Estratégica da Casa (PLANO ESTRATÉGICO CORPORATIVO, 2009).
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ção da democracia: representar o povo brasileiro, legislar sobre os assuntos de 
interesse nacional e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos”5.

Para que tal processo aconteça, é imprescindível a existência de uma série de 
suportes, a incluir aqueles de natureza humana (servidores), financeira (dota-
ção orçamentária) ou espacial (espaços f ísicos), entre outros, que possibilitem 
o desempenho das atividades parlamentares a resultarem, em última instân-
cia, na execução das leis.

No âmbito espacial, o suporte significa a disponibilização de toda uma estru-
tura arquitetônica (os edif ícios de função legislativa e seus ambientes), urbana 
(tais como os edif ícios e a cidade) e material (a distribuição de mobiliário nos 
ambientes) que forneça os invólucros e áreas de trabalho (cheios e vazios) para 
que as atividades de organização e funcionamento do parlamento ali aconte-
çam (pronunciamentos, cerimônias, debates, execução de instâncias proces-
suais, etc.). Esses espaços, por princípio, precisariam atender adequadamente 
às expectativas diversas de variados grupos de usuários vinculados aos pro-
cedimentos de elaboração das leis (parlamentares, servidores, credenciados, 
visitantes, etc.)6.

À vista de tais feições surgem questionamentos a respeito desta relação entre 
os espaços e o correspondente desempenho: 

1. No caso particular da Câmara dos Deputados, como a estrutura f ísica 
resultante de seus bens imóveis e móveis colabora, ou não, para a or-
ganização e funcionamento do parlamento, com vistas à promoção das 
atividades político-parlamentares e do processo legislativo?

5 Ver < www.camara.gov.br/conheca >. 

6 De acordo com a Técnica de análise dimensional para a investigação da arquitetura, desenvolvida pelos 
professores Frederico de Holanda, Maria Elaine Kohlsdorf e Günter Kolsdorf, da Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo da Universidade de Brasília, as expectativas podem ser entendidas conforme as seguintes 
dimensões: (a) funcionais (funcionamento propriamente dito dos espaços/ambientes e correspondente 
adequação conforme as atividades ali performadas), (b) econômico-financeiras (custos gerais envolvidos 
na produção e manutenção dos espaços/ambientes), (c) bioclimáticas (conforto físico dos usuários), (d) 
topoceptivas (propriedades das formas construídas de favorecerem – ou não – a orientação e localização 
dos indivíduos), (e) expressivo-simbólicas (a capacidade dos espaços/ambientes provocarem impressões 
de agradabilidade visual ou evocarem referências simbólicas) e (f ) copresenciais/sociológicas (relações de 
fluxo e movimento de indivíduos produzidas pela maneira de organização da estrutura física).
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2. Como mensurar, quantificar e acompanhar a maneira pela qual o espaço 
f ísico responde às expectativas dos usuários em um determinado com-
plexo arquitetônico?

As indagações acima produzem uma substancial inquietação sobre o desem-
penho da estrutura espacial da Câmara dos Deputados. Portanto, sabendo-se 
que uma boa sincronia entre a organização espacial e o desempenho das ativi-
dades7 significa a melhora na realização das atividades meio e fim, é necessário 
investigar como o espaço interfere no desempenho do Legislativo. Significa 
levantar, quantificar e avaliar como fatores associados à configuração espacial 
(dimensões, distâncias, proporções, organização espacial, etc.) afetam a reali-
zação das atividades.

O artigo, portanto, consolida os achados recentes resultantes da pesquisa “Ela-
borar leis, utilizar espaços: a investigação das relações entre a estrutura f ísica 
da Câmara dos Deputados e a organização/funcionamento do parlamento”, 
discutindo algumas das variáveis prioritárias para a compreensão do tema.

2. Interpretando a Forma-Espaço 
da Câmara dos Deputados: Estratégias

2.1 Compreendendo os Espaços da Casa Legislativa

A Câmara dos Deputados tem por suporte f ísico, para o funcionamento de 
suas atividades fim e meio, um complexo arquitetônico que totaliza aproxima-
damente 150.000 m2 de área construída em edificações situadas no entorno ou 
ao longo do Eixo Monumental, em Brasília. Além do Edif ício Principal e do 
Anexo I, que juntos compõem o Palácio do Congresso Nacional8, são parte do 
conjunto os prédios do Anexo I, Anexo II, Anexo IV e Bloco de Lideranças Par-

7 Ver recentes discussões em Appel-Meulenbroek, 2009; Sailer e Penn, 2009 e Steen, 2009.

8 A composição, associada aos prédios equivalentes do Senado Federal, define o ponto de fuga expressivo e sim-
bólico da perspectiva estabelecida por Lucio Costa para a Escala Monumental do Plano Piloto, em Brasília – DF.
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tidárias, resultando no denominado Complexo Arquitetônico Principal. Com-
plementarmente, próximo à Praça dos Três Poderes, está disposto o Complexo 
Avançado da Casa, a incluir o edif ício sede do Cefor e aquele compartilhado 
entre a Gráfica e a Coordenação de Transportes. Acrescentam-se a Residência 
Oficial situada no Lago Sul, os galpões do SIA, as salas do Setor Comercial Sul 
(Edif ício Palácio do Comércio), o Centro de Transmissão em Sobradinho e os 
apartamentos funcionais distribuídos no Plano Piloto de Brasília.

Por esses espaços, conectados segundo uma série de corredores, esteiras, 
rampas de acesso e sistemas de transporte motorizados circulam diariamente 
entre 20.000 e 30.000 pessoas9, população superior a mais de 74% dos muni-
cípios brasileiros10. Dado que deve ser acrescido ao quadro de pessoal da ins-
tituição que, ademais os 513 deputados, é composto por 18.974 funcionários, 
entre servidores efetivos, CNEs, secretários parlamentares e terceirizados11 
(MEDEIROS e MATTA, 2010).

A dimensão, a escala e a população circulante diariamente nas dependências 
da Câmara dos Deputados permitem a alegoria de sua estrutura espacial como 
se fora a de uma cidade, a considerar a variedade e a quantidade de espaços: 
aparte os ambientes usuais de trabalho, ali são encontrados serviços extre-
mamente qualificados e de alto valor agregado. Acrescidas às áreas adminis-
trativas e legislativas, existem nos edif ícios agências bancárias, restaurantes, 
lanchonetes, bancas de revista, agência dos Correios, barbearia, áreas de expo-
sição, entre outros, que garantem a vitalidade e o funcionamento da institui-
ção, transformando esse conjunto arquitetônico em um dos mais complexos 
locais da capital brasileira.

A considerar a diversidade de expectativas dos usuários em ambientes 
da Câmara dos Deputados (deputados, secretários parlamentares, CNEs, 

9 O dado é aproximado. Levantamento realizado em 2007 pela Seção de Administração do Anexo IV, da 
Coordenação de Administração de Edifício do Detec (média para um período de duas semanas, entre 
9/4/2007 e 20/4/2007), apontou que no dia de maior fluxo (quarta-feira), entram em média quase 24.000 
pessoas no edifício (FLUXO DE TRANSEUNTES NO EDIFÍCIO ANEXO IV, 2007).

10 Cf. dados populacionais do IBGE.

11 Fonte: Depes – Departamento de Pessoal da Câmara dos Deputados.
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servidores efetivos, servidores terceirizados, jornalistas, visitantes etc.), a 
despeito de uma aparente unidade no conjunto arquitetônico e em seus res-
pectivos ambientes internos, ali existem diversas problemáticas associadas 
aos espaços f ísicos. É senso comum: (a) aspecto labiríntico do conjunto ar-
quitetônico, comprometendo a acessibilidade e a circulação internas para 
funcionários ou visitantes; (b) a densidade excessiva e desproporcional de 
servidores em algumas unidades administrativas, reduzindo a qualidade 
no ambiente de trabalho; (c) a fragmentação de atividades (unidades admi-
nistrativas separadas em vários edif ícios) e adaptação de usos; bem como 
(d) são recorrentes as negativas para solicitações de novos espaços encami-
nhadas ao Departamento Técnico (Detec) da instituição, em razão da indis-
ponibilidade de área para atendimento de novas demandas12.

É conhecido que as condições do espaço interferem na qualidade e resultado 
das atividades, sendo identificáveis variáveis f ísicas/ambientais (condições de 
iluminação, ventilação, temperatura etc.), variáveis configuracionais13 (setori-
zação, relações de proximidade entre atividades interligadas, adaptação/alte-
ração de usos etc.) e de ocupação (superlotação).

Estudo prévio realizado pela Seção de Gestão e Planejamento do Espaço Físico 
(Coordenação de Projetos/Detec), ponderando atributos de incidência espa-
cial, apontou para a necessidade em se desenvolver uma estratégia para orga-
nização, análise e avaliação de informações com o intuito de contribuir para 
a melhoria das questões espaciais na Câmara dos Deputados14, a implicar, em 
última instância, a melhoria das condições de realização das atividades desen-
volvidas na Casa, conforme as correspondentes atribuições.

12 Para informações sobre o aspecto, consultar dados da Segep/CPROJ/Detec.

13 Configuração corresponde à maneira pela qual as partes do sistema ou objeto se relacionam entre si, 
fundeando-se no modo de articulação ou arranjo das estruturas internas componentes em um sistema. 
Significa ainda um complexo de relações de interdependência com duas propriedades fundamentais: 
a configuração é diferente quando vista de diferentes pontos dentro de um mesmo sistema e quando 
apenas de uma parte do sistema (HILLIER e HANSON, 1984; MEDEIROS, 2006).

14 Cf. Caderno Técnico 01 – Planejamento do Espaço Físico (CT01, 2007).
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Para tanto, as ações exploratórias realizadas pela Coordenação de Projetos, e 
correspondentes achados ali desenvolvidos, sedimentaram algumas premissas 
básicas para o trato das questões de uso de áreas:

1. o espaço é atuante (a arquitetura não é exclusivamente uma variável de-
pendente: é também de natureza independente, ao afetar diretamente os 
usuários), na medida em que pode facilitar ou inibir ações humanas e as 
correspondentes atividades ali realizadas;

2. propriedades mais ou menos adequadas às práticas que traduzem os de-
sígnios dos usuários de determinada estrutura espacial podem ser previs-
tas, mediante o conhecimento de efeitos possíveis dessas propriedades;

3. planejar um espaço – qualquer que seja a escala, especialmente em edi-
ficações complexas já em uso, como ocorre na Câmara dos Deputados – 
pressupõe a adoção de instrumentos auxiliares para a tomada de decisões 
que permitam antecipar, avaliar e, principalmente, articular dados de na-
turezas distintas para viabilizar a programação de ações futuras baseadas 
em cenários passados e presentes, em perspectiva comparativa.

Neste sentido, para uma adequada atuação no uso dos espaços, é essencial 
elaborar análises espaciais a respeito do conjunto arquitetônico da Câmara 
dos Deputados confrontadas com o desempenho facilitado ou dificultado das 
atividades afins à organização e ao funcionamento do parlamento, de modo a 
gerar indicadores e/ou diretrizes tecnicamente/cientificamente fundamenta-
das de ocupação.

Por meio do desenvolvimento de atividades e produtos associados às ações 
da pesquisa, é possível discutir o tema planejamento e avançar na consoli-
dação de uma base cadastral e de informações sobre os espaços f ísicos do 
complexo arquitetônico da Câmara dos Deputados enquanto sistema es-
truturado para dar resposta à demanda atual vis-à-vis às possibilidades de 
transformação desse sistema para atender a carências atuais e solicitações 
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previstas dos usuários. Portanto, é atributo fundamental para a elaboração 
de um plano diretor15.

2.2 Propósitos da Pesquisa 

Neste artigo, pretende-se realizar um diagnóstico dos espaços f ísicos na Câ-
mara dos Deputados considerando-se as variáveis de população, cadastramen-
to imobiliário e ocupação dos espaços. Integra, portanto, o objetivo geral da 
pesquisa “Elaborar leis, utilizar espaços” investigar quais as consequências da 
forma-espaço/configuração (distâncias, fragmentação, adaptações de espaços 
a usos diversos do originalmente previsto etc.) da Câmara dos Deputados para 
a organização e funcionamento do parlamento, com vistas à promoção das 
atividades político-parlamentares e do processo legislativo.

Os objetivos específicos (em associação com as ações da Segep/CPROJ/Detec 
e do PDUE), por sua vez, dão conta de:

1. Contribuir para a elaboração de banco de dados com informações f ísico-
espaciais da Câmara dos Deputados, de modo a subsidiar decisões proje-
tuais e de gerenciamento;

2. Identificar potenciais problemas e disponibilidades referentes à saturação 
e aproveitamento de espaços, bem como possibilidades de atendimento a 
requisitos expressos pelos usuários;

3. Servir de parâmetro de avaliação para a construção da base de dados 
georreferenciada e do banco de planejamento para a Coordenação de 
Projetos/Detec. Ademais, servir de parâmetro para o SIG em implemen-
tação no Departamento Técnico16;

15  O plano diretor relacionado aos espaços físicos está sendo desenvolvido no âmbito do projeto estratégico 
corporativo “Plano Diretor de Uso dos Espaços (PDUE)”, com prazo de finalização em dezembro de 2012.

16 Cf. documento “Elaboração da Proposta do Detec para o Plano Plurianual 2008/2011”, de 11/12/2006.
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4. Explorar a utilização da ferramenta da sintaxe espacial como estratégia para 
avaliação dos fluxos e circulações na Câmara dos Deputados, investigando 
seu uso em questões de acessibilidade, rotas de fuga e saídas de emergência17;

5. Executar minucioso levantamento – inventário – em cada ambiente de 
trabalho da Câmara dos Deputados, observando quantidade de postos de 
trabalhos, número de servidores segundo os turnos, tipo do mobiliário, 
satisfação dos usuários etc. As informações servirão de base para a análi-
se do grau de densidade dos espaços e da saturação espacial em relação ao 
padrão do mobiliário, de forma a produzir diretrizes de ocupação e uso;

6. Ampliar o raio de ação do projeto para o Congresso Nacional como um 
todo, a incluir os ambientes sob responsabilidade do Senado Federal.

2.3 Dos Procedimentos e Premissas: 
Teoria, Método e Técnica 

Para a investigação de questões de configuração espacial foram adotados os 
aparatos da visão sistêmica e da Teoria da Lógica Social do Espaço. Para o re-
gistro e controle das informações, o conjunto de dados está sendo inserido em 
um Sistema de Informação Geográfica ou SIG (técnica de geoprocessamento, 
por meio do software ArcGIS 9.3®), para otimização no tratamento e elabora-
ção das análises.

As variáveis exploradas neste artigo, por sua vez, associam-se aos aspectos de 
(a) população, (b) cadastramento imobiliário e (c) ocupação dos espaços. Os 
achados complementam as análises prévias sobre (a) densidades, (b) fluxos e 
movimento e (c) cadernos técnicos, publicadas em Medeiros (2010) e Medeiros 
et al. (2009).

17 As correlações encontradas no documento Caderno Técnico 01 – Planejamento do Espaço Físico foram 
significativas, validando a utilização da ferramenta e indicando sua potencialidade especialmente para 
a simulação de intervenções na Casa (CT01, 2007). Para maiores informações, consultar a apresenta-
ção “Sintaxe Espacial e Geoprocessamento: possibilidades de aplicação das ferramentas na Câmara dos 
Deputados”, executada pelo servidor Valério Medeiros para o Detec, em 11 de agosto de 2006. 
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2.3.1 A visão sistêmica

A visão sistêmica implica o entendimento de objetos, artefatos, situações ou 
instituições, entre outros, como sistemas, que são unidades compostas por re-
lações de interdependência (MEDEIROS, 2006). A interpretação é igualmente 
chamada de (a) relacional, pois considera as relações entre partes e todo; e 
(b) holística, pois há propriedades do todo que não são encontradas na soma 
das partes. Acredita-se que a visão sistêmica, ao permitir entender com mais 
precisão o funcionamento do que explora, promove o alcance de melhores re-
sultados científicos (acadêmicos) e gerenciais (estratégicos), porque considera 
uma ampliação do olhar sobre as coisas ou fenômenos.

Por tais pressupostos, a pesquisa parte de uma inquietação contemporânea: 
para qualquer área de conhecimento, quanto mais nos dedicarmos à compre-
ensão de uma dada realidade, maior a certeza que esta realidade não pode ser 
entendida isoladamente ou decepada de seu contexto e elementos de estrutu-
ração. É possível afirmar que a ideia motivou a onda de vertentes congregando 
disciplinas, a ponto de as expressões multi, pluri ou trans disciplinar terem se 
convertido em moda. Os resultados foram trabalhos integrados que, salvas as 
exceções, mais dificultaram que colaboraram para melhor compreender tais 
realidades (HOLANDA, 2006).

Entretanto, o que se propõe como abordagem é, sim, a permanência da apre-
ciação em um único campo do conhecimento. Trazendo objetivamente para 
a pesquisa, consiste no investigar a configuração dos espaços da Câmara dos 
Deputados não como um aglomerado de ambientes e formas-espaços distri-
buídos pelo complexo arquitetônico, e sim como um conjunto de elementos 
que se articulam, e desta forma de articulação é possível extrair uma série de 
ponderações a serem convertidas em diretrizes projetuais.

A ênfase, chamada relacional, é explicada pela alegoria do quebra-cabeça: ima-
ginemos uma caixa contendo um novo jogo. Conforme saídas da fábrica, todas 
as peças estão intactas dentro de um plástico lacrado. Podemos abrir o saco 
e começar a separá-las segundo a forma, a cor, o tamanho. O resultado serão 
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grupos de peças com características distintas. É possível passar horas supondo 
o porquê do azul predominar, e não o vermelho. A razão da existência de pou-
cas peças retas e dezenas recortadas em todos os lados. E outras. Mas, por fim, 
são essas as idéias que de fato importam, considerando o objetivo em se ter a 
imagem montada? Isto ajudará em algo na construção do jogo?

Decerto que não. As peças apenas terão sentido quando estiverem associa-
das àquelas contíguas, formando uma imagem única. E com significado. Não 
importa a predominância de azul sobre o verde, mas sim saber que a imagem 
passará de um azul escuro para verde claro e amarelo, em sequência. Não 
importa o predomínio de peças recortadas em oposição às retas. É útil saber 
que as peças de bordas retas compõem a moldura da imagem e se dispõem 
em sequência.

Essas informações ajudarão a entender a lógica de ordenação do quebra-cabe-
ça e, por conseguinte, auxiliarão na construção da imagem. As anteriores não, 
ou muito pouco. Analogia idêntica para uma instituição como a Câmara dos 
Deputados, em que as peças são as unidades administrativas (também com-
preendidas em seu âmbito espacial) e a visão do todo é aquela da organização 
pensada holisticamente.

A abordagem relacional, assim como descobrir a relação entre as peças do 
quebra-cabeça, é fruto do pensamento estruturalista, derivado de pesquisas 
na área de linguística e de interpretação textual. Fundeia-se ainda no estabe-
lecimento da idéia, derivada da biologia e desenvolvida na primeira metade 
do século XX, de manter o complexo conjunto de estruturas e relações de um 
dado elemento ou organismo. Termos como convexidade, contexto e relação 
ganharam espaço, promovendo uma linha de pensamento denominada sis-
têmica. “De acordo com a visão sistêmica, as propriedades essenciais de um 
organismo [...] são propriedades do todo, que nenhuma de suas partes possui. 
Elas surgem das interações e das relações entre as partes” (CAPRA, 2003).

A ideia resulta da transição pós-moderna em novas concepções que progres-
sivamente se afastaram de um entendimento de mundo mecanicista, filiada 
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aos achados de Descartes e Newton e à imagem de engenho da Revolução In-
dustrial, e remeteram a uma visão holística, ecológica, sustentável e sistêmica. 

O paradigma holístico compreende o mundo ou a realidade como um todo 
integrado, e não como um conjunto de partes dissociadas. Considera que 
existem características do todo que não são obtidas pela soma das partes: 
há somente quando as partes integrantes atuam e se arranjam relacional-
mente. Aqui a pedra de toque é tensão entre as partes e o todo. A ênfase 
nas partes – analítica, de decomposição – é chamada de mecanicista, re-
ducionista ou atomística. A ênfase no todo, por sua vez, é dita como holís-
tica, organísmica ou ecológica18.

Retoma-se, portanto, a visão organicista, como se em oposição aos dois sé-
culos da Era da Máquina, promovida pela Revolução Industrial. A linha de 
pensamento tem-se consolidado nas últimas décadas e a vertente ecológica ou 
holística vem sendo aplicada em distintos campos de conhecimento. Castells 
(1983), sobre o tema, infere:

[...] os resultados obtidos pela ecologia têm mais valor para fundamentar uma 
teoria do espaço que as correlações socioculturais acumuladas, pois elas reme-
tem à determinação primeira das forças produtivas e às relações de produção que 
decorrem delas, que não se trata de contradizer, e sim desenvolver, articulando 
aos seus efeitos sobre o espaço estes dois produtos pelas outras instâncias de 
determinação social.

O entendimento holístico da realidade, ao longo do século XX, passou a ser 
conhecido como sistêmico, implicando o entendimento do sistema como um 
conjunto de partes que se relacionam, e deste relacionamento resultam clare-
zas sobre a realidade.

A despeito do avanço da abordagem, o problema é aquilo que afirma Turner 
(1994) ao dizer que a realidade permanece interpretada como partes estáti-

18 Segundo Capra (2003), a visão holística pode ser igualmente denominada de olhar ecológico, caso a 
expressão seja aplicada num sentido amplo e mais profundo do que o usual. “A percepção ecológica pro-
funda reconhece a interdependência fundamental entre todos os fenômenos, e o fato de que, enquanto 
indivíduos e sociedades, estamos todos encaixados em processos cíclicos da natureza”. 



39

cas, analisadas como a primeira interpretação do quebra-cabeça, e isso ine-
vitavelmente conduz às concepções mecânicas e “totalmente fantasiosas que 
formam a estrutura vacilante do pensamento e da opinião contemporâneos”. 
Colaboram posições como a de Panerai et al. (1986), ao estabelecer “[...] a ci-
dade como uma arquitetura, configuração espacial que se há de fragmentar em 
elementos para que surjam assim as diferenças”.

O pensamento analítico, portanto, decompôs a unidade em objetos separa-
dos, perdendo grandemente a dinâmica da relação. A partir de um método 
exclusivamente analítico, perde-se a premissa do todo e os princípios vitais 
de integração e coordenação são esmaecidos ou inexistentes. “O pensamen-
to construído sobre base exclusivamente analítica, necessariamente perde o 
poder de integração, de restabelecer o todo quebrado pela análise. Faltando 
coordenação, essa forma de pensamento, unilateral e desequilibrada, dá ori-
gem a uma imensidão de fragmentos, que crescem sempre, desintegrando o 
universo” (TURNER, 1994).

A relação, portanto, é tida como a fonte da realidade e o meio coerente de in-
terpretação dos fatos: os objetos, em si mesmos, não têm significado e apenas 
se tornam reais quando interpretados em relação. A abordagem demanda que 
não sejam vistas as partes isoladas, e sim relações, ou seja, a interdependência 
entre partes. “Para a nossa percepção, que é resultado de uma sensação global, 
as partes são inseparáveis do todo e são outra coisa que não elas mesmas, fora 
desse todo” (GOMES FILHO, 2004).

Portanto, na Câmara dos Deputados, de que maneira poderíamos interpretar 
essa visão sistêmica? Uma alternativa possível, observando as questões espa-
ciais vinculadas à pesquisa, é perceber as relações entre:

1. A cidade de Brasília (Plano Piloto) e o Palácio do Congresso Nacional, 
enxergando a relevância do edif ício tendo em vista o simbolismo que 
carrega ao representar a sociedade brasileira, por isso o seu destaque na 
Esplanada dos Ministérios e na Praça dos Três Poderes.
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2. A Câmara dos Deputados e os seus órgãos componentes, de modo a en-
tender a distribuição espacial em relação às atribuições de cada unidade 
administrativa, observando a coerência e as correspondentes demandas. 

3. Cada órgão componente e sua estruturação interna, avaliando a locação 
no complexo arquitetônico e as implicações daí advindas.

Portanto, no âmbito espacial, um exemplo da interpretação sistêmica 
requer uma ampliação do escopo de análise, de modo que seja possível 
explorar do todo às partes, necessariamente considerando as correspon-
dentes relações de interdependência. Para que a interpretação ocorra, é 
necessário preliminarmente estabelecer uma clara definição dos parâme-
tros que serão observados, o que relaciona com clareza a abordagem ao 
aspecto científico que lhe dá suporte. Além disso, definidos os parâmetros 
e desenvolvidas as correspondentes etapas, vê-se a possibilidade de uma 
produção mais eficiente de resultados, o que leva ao caráter pragmático 
da abordagem.

2.3.2 A lógica social do espaço

Emprega-se a Teoria da Sintaxe Espacial, ou Teoria da Lógica Social do Espaço, 
proposta por Bill Hillier e colegas da The Bartlett School of Graduate Studies, 
University College London, Londres, nos anos 1970 (HILLIER e HANSON, 
1984; HILLIER, 1996). A criação desse aporte teórico-metodológico ampara-
se no pensamento sistêmico (CAPRA, 2003) e estruturalista, e deriva, em par-
te, da constatação de que, em arquitetura, as teorias têm sido extremamente 
normativas e pouco analíticas (HILLIER e HANSON, 1997). A abordagem de-
fende que, no lugar de postular uma fórmula e tentar encaixá-la em edif ícios 
e cidades, dever-se-ia estudar o fenômeno à exaustão e procurar encontrar 
propriedades gerais dos esquemas relacionais a ele associados.

A Sintaxe Espacial contempla técnicas de entendimento e representação do 
espaço, gera subsídios que permitem ao pesquisador investigá-lo do ponto de 
vista das articulações, descreve possibilidades de interação e contatos a partir 
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de possíveis fluxos diferenciados de pessoas ou veículos. Equivale à exploração 
dos espaços ou vazios deixados pelos cheios na cidade ou no edif ício, o que 
avaliza a associação ao conceito de forma-espaço (MEDEIROS, 2006).

Mediante um método e técnicas, a teoria da sintaxe espacial estabelece re-
lações entre atributos de duas instâncias: (a) o espaço organizado para fins 
humanos (escalas do edif ício e da cidade); e (b) estrutura social, os modos de 
interação entre indivíduos e grupos, clivagens sociais e estruturas de poder. 
“Lato sensu, podemos dizer que é uma teoria que se localiza no âmbito dos 
estudos que relacionam espaço e comportamento, mas as dimensões de um e 
de outro são precisamente delimitadas” (HOLANDA, 2003).

Segundo Hillier (2001), se nós colocarmos um objeto aqui ou ali, dentro de 
um sistema espacial, certas consequências previsíveis afetarão a configuração 
espacial do ambiente. Esses efeitos são bastante independentes dos desejos 
ou da intenção humana, mas podem ser utilizados pelos seres humanos para 
alcançarem efeitos espaciais e mesmo sociais.

Dessa concepção deriva a ideia das formas de representação do espaço, dos 
artefatos construídos pela sociedade, sejam eles edificações ou cidades. Por 
meio de procedimentos específicos busca-se antever as respostas que o meio 
construído dará à sociedade, uma vez que as relações sociais acontecem no 
espaço e esse espaço responde ou afeta essas relações19. O espaço não é um 
elemento passivo. É também uma variável independente.

19 Segundo Frederico de Holanda, “não há muita discussão em torno de uma casa poder atingir-nos como 
mais quente/fresca, mais apertada/espaçosa, mais cara/barata de construir, que nos encanta por sua ori-
ginalidade ou nos parece banal [...]. Mas o foco da atenção não recairá sobre os aspectos comentados [...], 
o aspecto dominante de nossas atenções pode ser caracterizado preliminarmente ‘como a configuração 
de edifícios e cidades afeta nossos modos de convívio social, nosso jeito de interagir com outras pessoas, 
a maior ou menor facilidade que temos de nos reunirmos em determinados lugares ou as estratégias de 
vigilância e controle de uns sobre os outros’. Percebemos entrar em campo controverso, embora [nossos] 
estudos [...] sugiram que (sim!) a arquitetura nos afeta dessa maneira, contradiz olhares céticos pelos 
quais (absurdo!) nossos comportamentos com o próximo são indiferentes à configuração dos lugares 
utilizados” (HOLANDA, 2003). A idéia é paralela à de Hillier (1989): “eu argumento que acredito que dizer 
que a forma espacial não tem efeito sobre a sociedade é patentemente absurda. Se isso fosse verdade, 
nós poderíamos projetar qualquer monstruosidade sem culpa”.
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A sintaxe espacial fundamenta-se na premissa de que há uma relação funda-
mental entre a configuração do espaço e o modo como esse espaço funciona. 
A análise do espaço em relação às suas propriedades configuracionais, ou sin-
táticas, permite-nos determinar alguns aspectos do seu funcionamento que 
outras abordagens não são capazes de explorar.

Para os criadores da teoria, o desenvolvimento gradual das técnicas os con-
venceu que existe na arquitetura uma propriedade relacional muito relevante 
que “chamamos de configuração” (HILLIER e HANSON, 1997). Configuração 
significaria mais ainda que um conjunto de relações, e sim um complexo de 
relações de interdependência com duas propriedades fundamentais. A con-
figuração é diferente quando vista de diferentes pontos dentro de um mesmo 
sistema e quando apenas de uma parte do sistema. Seja em razão de mudanças 
em um elemento no sistema ou uma relação, todo o conjunto pode se alterar, 
em graus variados.

A investigação dessas associações pode levar a novas interpretações sobre o 
fenômeno espacial. A despeito disso, arquitetos, urbanistas e planejadores, ao 
se debruçarem sobre o espaço, muitas vezes não percebem que das formas que 
conceberam surge uma série de relações complexas associando os artefatos 
(aquilo feito com propósito ou criado intencionalmente pelo homem). Tanto 
os objetos f ísicos quanto essas relações são produtos da concepção do espaço 
e apresentam propriedades estreitamente associadas ao seu funcionamento. 

Portanto, como estudar tais relações? Os edif ícios e os quarteirões são, a priori, 
espaços f ísicos, mas as relações entre elementos são imateriais ou intangíveis.

Para Hillier e Hanson (1997) elementos são discursivos: nós podemos vê-los, 
nomeá-los e nos referirmos a eles. Entretanto, as relações não são discursivas 
e nós não temos linguagem para descrevê-las ou esquemas conceituais para 
analisá-las. A interdependência das idéias discursivas e não discursivas é a 
condição fundamental para nossa existência cultural.

A arquitetura e o urbanismo são os mais onipresentes casos dessa dualidade, pois 
edif ícios e cidades estão onde nós aplicamos esquemas relacionais não discursi-
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vos para o mundo real em que vivemos, e então convertemos nosso ambiente de 
materialidade para cultura. (HILLIER, HANSON, 1997, p. 01.2-01.3)

Conforme tais pressupostos, no âmbito metodológico, a sintaxe espacial ofe-
rece instrumentos de entendimento e representação do espaço, aqui definido 
como aquele universalmente acessível, isto é, que pode ser percorrido, sem 
barreiras, de qualquer lugar para qualquer lugar.

Compreender esse espaço é entender que o ir de qualquer lugar para qualquer 
lugar implica a percepção das conexões e articulações nele existentes e a de-
finição de rotas e espaços intermediários entre dois pontos de uma jornada 
qualquer que se queira percorrer.

Considerar configuração relacionalmente implica admitir que alterações na 
forma ou no espaço de partes do sistema, em razão das conexões existentes, 
necessariamente resultarão em alterações do todo – em graus diferenciados. 
De modo semelhante, define-se uma estrutura espacial como um conjunto de 
elementos cujas partes atuam como funções umas das outras, apropriando-se 
dos conceitos sistêmicos e estruturalistas.

A sintaxe espacial contempla um método poderoso para estudos do espaço ao 
possibilitar que fatores relacionados à configuração sejam matematicamente 
mensurados e claramente visualizados e, portanto, possam ser correlacionados 
com a infinidade de informações que envolvem estudos em edif ícios e cidade.

Das maneiras de representação que são recomendadas para estudos configu-
racionais (espaços convexos, campos visuais e linhas), a linear é útil para a 
investigação do movimento e dos vários aspectos relacionados a ele. É a que 
melhor se aplica a grandes sistemas e estruturas, como a cidade ou edif ícios 
complexos, como ocorre no caso da Câmara dos Deputados20.

20 A aplicação específica da Teoria da Sintaxe Espacial em relação aos chamados “mapas axiais” na Câmara 
dos Deputados está detalhada em Medeiros (2010) e Medeiros et al. (2009), no âmbito da discussão das 
variáveis fluxos/movimento.
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2.3.3 Geoprocessamento: Sistemas de Informação Geográfica

A base de dados oriunda da pesquisa – incluindo as bases cartográficas (plan-
tas e mapas) – está inserida no aplicativo Arcview/ArcGIS 9.3®, um software 
de geoprocessamento, que congrega em um mesmo banco, informações veto-
riais (mapas) e dados diversos, otimizando o tratamento de dados.

A opção por um banco de dados georreferenciado e pela utilização de um SIG 
deve-se às possibilidades de manipulação que um sistema como esse pode ofe-
recer. Segundo Foresti e Hamburger (1995), o conhecimento da distribuição 
espacial das diversas formas de ocupação do espaço necessita de um sistema 
de informações detalhadas que possam ser consultadas com grande frequên-
cia devido ao caráter extremamente dinâmico do ambiente.

Há de se considerar também que “geocomputação é um paradigma emergente 
que tem o potencial de incrementar dramaticamente a eficácia dos estudos [...] 
pelo uso de tecnologias de inteligência computacional” (DIAPPI, 2004). Além 
disso, a aplicação do software de geoprocessamento permite que os enfoques 
geométricos comparativos entre espaços e edif ícios sejam mais facilmente ex-
plorados, a exemplo de tamanho, localização, proporção.

3. Discutindo os Resultados 

O conjunto de informações levantadas, balizadas pelos pressupostos teóricos, 
foi disposto na base georreferenciada de dados, o que tem servido de subsídio 
para a elaboração de análises, pareceres e instruções processuais (em associa-
ção com as ações da Segep/CPROJ/Detec). Além disso, o sistema contempla as 
primeiras experiências em direção à composição de um plano diretor de ocu-
pação dos espaços f ísicos para a Câmara dos Deputados, conforme o projeto 
corporativo PDUE.

Cabe esclarecer que a discussão das variáveis “densidade”, “fluxo e movimen-
to” e “cadernos técnicos” está publicada nos artigos Medeiros et al. (2009) e 
Medeiros (2010). No presente estágio de desenvolvimento da pesquisa, são 
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apresentados os avanços em relação aos aspectos de: (a) população; (b) cadas-
tramento imobiliário e (c) ocupação.

3.1 População

Conforme a legislação vigente, a Câmara dos Deputados abriga atualmente 
513 parlamentares, cujos gabinetes estão distribuídos nos Edif ícios Anexo III 
e Anexo IV. Numa perspectiva histórica, é possível perceber que as mudanças 
políticas no país implicaram alterações quase sempre crescentes neste quanti-
tativo (Figura 1), a considerar o aumento da população e a tradução em maior 
número de representantes nesta Casa do Congresso Nacional.

Para os espaços da Câmara, observando a diretriz contemporânea de cada par-
lamentar ter direito a um gabinete de trabalho, o aumento no número de depu-
tados se traduz imediatamente em disponibilização de mais salas de trabalho, 
além de implicar um incremento no número de secretários parlamentares. 
Além disso, um maior quantitativo de legisladores implica uma ampliação nas 
atividades em diversas instâncias da Câmara dos Deputados – nas áreas meio 
e fim – demandando ajustes diversos quanto à ocupação dos espaços.

Em relação aos servidores, atualmente21 a Câmara dos Deputados contempla 
um quadro de pessoal composto por 18.974 funcionários (incluindo servido-
res efetivos, CNEs, secretários parlamentares e funcionários terceirizados), 
dos quais 10.685 estão lotados em Brasília22 (Figura 2).

21 Dados para junho de 2010 (Fonte: Depes e empresas que prestam serviços terceirizados na Câmara 
dos Deputados).

22 Sabendo-se que os servidores efetivos, CNEs e terceirizados estão lotados exclusivamente em Brasília, e 
uma vez que há secretários parlamentares lotados nos estados de origem dos deputados, para o cálculo 
aproximado de servidores na capital brasileira foi contabilizado do último grupo (bem como dos requisi-
tados) apenas aqueles que assinam a sessão noturna (2.955 pessoas – por implicar a estada em Brasília), 
resultando em 10.685 funcionários. 
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Figura 1 – Evolução no número de parlamentares na Câmara dos Deputados.
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Fonte: Depes e Segep/CPROJ/Detec.

Figura 2 – Quantitativo de funcionários na Câmara dos Deputados, por cate-
goria, para o ano de 2010.
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Dados de 2006 (CT01, 2007) apontam um crescimento de 8,46% no total de 
funcionários da Casa (Quadro 1), entretanto o percentual é de apenas 1,82% 
para aqueles lotados em Brasília, o que significaria uma aparente estabilização 
das pressões sobre o espaço f ísico. Há de se considerar, naturalmente, que em-
bora o percentual seja reduzido, tendo em vista o atual quadro de saturação 
espacial, mantida a tendência, o cenário na instituição tenderá a piorar.

Quadro 1 – Crescimento no quadro de pessoal da Câmara dos Deputados, 
entre 2006 e 2010.

CATEGORIA 2006 2010 AUMENTO %

Total de Funcionários 17.494 18.974 8,46%

Total de Funcionários em Brasília 10.494 10.685 1,82%

Fonte: Segep/CPROJ/Detec.

Sabendo-se que cada grupo social em uma população apresenta interesses, 
objetivos e perspectivas distintas em relação ao espaço f ísico, cabe caracte-
rizar os funcionários da Casa segundo a temporalidade de sua contratação. 
Compreende distinguir os servidores entre aqueles contratados efetivamente 
de acordo com o Regime Jurídico Único (RJU) e os de contratação temporária, 
associados usualmente aos mandados legislativos (secretários parlamentares) 
ou processos de terceirização de atividades.

Pensando na distinção, a população de funcionários foi classificada segundo o 
caráter de efetividade (servidores efetivos: 3645) ou flutuação (CNEs, secretários 
parlamentares, requisitados e terceirizados: 1326+2696+259+2759=7040)23, 
considerando apenas aqueles lotados em Brasília (10.685 em 2010 – Cf. Qua-
dro 1), com resultados presentes na figura 3.

23 População flutuante aqui é aquela de funcionários não acobertados pela estabilidade do serviço públi-
co, dada a natureza temporária de sua contratação. 
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Os servidores efetivos compreendem 3.645 funcionários (34%), para um quan-
titativo de 7.040 servidores flutuantes (66%), que predominam com expressão24.

No sentido espacial, a distinção revela implicações de planejamento que pre-
cisam ser ponderadas. Os dados apontam para a necessidade de estratégias de 
ocupação espacial que relacionem as atividades meio e fim, especialmente para 
as atribuições legislativas e administrativas, e observem o caráter de flutuação 
ou não dos funcionários, adequando o item ao eixo ordenador de ocupação 
dos espaços f ísicos na Casa – o que, sem hesitação, é de grande importância 
para o estabelecimento e partilha de novas áreas que porventura surjam.

Figura 3 – Percentual de população efetiva e flutuante para os funcionários da 
Câmara dos Deputados.

POPULAÇÃO - EFETIVA/FLUTUANTE (%)

EFETIVOS; 3645; 34%

SERVIDORES FLUTUANTES

(CNE, Terceir., Sec. Parl.);

7040; 66%

Fonte: Depes e Segep/CPROJ/Detec.

A situação leva a três questões de grande relevância: (a) qual o tipo de plane-
jamento espacial que se deseja?; (b) qual o cliente/população a ser atendida?; e 
(c) como associar demandas espaciais tão distintas?

Portanto, a questão do planejamento do espaço f ísico na Câmara não está con-
tida na mera análise de aspectos espaciais investigados isoladamente, mas sim 

24 Os dados sofreram uma pequena variação em relação a 2006 (CT01, 2007): naquele ano o percentual de 
servidores efetivos era de 35% (3.556), para 65% de servidores flutuantes (6.531). 
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nos questionamentos prévios do escopo e do eixo orientador que definirão as 
diretrizes a serem consolidadas. O gesto deverá ser um passo importante para 
a etapa sequencial deste trabalho, estabelecendo uma discussão sobre parâme-
tros, demandas e vontades. De efetivo, a necessidade em considerar (1) a natu-
reza da contratação dos funcionários e (2) o peso de cada grupo de população, 
de maneira a evitar ações unilaterais ou parcialmente comprometidas.

Por outro lado, a distinção entre a população efetiva e aquela flutuante motivou 
a exploração comparativa entre o número total de servidores efetivos (ilustra-
tivos da população efetiva) e de secretários parlamentares (ilustrativos da po-
pulação flutuante), numa perspectiva diacrônica a partir de 198825 (Figura 4).

Figura 4 – Evolução no número de secretários parlamentares e servidores 
efetivos na Câmara dos Deputados.
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O gráfico revela uma tendência: a quantidade de secretários parlamentares 
cresceu progressivamente entre 1992 e 2007 e começou a se estabilizar nos 
últimos três anos26. O quantitativo de servidores efetivos, por outro lado, 

25 As informações foram fornecidas pelo servidor Gustavo Veloso, utilizando por base levantamentos do 
Depes e do Deapa, para alguns anos específicos (1988, 1989, 1992, 1993, 1995, 2001, 2003 e 2006). 
Posteriormente, a partir de informações do Depes, o perfil foi atualizado até 2010 (junho).

26 A estabilização associa-se à Resolução no 39, de 2006, que limita o quantitativo de secretários parlamen-
tares por gabinete. 
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manteve uma certa constância, com total oscilando em torno de 3.500 funcio-
nários. A implicação, no âmbito dos espaços f ísicos, é a seguinte:

1. Quanto aos servidores efetivos, uma primeira especulação recomen-
da a manutenção da área total hoje disponível na Câmara para aque-
las atividades de predomínio de servidores efetivos, uma vez que em 
2010 a quantidade de funcionários na categoria é apenas 8,32% supe-
rior àquela de 1988.

De fato, ocorre que os valores absolutos encobrem o aumento progressivo 
de pessoal que vem acontecendo em alguns departamentos e coordenações, 
maiormente em razão de um incremento no número de contratação de tercei-
rizados. Seria necessário então avaliar, em cada órgão, a movimentação de ser-
vidores efetivos ao longo dos anos para identificar em quais situações houve 
redução ou acréscimo de pessoal, o que implicará maior ou menor demanda 
por espaço contemporaneamente. Além disso, importa levantar o aumento no 
número de servidores terceirizados por departamento, e confrontar a infor-
mação com a natureza dos serviços ali identificados.

Em 2010 os servidores terceirizados representavam: (a) 15% do total de fun-
cionários da Câmara, ou (b) 26% do total de funcionários sediados em Brasí-
lia27. A partir da verificação dos dados, é possível perceber o quanto o número 
de funcionários terceirizados é expressivo em relação à população de funcio-
nários da Câmara (Figura 2), o que induz a questionamentos que precisam ser 
ponderados em processos de planejamento: (a) Qual a demanda futura por 
terceirizados, nas unidades administrativas da Casa? e (b) em quais departa-
mentos há perspectiva de substituição de servidores terceirizados por efetivos?

Portanto, implica avaliar o quadro passado (perspectiva histórica) e as amplia-
ções de pessoal programadas para os próximos anos (perspectiva futura), o 
que em todas as situações trará efeito sobre a ocupação dos espaços na Câma-
ra dos Deputados. A continuidade do trabalho espera avançar em tais respos-
tas, a partir da alimentação de dados pelas unidades administrativas.

27 Fonte: Segep/CPROJ/Detec.
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Retornando aos dois âmbitos listados no começo da discussão, alcançamos o 
segundo item:

2. No que se refere aos secretários parlamentares, a visão dos gráficos (Figu-
ra 4), a despeito da tendência recente de estabilização, indicaria a necessi-
dade de ampliação dos espaços onde trabalham, o que significaria maior 
área para os gabinetes (o que, em certa medida, já está contemplado com 
o projeto de duplicação do Edif ício Anexo IV). Se em 1988 o total alcan-
çava 2.989 secretários, em 2010 passou para 10.676.

É fato, entretanto, que a maioria dos secretários parlamentares trabalha fora 
de Brasília (74%), nas bases dos deputados em seus respectivos estados de ori-
gem. A situação presente (junho de 2010) é a 11.224 funcionários incluídos 
nesta categoria (secretários parlamentares e secretários parlamentares requi-
sitados), dos quais 2.955 estariam em Brasília, a partir do critério daqueles que 
assinam a sessão noturna.

São perguntas que precisariam ainda ser investigadas: (a) haveria tendência 
de crescimento ou estabilização desse número de secretários parlamentares? 
e (b) essa mesma tendência seria verificada para aqueles secretários lotados 
nos gabinetes em Brasília, tendo em vista o espaço disponível no complexo 
arquitetônico principal da Câmara ser limitado? Todavia, aqui parece existir 
uma questão prévia: a padronização dos gabinetes, resolvendo o problema da 
distinção que existe entre os Edif ícios Anexo III e Anexo IV.

Acontece que a única informação precisa disponível é a média de secretários 
parlamentares lotados em gabinetes, embora não esteja discriminado se traba-
lham ou não em Brasília. Neste caso, importa ressaltar que há tendência de es-
tabilização nos últimos anos, o que se associa estreitamente à Resolução no 39, 
de 2006, que limita o quantitativo de secretários parlamentares por gabinete 
em 25 (Figura 5). Portanto, para precisão da análise, é fundamental inventariar 
todas as salas, contabilizando os funcionários, conforme previsto como ação 
vinculada ao Caderno Técnico 02, do projeto corporativo Plano Diretor de 
Uso dos Espaços.
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Figura 5 – Média de secretários parlamentares por gabinete, por ano.
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Fonte: Deapa, Depes e Segep/CPROJ/Detec.

As análises de quadro de pessoal da Câmara dos Deputados, à vista do que se 
apresenta, apontam para dois contextos que precisam ser balizados em ações 
de uso do espaço:

1. Arranjo (reordenamento), implicando a demanda por uma melhor distri-
buição das áreas administrativas e legislativa, o que não necessariamente 
significa ampliação de espaços ocupados, a depender, obviamente, da na-
tureza de certas atividades. Pode-se pensar em estratégias de compensa-
ção e troca de áreas segundo a funcionalidade dos ambientes.

2. Tamanho (expansão), correspondendo à ampliação dos espaços adminis-
trativos e legislativos, especialmente gabinetes. Previamente seria neces-
sário avaliar a quantidade efetiva de secretários parlamentares lotados 
nos gabinetes em Brasília, uma vez que não haveria sentido em ampliar as 
áreas caso o aumento verificado nos últimos anos se refira exclusivamen-
te a secretários lotados nos estados de origem dos deputados. 
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3.2 Cadastramento Imobiliário

A Câmara dos Deputados é proprietária da cessão de uso de 410 imóveis ca-
dastrados no Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União 
(SPIUNET)28. Além dos apartamentos funcionais, os bens imóveis pertencen-
tes à Câmara hoje contemplam (Figuras 6 e 7)29:

•	 1 lote na Esplanada dos Ministérios, onde se situa a maior parte do Com-
plexo Principal da Câmara: Edif ício Principal e Anexo I (Área A); 

•	 1 lote na Praça dos Três Poderes, onde se situa o Anexo II (Área B);

•	 1 lote na Praça dos Três Poderes, onde se situa o Anexo II (Módulo G);

•	 1 lote na Praça dos Três Poderes, onde será construído o Anexo V (Área H);

•	 1 lote situado no Setor de Áreas Isoladas Norte (hoje Setor de Adminis-
tração Federal Norte), correspondendo ao Complexo Avançado, incluin-
do a Gráfica, a Coordenação de Transportes e o Cefor; 

•	 5 lotes dispostos no Setor de Administração Federal Sul, que abriga o 
Anexo IV e a futura ampliação do edif ício de gabinetes; 

•	 7 salas no Setor Comercial Sul; 

•	 1 residência oficial (do presidente da Casa), localizada no Lago Sul; 

•	 6 lotes no Setor de Indústria e Abastecimento, onde está disposto o almo-
xarifado central da Casa, sob administração do Demap; e

•	 3 casas em Sobradinho.

28 As informações sobre os bens imóveis pertencentes à Câmara dos Deputados foram fornecidas pelo Setor 
de Cadastro de Bens Imóveis da Seção de Registro/Coordenação de Patrimônio/Demap (dados de 2006).

29 O Centro de Transmissão de Sobradinho está em lote pertencente ao Senado Federal.
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Figura 6 – Complexo Principal (inserção urbana).

 
Figura 7 – Complexo Avançado (inserção urbana).

Para a elaboração de uma base de dados gerencial que contemple o cadas-
tramento imobiliário, um dos primeiros passos corresponde à construção 
de um banco contendo informações sobre os bens imóveis pertencentes 
a uma determinada instituição. O agente motor é a necessidade em com-
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por um quadro geral das propriedades disponíveis para uso, produzindo 
leiautes de fácil visualização que agilizem o manejo e, portanto, o geren-
ciamento dos bens.

Além disso, como estratégia de planejamento, é necessário se partir de uma 
escala ampliada (a cidade), num primeiro momento, para outra reduzida (o 
edif ício), posteriormente, alcançando-se o grau de minúcia desejado para a 
análise das formas e espaços construídos. Corresponde a analisar a faixa que 
segue do âmbito urbano aos espaços internos de trabalho, contemplados, a 
depender da tecnologia adotada, em uma base única e integrada.

Caso os bens imóveis de certa instituição sejam restritos a uma única edifica-
ção, bastaria, na escala urbana, investigar o imóvel e os elementos do entorno 
de influência direta para a edificação. Essa não é a situação da Câmara dos 
Deputados, a considerar o quantitativo de bens sob sua responsabilidade.

A base urbana imobiliária da Câmara dos Deputados está em desenvolvimen-
to, o que também se associa às ações para a produção do Caderno Técnico 02 
do PDUE, juntamente com o mapeamento de todas as unidades espaciais da 
Casa, a partir da adoção de softwares de geoprocessamento. Da base finaliza-
da, são produtos que se espera alcançar:

1. O grau de relação entre os imóveis, sua localização, valor, área, inserção 
urbana e adequação de uso considerando-se os condicionantes urbanísti-
cos e prescrições do lugar.

2. O cálculo de escolha de rotas segundo os atributos utilizados em sistemas 
de engenharia de tráfego (vias, capacidade, sinalização, quantidade de 
viagens, origem e destino).

3. O cálculo das densidades e fluxos internos para cada unidade espacial 
ali localizada.

4. A inserção desses espaços na discussão do planejamento para a Câmara, 
avaliando suas potencialidades e papel em relação ao conjunto de imóveis 
da Casa.
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Cabe acrescentar que, nos lotes em regime de cessão de uso à Câmara, 
há cerca de 210.000m² de área verde que atuam como conexão entre a es-
cala edificada e urbana do patrimônio construído da Casa. Desse total, 
140.000m² são compostos pelos gramados do Palácio do Congresso Nacio-
nal (Edif ício Principal e Anexo I), pelo jardim de palmeiras imperiais pró-
ximo à Praça dos Três Poderes e por outras áreas circundando os demais 
anexos e edif ícios pertencentes à instituição. Também são considerados 
os espaços verdes nas Superquadras 202 e 302 Norte e 111 e 311 Sul, onde 
estão os blocos dos apartamentos funcionais ocupados pelos deputados fe-
derais. Complementa o cenário o fato de a Câmara, em novembro de 2008, 
dentro das comemorações dos 20 anos da Assembleia Nacional Constituin-
te, ter incorporado em adoção cerca de 7ha de área verde, no denominado 
“Bosque dos Constituintes”, localizado atrás da Praça dos Três Poderes.

3.3 Ocupação das Salas

Partindo para uma visão interna das edificações, foram analisados os da-
dos referentes à ocupação dos ambientes da Câmara dos Deputados. Para 
o cadastro de informações, aqui restritas àquelas do Complexo Principal 
da Casa, foram utilizados registros inventariados, atualizados e mantidos 
pela Assessoria do Detec, considerados conforme disponíveis em 01 de 
dezembro de 200630.

A classificação de ocupação assumida pelo Departamento Técnico consi-
dera 10 categorias, segundo o tipo de trabalho ou a natureza do espaço: 
área de deputados (locais em que são realizadas atividades pelos parla-
mentares, incluindo gabinete de trabalho, área de reunião, assessoria etc.), 
área de apoio a deputados (locais em que são realizadas atividades de su-
porte direto às atividades parlamentares), áreas nobres (locais onde acon-

30 Os dados foram compilados do material “Cadernos da Câmara dos Deputados – Ocupação Geral”, dis-
poníveis no equipamento-servidor do Detec. A indicação do estado de atualização foi fornecida pelo 
servidor Orlando Egreja. Os dados serão atualizados após a realização do inventário que subsidiará o 
Caderno Técnico 02 do PDUE. 
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tecem os eventos oficiais da Casa, a incluir espaços como os salões Verde, 
Branco, Nobre etc.), áreas de uso comum (banheiros, copas etc.), áreas 
técnicas (salas de ar-condicionado, cabeamento, rede etc.), áreas admi-
nistrativas (locais onde são realizadas as atividades administrativas ou de 
apoio indireto às atividades parlamentares da Casa), áreas de concessão 
(espaços ocupados por empresas, órgãos ou entidades em regime de con-
cessão pela Câmara dos Deputados, como empresas aéreas, restaurantes 
etc.), circulações (corredores, elevadores etc.), jardins e áreas residuais 
(vãos remanescentes nos edif ícios, usualmente sem acesso). Exemplo da 
disposição geral dos mapeamentos está indicado nas figuras 8 e 9.



Olhares sobre o Parlamento
Incursões Acadêmicas no Território Político

Figura 8 – Mapa de ocupação do Edifício Principal (parcial).
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Figura 9 – Mapa de ocupação do Edifício Anexo II (parcial).
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Em relação aos quantitativos das áreas ocupadas segundo as categorias de aná-
lise (Figuras 10 a 12), os dados legitimam as seguintes afirmações:

•	 As áreas dos deputados são aquelas que ocupam a maior proporção da 
Câmara dos Deputados (34.346,43m2 ou 25% do total), juntamente com 
as circulações.

•	 As áreas de natureza legislativa (área dos deputados, área de apoio aos depu-
tados e áreas nobres, para eventos oficiais) ocupam 42% do total dos espaços.

•	 As áreas administrativas ocupam 10% do total dos espaços.

•	 Considerando-se exclusivamente as áreas de trabalho de natureza legisla-
tiva ou administrativa (área dos deputados, área de apoio aos deputados e 
áreas administrativas), que se referem diretamente às atribuições da Casa, 
excluídas as concessões, o quadro revela que: 54% são de deputados, 24% 
de apoio aos deputados e 22% administrativas (78% para a área legislativa 
e 22% para a área administrativa).

•	 Entretanto, a área média dos espaços dos deputados (22,29m2) é inferior 
àquela dos locais de apoio aos deputados (34,09m2) e administrativos 
(28,20m2), cabendo a observação, entretanto, que a densidade em tais es-
paços varia.

•	 As circulações ocupam expressivo percentual dos espaços, o que reforça 
a necessidade de atenção com as questões de movimento entre os espaços 
da Câmara dos Deputados, de modo a evitar o observado efeito labirínti-
co (MEDEIROS, 2010).

•	 Todas as observações de área apenas tem sentido se confrontadas com a 
densidade de indivíduos, já que uma oferta maior de área pode não sig-
nificar uma melhor qualidade espacial, tendo em vista a possibilidade de 
saturação no local.
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Figura 10 – Gráfico contendo a soma da área total de ambientes (em m2), 
segundo a categoria das atividades.
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Figura 11 – Gráfico contendo o percentual da área total de ambientes (em m2), 
segundo a categoria das atividades.

1 Área dos Deputados 1541 28,7 34.346.426 25% 22,29 3

2 Área de Apoio aos Deputados 454 8,5 15.475.053 11% 34,09 2

3 Áreas Nobres 36 0,7 8.458.314 6% 234,96 1

4 Áreas de Uso Comum 541 10,1 8.092.679 6% 15,00 1

5 Áreas Técnicas 1605 29,9 12.611.362 9% 7,90 1

6 Áreas Administrativas 499 9,3 14.085.575 10% 28,20 1

7 Áreas de Concessão 179 3,3 6.299.492 5% 35,20 1

8 Circulações 410 7,6 34.363.932 25% 83,80 3

9 Jardins 17 0,3 1.353.769 1% 80,00 0

10 Áreas Residuais 87 1,6 1.332.369 1% 15,30 0

#TOTAL# 5369 100 136.418.971 100% 14
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Figura 12 – Gráfico contendo a área média dos ambientes (em m2), segundo a 
categoria das atividades.
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3 Áreas Nobres 36 0,7 8.458.314 234,96 1

4 Áreas de Uso Comum 541 10,1 8.092.679 15,00 1

5 Áreas Técnicas 1605 29,9 12.611.362 7,90 1

6 Áreas Administrativas 499 9,3 14.085.575 28,20 1

7 Áreas de Concessão 179 3,3 6.299.492 35,20 1

8 Circulações 410 7,6 34.363.932 83,80 3

9 Jardins 17 0,3 1.353.769 80,00 0
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4. Conclusões 

O avanço da pesquisa quanto à exploração das variáveis população, cadas-
tramento imobiliário e ocupação, associadas àquelas previamente investiga-
das – densidade, fluxos/movimento e cadernos técnicos (MEDEIROS, 2010 e 
MEDEIROS et al., 2009) – legitima as seguintes interpretações:

•	 O estado presente de uso dos espaços f ísicos na Câmara dos Deputados 
apresenta densidades elevadas, o que compromete a organização e o fun-
cionamento do parlamento.

•	 É necessário explorar em profundidade os indicadores que incidem sobre a 
qualidade dos espaços de trabalho na Casa, interferindo nas atividades desen-
volvidas, independentemente de sua natureza (legislativa ou administrativa).

•	 É necessário articular as ações espaciais com as iniciativas de gestão da 
Casa, especialmente aquelas atuais referentes ao planejamento estratégi-
co, de modo a obter resultados efetivos.
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•	 Para maior solidez na discussão, cabem avanços sobre as variáveis de 
modo a consolidar um banco de informações gerenciais metodologica-
mente fundamentado.

•	 Há que se estabelecer iniciativas para melhor cadastramento de informa-
ções de diversas naturezas na Casa, tendo em vista as várias lacunas, que 
subsidiem possíveis diagnósticos.

Os resultados obtidos até o momento apontam para a necessidade de prosse-
guir com as análises, aprofundando a investigação das variáveis já exploradas e 
ponderando as demais previstas no escopo do projeto, de modo a:

•	 Contribuir para a elaboração de banco de dados com informações f ísico-
espaciais da Câmara dos Deputados, para subsidiar decisões projetuais e 
de gerenciamento (banco de dados georreferenciado, em parceria com as 
ações da Segep e do PDUE);

•	 Identificar potenciais problemas e disponibilidades referentes à saturação 
e aproveitamento de espaços bem como possibilidades de atendimento a 
requisitos expressos pelos usuários (observar as percepções, as expectati-
vas e os interesses dos grupos de usuários);

•	 Identificar os potenciais construtivos (novas áreas e possibilidade máxi-
ma de construção) em áreas pertencentes à Câmara;

•	 Explorar a utilização de ferramentas de simulação, a semelhança da sin-
taxe espacial aplicada como estratégia para avaliação dos fluxos e circu-
lações na Câmara dos Deputados, investigando seu uso em questões de 
acessibilidade, rotas de fuga e saídas de emergência. 

•	 Colaborar para a execução de minucioso levantamento – inventário – 
em cada ambiente de trabalho da Câmara dos Deputados, conforme pre-
visto para o Caderno Técnico 02 do PDUE, observando quantidade de 
postos de trabalhos, número de servidores segundo os turnos, tipo do 
mobiliário, satisfação dos usuários etc. As informações servirão de base 
para a análise do grau de densidade dos espaços e da saturação espacial 
em relação ao padrão do mobiliário, de forma a produzir diretrizes de 
ocupação e uso;



Olhares sobre o Parlamento
Incursões Acadêmicas no Território Político

•	 Ampliar o raio de ação de iniciativas de planejamento espacial para o 
Congresso Nacional como um todo, a incluir os ambientes sob responsa-
bilidade do Senado Federal.

A problemática de ocupação dos espaços f ísicos e qualidade nos ambientes 
de trabalho na Câmara dos Deputados parece resultar de uma combinação 
de fatores, dentre os quais predomina o desequilíbrio quanto à distribuição 
de áreas, fonte potencial de conflitos em um quadro fortemente marcado por 
determinações de ordem política, dada a natureza da instituição.

Conforme apontado no diagnóstico, entende-se que iniciativas de planeja-
mento espacial na Câmara dos Deputados devem considerar simultaneamen-
te as estratégias de intervenção f ísica baseadas em (a) ampliação dos espaços 
(por meio da execução de novos edif ícios) e (b) reorganização dos ambientes, 
redistribuindo as áreas segundo as unidades administrativas da instituição. 
Além disso, devem ser balizadas pela legislação vigente e por procedimentos 
científicos (teóricos, metodológicos e ferramentais) para maior validação.

O diagnóstico aqui apresentado, ainda que exposto de maneira sintética, apon-
tou para achados preliminares, colaborando para a ênfase na necessidade de um 
estudo minucioso e continuado sobre a distribuição e qualidade espacial dos 
ambientes e órgãos pertencentes ao organograma da Câmara dos Deputados, 
confrontados com as correspondentes implicações para a realização das ativida-
des legislativas. Considera-se fundamental para o entendimento da temática a 
investigação e discussão do espaço f ísico e das atividades relativas à elaboração 
de leis, com base no princípio de forma-espaço, e mais especificamente, como 
sua leitura no complexo arquitetônico da instituição pode auxiliar em ações re-
flexivas sobre a configuração espacial do lugar.

Por ação reflexiva entende-se o conjunto de estratégias para avaliar o espaço 
construído ao longo do tempo, inclusive antecipando cenários futuros. Inclui, 
também, o confronto entre exemplares, validando achados e construindo identi-
dades/distinções a partir de amostras. Significa que todos os focos contemplados 
no planejamento aqui arrolados têm por fim as implicações na forma-espaço e 
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no entendimento de como certos atributos interferirão no elemento construído 
e na realização/desenvolvimento das atividades.

Os atributos seriam aqueles incidentes na qualidade do espaço, a incluir 
aspectos como: (a) configuração espacial e ocupação atual – os arranjos, a 
articulação e o relacionamento entre espaços correntemente utilizados; (b) 
população existente – perfil e quantidade de indivíduos que utilizam os es-
paços, suas demandas, carências, saturações, incômodos etc.; (c) carências 
e desígnios identificados mediante observação e consulta aos usuários con-
forme suas correspondentes rotinas de trabalho; (d) potenciais construtivos 
e adequabilidades – identificação de novos espaços disponíveis, ou melhor 
adequação desses espaços para certos usos; (e) e legislação – aspectos legais 
que condicionam a apropriação e utilização dos espaços (municipais, distri-
tais, estaduais, federais, ABNT etc.).

Os achados expostos no artigo, que se vinculam às ações que já vem sendo 
tomadas pela Coordenação de Projetos desde novembro de 2006, esclarecem a 
necessidade de se construir um sistema de informações para gerenciamento e 
planejamento dos espaços f ísicos na Câmara dos Deputados. Para planejar um 
espaço, qualquer que seja a escala, principalmente em edificações complexas já 
em uso, é relevante conhecer, com grau de confiança e precisão, qual o quadro 
atual e passado daquele local para, a partir daí, estimar as demandas futuras.
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Educação Superior e Legislativo:
um espaço em construção

Rildo Cosson 
Paulo Antonio Lima Costa 

Ricardo Pereira Dias 
Ricardo Senna31 

1. Em busca de uma identidade

Nos anos 1990, Onde está Wally?, uma série de livros publicados pelo ilus-
trador britânico Martin Handford, fez sucesso no Brasil. Os livros traziam 
ilustrações de página inteira na qual o leitor deveria localizar o personagem 
Wally, parcialmente escondido entre os muitos detalhes da ilustração. Tal 
como Wally, o servidor do Legislativo é um profissional que parece perdido 
ou escondido entre as várias formações profissionais oferecidas pelo sistema 
de educação superior brasileiro. Sem uma identidade acadêmico-institucional 
claramente definida, esse servidor ocupa majoritariamente o cargo de analis-
ta legislativo, que é na verdade uma denominação geral para os cargos de ní-
vel superior na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, assim como em 
assembleias legislativas, a exemplo de Minas Gerais, Santa Catarina e Goiás, 
e câmaras legislativas municipais, tal como ocorre em Curitiba, São Paulo e 
Manaus. Sob a denominação genérica de Analista Legislativo encontram-se 
profissões tradicionais, como médico e arquiteto, ao lado de ocupações mais 

31 Este texto é o resultado final do GPE Legislativo e Educação Superior do Cefor – Câmara dos Deputados. 
O GPE foi composto pelos pesquisadores Rildo Cosson, Ricardo Senna, Ricardo Dias, Paulo Lima Costa e 
teve a consultoria do pesquisador Rogério Ventura Teixeira. 
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comuns do trabalho do Parlamento, como a taquigrafia. Abarca, ainda, deno-
minações tão amplas quanto o termo que supostamente deveriam restringir, 
conforme se observa com a expressão “técnica legislativa” usada pela Câmara 
dos Deputados para designar os postos ocupados por servidores com curso 
superior de qualquer natureza. Mas bastaria ter curso superior para atuar 
profissional e competentemente nas casas legislativas? Haveria competên-
cias, conhecimentos e habilidades próprias para se trabalhar no Parlamento? 
O trabalho em uma casa legislativa requer algum grau de especificidade para 
a qual o servidor necessite ser preparado academicamente ou possuir forma-
ção educacional em termos ocupacionais?

Aparentemente, em termos oficiais, a resposta parece ser positiva para a primei-
ra pergunta, conforme assinalam os concursos das casas legislativas ao tomarem 
o curso superior como única exigência para seus cargos básicos. Já para as outras 
duas, é negativa. Nesse caso, uma consulta à Classificação Brasileira de Ocupa-
ções (CBO) mostra que os adjetivos legislativo ou parlamentar acompanhados 
de assessor, técnico, secretário, consultor ou analista – palavras geralmente usa-
das para designar cargos nas casas legislativas – não são registrados, ainda que 
a CBO possua 2.422 ocupações e 7.258 títulos ocupacionais sinônimos, regis-
trando ocupações como guardador de veículos (5199-25) e motoboy (5191-10), 
ambas oficialmente regulamentadas, entre outras. Quando o Legislativo aparece 
na CBO, é ligado a oficial legislativo, um sinônimo de oficial de justiça, cuja 
descrição não corresponde, obviamente, ao trabalho específico no Parlamento32, 
e ao de taquígrafo, no caso com a adequada denominação de taquígrafo parla-
mentar. Ainda nos registros oficiais, a classificação usada pela Receita Federal 
para o Legislativo na declaração anual de rendimentos é bastante vaga: “servidor 
das carreiras do Poder Legislativo”, enquanto o Judiciário recebe um pouco mais 
de especificidade: “servidor das carreiras do Poder Judiciário, oficial de justiça, 

32 Para que não se conclua que a CBO registra apenas ocupações do mercado e não as ocupações ligadas ao 
serviço público, tome-se como exemplo as ocupações registradas como serventuários da justiça e afins 
(3514), cujos títulos se referem a escrevente (3514-05), escrevente extrajudicial, escrevente judicial, oficial 
maior, escrivão judicial (3514-10), avaliador judicial (escrivão), depositário público, distribuidor público, 
escrivão civil, escrivão criminal, partidor judicial, escrivão extrajudicial (3514-15), escrivão de cartório, 
oficial de registro, tabelião da justiça, tabelião substituto, escrivão de polícia (3514-20), oficial de justiça 
(3514-25), oficial judiciário, oficial legislativo, auxiliar de serviços jurídicos (3514-30), auxiliar jurídico.
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auxiliar, assistente e analista judiciário”. Observe-se que se registra a ocupação 
analista judiciário, mas não a ocupação analista legislativo.

A resposta negativa dessas fontes não configura um quadro definitivo para se 
comprovar ou não a existência de especificidade acadêmico-institucional para 
o trabalho no Parlamento. As pistas de nosso Wally provavelmente serão mais 
evidentes nas escolas do Legislativo, que se ocupam justamente da formação 
e capacitação dos profissionais do Parlamento, e na própria academia, ou seja, 
nos cursos de graduação que, por razão de ordem temática, podem se ocupar 
de alguma maneira do Legislativo como conteúdo disciplinar.

2. O sistema de educação do Legislativo

Até os anos 80 do século passado, tratar de educação no contexto legislativo 
significava falar basicamente sobre a organização do sistema educacional por 
meio de uma legislação. Os treze anos de debate em torno da Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1961 (Lei no 4.024/61) e os oito anos 
em torno da nova LDB aprovada em 1996 (Lei no 9.394/96) exemplificam bem 
essa relação que tem como locus as comissões de educação da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal, assim como suas congêneres nas assembleias 
estaduais e em alguns municípios. Nos últimos anos, entretanto, dois gran-
des movimentos convergentes alteraram a relação educação e Legislativo para 
muito além de uma legislação educacional (COSSON, 2008).

2.1 A educação para democracia

O primeiro desses movimentos é a preocupação mundial com a educação 
para a democracia (HÉBERT; SEARS, 2002), do qual o Parlamento faz parte 
(COSSON, 2008). Desse modo, assim como acontece em outros países demo-
cráticos, passou-se a compreender que, afora a escola e assim como a família 
e a mídia, o Parlamento também tem papel educativo a cumprir. Nesse caso, 
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a função educativa do Legislativo consiste na formação política do cidadão, 
compreendendo três instâncias: a exemplar, a participativa e a formativa.

Na instância exemplar, o cidadão se educa por viver sob um regime demo-
crático e acompanhar a vida política que tem no Parlamento o seu modelo de 
funcionamento. Trata-se de um processo de socialização comum a todos, que 
pode ser rotulado de educação como atividade difusa. O Parlamento funciona 
assim como um modelo no qual outras instituições e organizações podem se 
mirar para construir seus próprios espaços democráticos, um locus de referên-
cia para toda a sociedade.

Na instância participativa, são oferecidos ao cidadão mecanismos de partici-
pação na vida política e atuação no Poder Legislativo, seja nas formas tradicio-
nais de militância em agremiações partidárias e no exercício do voto, seja nos 
canais mais específicos de interlocução do Parlamento com a sociedade. As 
audiências públicas, os referendos, os plebiscitos e as comissões que ensejam a 
participação popular na legislação, além de outras formas de interação, como 
aquelas oferecidas por meio eletrônico, são exemplos dessas formas de intera-
ção. É a educação pela vivência direta que atinge prioritariamente a população 
adulta e os jovens aptos a exercer a cidadania política.

Mais específica, a instância formativa procura ampliar e aprofundar a função 
educativa do Parlamento. Nesse caso, a educação para a democracia, mesmo 
abarcando iniciativas diversificadas em outros espaços, tais como as escolas e 
organizações da sociedade civil, encontra no Legislativo um contexto privile-
giado, pois é considerada uma questão determinante para a própria existência 
do Parlamento. A equação é simples: o Legislativo, mais que qualquer outro 
poder, precisa de democracia para funcionar, para existir enquanto um poder 
independente. Sem democracia, o Parlamento é apenas um aparato formal que 
homologa as decisões tomadas em outras instâncias. Logo, defender e promo-
ver a democracia deve ser uma das suas funções primordiais, pois quanto mais 
consolidada for a democracia em uma sociedade, mais forte será o seu Parla-
mento. Por isso, o Legislativo, seja no nível municipal, estadual ou federal, tem 
não apenas a legitimidade de promover a educação para a democracia, mas 
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também, e sobretudo, a necessidade de fazê-lo, se não quiser ser considerado 
por muitos como uma instituição ineficaz e, no seu limite, dispensável.

No mundo inteiro, as casas parlamentares estão despertando para o papel que 
devem cumprir na educação para a democracia e oferecendo à sociedade uma 
série de programas e atividades educacionais que buscam letrar politicamente 
o cidadão (ASSEMBLÉE NATIONALE QUÉBEC, 2007; PARLIAMENTARY 
EDUCATION OFFICE, 2007). No Brasil, esses programas têm como alvo prio-
ritário o público escolar de todas as idades e, na sua maioria, atuam abrindo as 
portas das casas legislativas para visitas orientadas, palestras, cursos e simu-
lações parlamentares, para os quais se elabora material didático diversificado, 
fazendo valer a advertência de Wolfgang Kersting sobre a relação de interde-
pendência entre educação política e regime democrático:

Quem lamentar a desmotivação política, a crescente falta de senso comunitário 
e a desertificação social do sistema de vida, não deveria calar a respeito da edu-
cação política. E quem quiser calar a respeito da educação política, não deveria 
fazer exigências de democratização, pleitear por engajamento da sociedade civil e 
cobrar mais oportunidade de participação (KERSTING, 2003, p. 111).

2.2 As escolas do Legislativo

O segundo movimento preenche os requisitos da educação como um processo 
sistemático e sistematizado de ensino e aprendizagem entregue a uma instituição 
específica. Nesse contexto, no qual a educação costuma ser identificada com esco-
larização, o Parlamento dispõe de uma rede de órgãos educativos que, embora não 
integrem o universo formal do sistema de ensino nacional, ocupam-se prioritaria-
mente da capacitação e formação dos servidores – são as escolas do Legislativo.

Em termos estritamente legais, as escolas do Legislativo têm o mesmo estatuto 
das escolas de governo, cuja legislação mais recente é a Emenda Constitucio-
nal no 19, de 4 de junho de 1998. Com essa Emenda, o parágrafo segundo do 
art. 39 da Constituição passa a vigorar com a seguinte redação: “§ 2o A União, 
os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação 
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e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação 
nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada, para isso, 
a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados” (BRASIL, 
1998, p. 1).

Nesse sentido, a definição de uma escola do Legislativo segue, em linhas 
gerais, aquela dada às escolas de governo no art. 4o, do Decreto Presiden-
cial no 5.707/2006, que, ao instituir a política e as diretrizes para o desen-
volvimento de pessoal da administração pública federal, diz serem elas: 
“instituições destinadas, precipuamente, à formação e ao desenvolvimen-
to de servidores públicos, incluídas na estrutura da administração pública 
federal direta, autárquica e fundacional” (BRASIL, 2006, p. 4).

Em sua atuação prática, as escolas do Legislativo oferecem suporte às ati-
vidades técnicas das casas legislativas, atendendo à necessidade crescen-
te de profissionalização dos serviços demandados pelos parlamentares no 
exercício de suas funções e dos cidadãos nas questões relativas ao funcio-
namento do Parlamento. Para tanto, realizam palestras, seminários, encon-
tros, estágios e cursos diversificados que buscam desenvolver desde habi-
lidades simples, a exemplo da obediência aos padrões internos da escrita 
administrativa e a eficiência no uso dos processadores de texto eletrônicos, 
até competências complexas de análises e diagnósticos, como acontece nos 
cursos de especialização, passando, como já foi referido acima, pelos pro-
gramas variados de educação para a democracia e, em casos isolados, pela 
produção de conhecimento por meio de pesquisas ligadas ao saber legisla-
tivo (COSSON, 2008).

Dessa forma, ainda que ocupem o campo da educação não escolar, as escolas 
do Legislativo constituem um sistema de ensino articulado nacionalmente por 
meio dos órgãos pedagógicos do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, 
das assembleias legislativas estaduais, além de um número crescente de câ-
maras legislativas municipais. Esse sistema é responsável pela capacitação e 
formação dos milhares de servidores do Parlamento brasileiro, assim como 
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das ações educativas que se realizam no âmbito das casas legislativas onde as 
escolas se inserem ou fora delas por seu influxo.

Dentre os vários cursos que as escolas do Legislativo oferecem, chamam a 
atenção aqueles que aparentemente respondem por um saber mais específi-
co do Parlamento. Há, assim, cursos de curta duração voltados para capaci-
tar servidores a atuar em áreas consideradas técnicas, tais como elaboração 
de emendas orçamentárias, escrita de discursos parlamentares, acompanha-
mento do processo legislativo em comissões e plenário (regimento interno) 
e escrita correta da legislação (técnica legislativa). Contra essa especificidade 
se poderia argumentar que se tratam de cursos que visam tão somente ajus-
tar a formação do servidor ao ambiente de trabalho, não se configurando 
exatamente como um saber próprio ou que justifique uma formação aca-
dêmica em separado, até porque se trata de capacitação, isto é, atualização 
ou preparação para o trabalho no sentido de execução de atividades parti-
culares, tal como um operário especializado precisa aprender a operar uma 
determinada máquina.

2.3 Os cursos de especialização

As escolas do Legislativo não oferecem apenas cursos de curta duração. Na 
verdade, eles são a semente de onde surgiram os cursos de pós-graduação lato 
sensu para os quais reivindicam tanto o caráter de formação quanto de geração 
e disseminação de um saber próprio do Legislativo. A escola do Legislativo pio-
neira foi a de Minas Gerais que, em parceria com o Instituto de Educação Con-
tinuada da PUC-MG, criou o Curso de Especialização em Poder Legislativo.

Aberto a qualquer portador de diploma de nível superior interessado ou que 
atuasse no Legislativo, com destaque para agentes políticos, assessores e ser-
vidores de casas legislativas, o curso apresentava um conteúdo programático 
de largo alcance. Os temas listados começavam em teoria da democracia e 
direito constitucional e terminavam em comunicação, política e ética, pas-
sando pelo relacionamento entre o Legislativo e o Executivo, o Judiciário e 
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Ministério Público; sistema eleitoral e partidário; Legislativo e políticas pú-
blicas; Legislativo comparado; história do Poder Legislativo; representação 
de interesses e o Legislativo; Organização e Processo Legislativo, além de 
um panorama da política brasileira. Todos esses temas eram abordados em 
360 horas-aula, divididas em quatro módulos, oferecidos em janeiro e julho 
(ALMG, 2009).

Ao oferecer um curso de amplo espectro temático, o objetivo das duas institui-
ções era atender, por um lado, tanto os servidores da Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais, que recebiam incentivo para participar do curso realizado nas 
dependências da Escola do Legislativo, quanto de outras casas legislativas, o 
que de fato ocorria em parte graças à facilidade de frequentar o curso concen-
trado em dois períodos tradicionalmente ligados às férias escolares. Por outro 
lado, o curso também atendia ao objetivo de formar lideranças políticas e me-
lhorar a atuação de profissionais que trabalham junto ao Parlamento, como 
jornalistas e assessores de comunicação em geral. Para todos esses alunos, a 
formação buscava aprofundar a compreensão do papel institucional do Le-
gislativo, disseminando saberes sobre esse Poder, ampliando e fortalecendo a 
relação da instituição com a sociedade. Até 2009, quando o curso foi desconti-
nuado pela Escola do Legislativo, foram formadas 11 turmas, comprovando o 
sucesso da iniciativa. A partir dessa data, a Escola buscou criar um programa 
de pós-graduação próprio, credenciando-se para tanto junto ao Conselho Es-
tadual de Educação (ALMG, 2009).

O caminho da parceria com uma instituição de ensino superior (IES) para a 
oferta de um cursos de pós-graduação lato sensu sobre o Legislativo foi segui-
do também pelo Instituto do Legislativo Paulista (ILP), que ofereceu a seus 
servidores e outros profissionais com atuação vinculada aos trabalhos parla-
mentares o curso de especialização em Governo e Poder Legislativo, em par-
ceria com a Universidade Estadual Paulista (Unesp). Funcionando nas depen-
dências do ILP, o curso, em sua segunda edição iniciada em 2008, apresenta 
um conteúdo programático que em muito se aproxima do realizado pela esco-
la do Legislativo mineira. É assim que aborda os temas: teoria da democracia 
e democracia representativa; Estado, política e governo no contexto da globa-
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lização; teoria do partido político e sistema partidário no Brasil; instituições 
políticas brasileiras; organização e funções do Poder Legislativo; teoria das 
relações internacionais; economia do setor público; problemas de organização 
do governo democrático, do Poder Legislativo e da atividade parlamentar; e 
temas de política contemporânea: mídia, internet e novas tecnologias da in-
formação (ALESP, 2008a). Além desse curso, o ILP também ofereceu, ainda no 
ano de 2008, desta vez em parceria com a Universidade de São Paulo (USP), o 
curso de especialização em Gestão Pública Legislativa. Voltado para o mesmo 
público do anterior, esse curso também apresenta um conteúdo programático 
que dialoga com os cursos da escola mineira e do oferecido pela Unesp, indi-
cando um solo comum para a formação do servidor do Legislativo. Dessa for-
ma, ao lado de conteúdos mais específicos da área de administração, tais como 
interações e postura profissional e liderança; criatividade em gestão; gestão 
administrativa e financeira; gestão de pessoas e gestão de sistemas de infor-
mação, entre outros, há um núcleo básico que trata de estrutura geral e fun-
cionamento da Assembleia; teorias da democracia; sistema político brasileiro; 
sociedade, estado e políticas públicas; e formulação, implementação e análise 
de políticas públicas (ALESP, 2008b).

Outras escolas do Legislativo também investiram na oferta de cursos de pós-
graduação lato sensu para oferecer uma formação mais específica a seus ser-
vidores, como são exemplos a Escola do Legislativo de Santa Catarina, a Uni-
versidade do Legislativo Cearense, a Escola do Legislativo de Pernambuco e 
o Instituto do Legislativo Brasileiro do Senado Federal33. Todavia, de todo o 
grupo de escolas que oferecem formação de pós-graduação lato sensu, o caso 
mais significativo para a constituição de um saber e uma formação próprios 
do Legislativo é o do Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da 
Câmara dos Deputados (Cefor).

 A singularidade do Cefor começa no momento em que, após oferecer cursos 
de especialização, em parceria com uma IES, decidiu se credenciar junto ao 

33  Registre-se que o Instituto de Legislativo Potiguar da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, 
mesmo sem oferecer nenhum curso de especialização anterior, entrou com processo de credenciamen-
to junto ao Conselho Estadual de Educação em 2009 (ABEL, 2009).
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MEC para oferecer seus próprios cursos. Também diferentemente de outras 
escolas, o Cefor não intentou oferecer um curso, mas sim criou um programa 
de pós-graduação, buscando ampliar os processos de capacitação nos temas 
inerentes ao Poder Legislativo, normalmente oferecidos pela instituição. As-
sim, ao estabelecer um programa, o Cefor foi além da necessidade de forma-
ção técnica e instituiu, nessa concepção, a criação de grupos de pesquisa e 
mecanismos para a realização de publicações, por parte de alunos, professores 
e pesquisadores. Duas dimensões relacionadas à sistematização do conheci-
mento legislativo, portanto, encontram amparo no programa: o ensino, por 
meio dos cursos de especialização e a pesquisa, com a formação de grupos de 
pesquisa e o incentivo a publicações, em revistas próprias e especializadas.

No sentido de promover a circulação do saber em uma escola do Legislativo, o 
conceito de programa realizado pelo Cefor pode indicar a perspectiva forma-
tiva apontada por Nogueira (2005):

Formar alguém não é apenas transmitir informações e habilidades ou socializar 
técnicas e modelos. Acima de tudo, é fixar perspectiva, ou seja, estabelecer pa-
râmetros intelectuais, éticos e políticos. Trata-se de um processo de preparação 
para a vida, de articulação e de totalização dos saberes, de diálogo com a história 
e a cultura. O maior desafio dos processos educacionais – e particularmente da-
queles que têm objetivos aplicados, como é o caso das escolas de governo – está 
precisamente em encontrar um ponto de equilíbrio, um tertium datur, entre for-
mação e capacitação (NOGUEIRA, 2005, p. 176)

O processo de educação legislativa desenvolvido pelo Programa de Pós-Gra-
duação do Cefor se iniciou com a realização de dois cursos de especialização 
no ano de 2005: um em Processo Legislativo e outro em Instituições e Proces-
sos Políticos do Legislativo, com uma turma cada. Os dois cursos concentram 
temas próprios do saber legislativo e aprofundam conhecimentos relacionados 
à atividade política. Cada curso tem 360 horas-aula e, além das disciplinas pró-
prias da área específica de formação, possuem matérias correlacionadas, como 
Direito Constitucional, História do Parlamento Brasileiro, Instituições Políti-
cas e Seminário de Pesquisa. Além disso, outros assuntos atuais de interesse 
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dos alunos podem ser contemplados em Tópicos Especiais em Processo Legis-
lativo e Tópicos Especiais em Instituições e Processos Políticos do Legislativo.

De 2005 a 2010, o Programa de Pós-Graduação do Cefor já formou 90 alunos 
em Processo Legislativo e 80 alunos em Instituições e Processos Políticos do 
Legislativo. Ao longo desses cinco anos, outros cursos de especialização 
foram realizados pelo Programa, tendo como cerne os temas próprios da 
atividade legislativa: Orçamento Público, em parceria com o Senado Federal 
e o Tribunal de Contas da União, cujo objetivo pretendido é a formação de 
servidores e o desenvolvimento da geração, aplicação e disseminação dos 
conhecimentos e competências da administração pública, notadamente na 
área do Orçamento Público; Política e Representação Parlamentar, em par-
ceria com a Escola do Legislativo (Elegis) da Câmara Legislativa do Distrito 
Federal, com o objetivo de desenvolver a geração, a aplicação e a dissemina-
ção de conhecimentos e competências necessárias ao domínio de funções 
inerentes ao suporte e assessoramento da atuação parlamentar; Legislativo 
e Políticas Públicas, com o fim de formar profissionais para atuar diante das 
singularidades do processo de formulação, implementação, gestão e ava-
liação de políticas públicas, tendo como ponto fulcral o Poder Legislativo; 
e Gestão Pública Legislativa, objetivando proporcionar visão ampla e in-
tegrada da gestão legislativa, contribuindo para a elevação dos padrões de 
eficiência, eficácia e efetividade do Parlamento no cumprimento de suas 
funções institucionais. A abrangência dos temas relacionados aos vários 
cursos desenvolvidos pelo Programa de Pós-Graduação do Cefor revela a 
diversidade de assuntos a serem tratados quando se considera a perspectiva 
dos conhecimentos próprios da atividade legislativa, sobretudo na perspec-
tiva do ensino.

Na vertente da pesquisa, o Programa estabeleceu regras e estratégias no sen-
tido de estimular a participação de alunos, egressos, docentes, servidores 
em geral e pesquisadores de outras instituições em pesquisa relacionadas 
aos assuntos próprios do Poder Legislativo, definidos nos seguintes eixos 
temáticos: a) Organização e funcionamento do Parlamento: processo legis-
lativo, atividade político-parlamentar, técnica legislativa, pronunciamento 
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parlamentar e gestão pública; b) Fiscalização e controle da administração 
pública; c) Cidadania e práticas democráticas de representação e partici-
pação, comunicação e educação política; d) Orçamento Público; e) O Po-
der Legislativo e suas relações com os demais Poderes e outras instituições; 
f ) Estado, governo e direito constitucional; e g) Ética e cidadania. Os grupos 
de pesquisa e extensão têm como objetivo levantar dificuldades relaciona-
das a questões próprias do Poder Legislativo e, em consequência, propor 
soluções e novos horizontes em um processo de análise e organização dos 
conhecimentos inerentes à função legislativa.

Com o objetivo de fomentar a produção acadêmica dos alunos e professores 
dos cursos de especialização e também para estimular o trabalho dos pesqui-
sadores, o Programa instituiu uma revista eletrônica – E-Legis – que, em úl-
tima instância, tem também o papel de difundir conhecimentos relacionados 
ao Poder Legislativo. O Programa organiza, ainda, a produção dos trabalhos 
acadêmicos em acervo disponibilizado ao público em geral e conduz os “co-
lóquios de excelência”, que têm por objetivo tornar públicos os estudos reali-
zados pelos servidores, por meio de palestras e da edição de uma coleção de 
livros. Esse contexto de atividades relacionadas ao estudo dos temas inerentes 
ao Legislativo, desenvolvido na Câmara dos Deputados, intenta levar a insti-
tuição a promover o aprofundamento desses assuntos em um eixo de pesquisa 
em pós-graduação stricto sensu, na realização de um programa de mestrado 
em futuro próximo, com o objetivo de dar perenidade à perspectiva de educa-
ção legislativa (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2010).

Seja em parceria, seja optando por oferta própria, o esforço desprendido pelas 
escolas do Legislativo em torno dos cursos de especialização deixa inequívo-
co que o sistema de educação do Legislativo acredita em um saber específico 
sobre o Parlamento e busca uma formação diferenciada para seus servidores. 
O fato de a maioria desses cursos serem abertos a outros interessados não in-
valida tal pressuposto, antes indica que esse saber e essa formação têm como 
contraface o compartilhamento de sua especificidade com a sociedade, funcio-
nando como outra forma singular de efetivar o objetivo institucional maior de 
educar para a democracia. Não é sem razão, portanto, que o núcleo comum de 



83

todos os cursos envolva o funcionamento, a organização e as funções constitu-
cionais do Legislativo ao lado de uma visão mais aprofundada da democracia 
e da vida política como condição essencial para a existência e legitimidade da 
instituição do Parlamento.

3. Os cursos da academia

Se o sistema de educação do Legislativo investe em formação específica por 
meio de cursos de especialização, a academia, em seus cursos de gradua-
ção, ou seja, aqueles destinados basicamente a formar profissionais que mais 
tarde farão os concursos e atuarão como servidores do Legislativo, parece 
ignorar a existência do Parlamento. Para aferir a presença do Legislativo nos 
cursos de graduação, selecionamos seis cursos que mais se aproximam te-
maticamente do campo institucional do Parlamento: Ciência Política, So-
ciologia, Ciências Sociais, Administração Pública, Gestão Pública e Direito. 
Em seguida, foram levantadas no sítio eletrônico do Ministério da Educação 
(Portal SiedUP) as listas dos cursos de graduação nessas áreas34. De pos-
se das listas, verificamos pela Internet nas páginas das IES a existência de 
disciplinas que fizessem referência direta ao Legislativo, ou seja, a presença 
das palavras legislativo, parlamento e seus derivados na nomeação de uma 
disciplina nos currículos desses cursos.

34 As listas do portal SiedUp apresentaram discrepâncias em relação aos dados coletados diretamente nas 
IES, a exemplo da habilitação de um curso que pode ser outra habilitação na IES ou do cancelamento 
de um curso e abertura de novas modalidades, casos que aparentemente não são atualizados ou regis-
trados no portal. Além disso, apesar de registrado no portal, o endereço eletrônico nem sempre é efeti-
vo, havendo casos de páginas em permanente manutenção ou simplesmente inexistentes. A despeito 
dessas imprecisões, adotou-se tal fonte porque é um registro oficial e os dados nele apresentados, se 
não permitem falar em exaustividade, oferecem um visão geral que atende às demandas deste estudo, 
tomando-se a cautela de fazer correções nos dados apresentados quando relevante. 
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O levantamento, realizado no período de 2008-2009, conforme tabelas anexas35, 
demonstra que entre os 10 cursos de Ciência Política verificados, apenas o ofere-
cido pela UniDF traz uma disciplina ligada ao Legislativo, que é Processo Legis-
lativo e Parlamentar. Já dos 59 cursos superiores tecnológicos em Gestão Públi-
ca, quatro apresentam disciplinas relacionadas ao Parlamento. Dois deles são os 
cursos de Gestão Pública/Administração Legislativa oferecidos pelo Ciesa e pela 
Unisul, conforme veremos abaixo. Os outros dois são da Fatec Internacional, com 
a disciplina Processo Legislativo, e da Unieuro, com a disciplina Processo Legis-
lativo, Executivo e Judiciário. No caso dos 51 cursos de Administração Pública, 
apenas o curso do Centro Universitário de Sete Lagoas apresenta uma disciplina 
relacionada ao Legislativo, que é Processo Legislativo. Dentre os 21 cursos de 
Sociologia, nenhum faz referência ao Legislativo na denominação de suas dis-
ciplinas. No caso dos 95 cursos de Ciências Sociais, encontramos somente uma 
disciplina: Legislativo, oferecida na Ufes como optativa. Finalmente, nos 778 cur-
sos de Direito, área de formação de grande parte dos servidores do Parlamento, 
apenas 20 possuem disciplinas com referência na denominação ao Legislativo, 
mas apenas quatro são disciplinas ou atividades obrigatórias, isto é, menos de 1% 
faz parte efetivamente do currículo dos cursos. Todas as outras são disciplinas 
eletivas, optativas ou parte de uma ênfase curricular que não atinge a totalidade 
dos alunos daquele curso. Além disso, essas disciplinas são na sua maioria Téc-
nica Legislativa e Processo Legislativo, ou seja, no caso da primeira, trata-se da 
escrita de leis e no da segunda, das normas internas do Legislativo, pouco ofere-
cendo de reflexão sobre o Parlamento enquanto instituição, como faz a disciplina 
Direito Parlamentar, que trata das funções do Parlamento e dos parlamentares, 
entre outras questões referentes ao Legislativo.

35 Na montagem das tabelas, excluímos da listagem os cursos de uma mesma instituição oferecidos em 
diferentes localidades e contamos apenas uma vez os cursos que possuem diferentes habilitações, ain-
da que todas essas habilitações fossem verificadas. O resultado são números bem abaixo daqueles que 
constavam no SiedUP. Para se ter um exemplo, dos 1.079 cursos de Direito registrados, resultaram 778 
cursos, eliminadas as repetições. Registramos também como não disponível (ND) os casos em que o 
sítio eletrônico da IES não apresentava a grade curricular ou quando a IES não dispunha de sítio ou, ain-
da, quando a página, embora existente, estava em permanente “manutenção”. Todas as páginas foram 
consultadas pelo menos duas vezes no período de 13 de novembro de 2008 a 5 de abril de 2010. Para 
os casos em que o curso, a despeito de ser registrado no portal do SiedUP, não ser oferecido pela IES, 
colocamos ao lado da indicação não disponível um asterisco (ND*).
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Quadro 1 – Disciplinas ligadas ao Legislativo – Curso de Direito

Curso IES Disciplina Obs.

1. Direito
Faculdade Metropolitana 
de Maringá

Direito Legislativo 
e Eleitoral

obrigatória

2. Direito
Faculdade de Ciências Jurídicas e 
Gerenciais de Oliveira

Processo Legislativo e 
Processo Constitucional

obrigatória

3. Direito
Faculdades Integradas 
Teresa Martin

Laboratório de 
técnica legislativa

obrigatório

4. Direito
Faculdade de Direito 
Milton Campos

Técnica Legislativa obrigatória

5. Direito
Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte

Técnica Legislativa optativa

6. Direito
Universidade Presbiteriana 
Mackenzie

Direito Parlamentar eletiva

7. Direito
Universidade Regional 
de Blumenau

Processo e 
Técnica Legislativa

optativa

8. Direito
Universidade Federal de 
Ouro Preto

Direito Parlamentar eletiva

9. Direito Universidade Federal de Goiás
Processo e 
Técnica Legislativos

optativa

10. Direito
Universidade Federal de 
Santa Catarina

Processo e 
Técnica Legislativos

optativa

11. Direito
Universidade Federal de 
Minas Gerais

Direito Parlamentar optativa

12. Direito Faculdade Cambury Processo Legislativo
ênfase em 
carreiras 
públicas

13. Direito
Universidade do Estado do 
Amazonas

Processos e 
Técnicas Legislativas

habilitação em 
Administração 
Pública

14. Direito
Universidade Federal de 
Pernambuco

Técnica Legislativa eletiva

15. Direito Universidade de Brasília Direito Parlamentar optativa

16. Direito
Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia

Processo e 
Técnica Legislativos

optativa

17. Direito Universidade Federal do Ceará
Técnica do 
Processo Legislativo

optativa
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Curso IES Disciplina Obs.

18. Direito
Pontifícia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro

Processo e 
Técnica Legislativos

optativa

19. Direito
Centro Universitário de 
Desenvolvimento do Centro-Oeste

Direito Eleitoral e 
Técnica Legislativa

optativa

20. Direito
Centro Universitário de Ensino 
Superior do Amazonas

Direito Eleitoral e 
Atividade Legislativa

optativa

 
Obviamente, temos consciência que o método sumário utilizado para localizar 
a presença do Legislativo nos cursos de graduação a partir da denominação da 
disciplina não implica total ausência de referência ao Legislativo nesses cursos. 
Mesmo que não se vá às ementas, nas quais essa presença poderia ser aferida 
com maior exatidão, é possível depreender pela nomeação de algumas disci-
plinas que o Parlamento poderá ser tematizado de alguma maneira. É o que 
acontece, por exemplo, em dois cursos da área de Administração Pública, os 
quais trazem disciplinas que apresentam alguma relação com o Legislativo. O 
Curso Superior Tecnológico em Administração Pública, das Faculdades Inte-
gradas de Mineiros, tem duas disciplinas com essa característica: Sociologia 
Política e Marketing Político; e o curso de Administração Pública da Fundação 
João Pinheiro traz a disciplina Política Brasileira. No caso dos cursos de Ciência 
Política, o curso oferecido pela Ulbra inclui a disciplina Política Comparada. 
Dentre os cursos de Gestão Pública, há a disciplina Estado, Instituições e Sis-
tema Político no Brasil, da Unoesc. Já nos cursos de Sociologia, há discipli-
nas como Estrutura do Estado Federativo, na Unifor, e Sociologia Política, na 
UFRN, entre outras. Os cursos de Ciências Sociais, por sua vez, possuem disci-
plinas, entre outras, como Legislação e Processo Político, da UnB, e Instituições 
Políticas Brasileiras, da UFRGS. No cursos de Direito há disciplinas como Pro-
cesso Constitucional que, a exemplo do curso da Universidade Federal de Ala-
goas, tratam das espécies normativas ou do processo legislativo, ainda que tais 
conteúdos não levem necessariamente a qualquer reflexão sobre o Parlamento.

Em síntese, mesmo se levando em consideração imprecisões da lista do MEC, 
a ausência de informações nos portais da IES e a restrição que a nomeação 
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com a palavra “legislativo” ou “parlamento” certamente trazem ao elenco de 
disciplinas dos cursos analisados, não se pode chegar a outra conclusão ao fi-
nal desse levantamento: o Legislativo é virtualmente ignorado enquanto saber 
disciplinarizado nos cursos de graduação do sistema educacional brasileiro.

4. Entre a academia e o sistema de educação legislativa: 
cursos superiores de tecnologia em gestão pública

Basicamente ignorado nos cursos tradicionais de graduação, o Legislativo pa-
rece se encontrar com a academia e sua especificidade de formação profissio-
nal em três cursos superiores de tecnologia em gestão pública. Aparentemente, 
esses cursos, localizados na área de Gestão, segundo as diretrizes curriculares 
emanadas pelo MEC para a graduação tecnológica, oferecem formação espe-
cífica para a atuação no Parlamento, sobretudo para aqueles que já são servi-
dores, como comprova o fato de dois deles serem de iniciativa conjunta entre 
universidade e escola do legislativo. Além disso, como são cursos de curta du-
ração – apenas dois anos contra os quatro de uma graduação tradicional –, 
eles se adaptam com mais facilidade à formação em serviço ou ao processo 
de educação continuada no qual as escolas do legislativo atuam. Há que se in-
dagar, entretanto, qual a especificidade acadêmico-institucional oferecida por 
esses cursos em relação ao Legislativo.

4.1 Curso Superior de Tecnologia em Administração Legislativa

O primeiro curso superior de graduação tecnológica é oferecido a distância, 
desde 2006, pela Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul), sendo resul-
tado de uma parceria com a Universidade do Legislativo do Senado Federal 
(Unilegis). Voltado para

despertar a vontade de aperfeiçoar a prática da Administração Legislativa, visando 
a assegurar níveis de eficiência, eficácia e de efetividade de todos os integrantes 
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dos Poderes Legislativos da Federação, em face da relevância dos interesses públi-
cos envolvidos. (UNISUL Virtual, 2008)

O curso pode ser integralizado em dois anos e tem 27 disciplinas distribuí-
das em doze áreas tão distintas quanto Matemática (Tópicos de Matemática 
Elementar I) e Psicologia (Psicologia nas Organizações), passando por Letras 
(Língua Portuguesa e Redação Oficial) e Ciência da Informação (Gestão da 
Informação), conforme se observa no quadro abaixo.

Quadro 2 – Unisul – Curso Superior de Tecnologia em Administração Legislativa

Disciplina Créditos Área

Ciência Política 4 Ciência Política

Língua Portuguesa e Redação Oficial 4 Letras

Instituições de Direito Público e Privado 4 Direito

História do Parlamento 2 História

Direitos Humanos e Cidadania 4 Filosofia

Tópicos de Matemática Elementar I 4 Matemática

Gestão da Informação 4 Ciência da Informação

História do Pensamento Administrativo 4 Administração

Sociologia 4 Sociologia

Administração Pública Gerencial 4 Administração

Gestão Estratégica I 4 Administração

Psicologia nas Organizações 4 Psicologia

Informática Aplicada à Administração 
Pública

4 Ciência da Computação

Liderança e Desenvolvimento de Equipes 4 Psicologia

Conflito, Negociação e Processo Decisório 4 Administração

Gestão de Materiais e Logística 4 Administração

Informatização da Administração Pública 4 Ciência da Computação
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Disciplina Créditos Área

Gestão por Resultados 4 Administração

Teoria Geral do Processo Legislativo 4 Direito

Metodologia para o Estudo de Caso 4 Ciência da Informação

Direito Constitucional 4 Direito

Direito Administrativo 4 Direito

Fundamentos Econômicos 4 Economia

Finanças Públicas 4 Economia

Orçamento Público 4 Administração

Técnica Legislativa 4 Direito

Estudo de Caso em Administração 
Legislativa

6 Administração

Fonte: Unisul, 2006.

O caráter multidisciplinar que essa ampla distribuição parece indicar se dissipa 
quando se verifica que mais da metade das disciplinas são comuns aos cursos de 
administração pública. Tal preferência é perfeitamente justificável quando se veri-
fica que o curso se destina a servidores públicos em primeiro lugar, ou seja, o ser-
vidor do Legislativo é, fundamentalmente, um servidor público, sendo esta a base 
de sua formação. Nessa proposição, porém, é importante observar que, pelo leque 
de disciplinas oferecidas na grande área de administração pública, não se deseja 
formar um servidor público, mas sim um gestor público. Nesse sentido, o curso 
não se dirige ao servidor do Legislativo em geral, mas sim àqueles que ocupam, 
deveriam ou desejam ocupar os cargos gerenciais da administração legislativa.

Além desse estreitamento da formação, verifica-se ainda que, das 27 discipli-
nas, apenas três podem ser diretamente relacionadas ao Parlamento – Técnica 
Legislativa, Teoria Geral do Processo Legislativo e História do Parlamento, esta 
última com reduzido número de horas-aula (2 créditos). Não há, por exemplo, 
uma disciplina que discuta especificamente a estrutura e o funcionamento de 
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uma casa legislativa, com ênfase sobre plenário e comissões parlamentares, 
tal como acontece nos cursos de pós-graduação oferecidos pelas escolas do 
Legislativo. Com isso, a possível especificidade da formação do servidor do 
Legislativo não se presentifica na grade curricular, quer pelo espaço disciplinar 
que lhe é destinado, quer pela indicação de conteúdo dessas poucas disciplinas 
que se referem ao fazer legislativo de uma maneira mais ampla ou da perspec-
tiva da área de Direito.

4.2 Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública - 
Administração Legislativa

O segundo curso é oferecido na modalidade presencial em Manaus pelo 
Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas (Ciesa). Sem ligação 
expressa com uma escola do Legislativo, o curso parece ter sido criado, em 
2008, para ocupar um nicho de mercado, seguindo as linhas gerais da pro-
posta desenvolvida anteriormente pela Unisul. O objetivo expresso no projeto 
pedagógico trata do desenvolvimento de recursos humanos “para atuarem em 
órgãos legislativos brasileiros, habilitando-os para aplicar tecnologias e mé-
todos específicos no aprimoramento das práticas profissionais, centrando-se 
no planejamento, implantação e gerenciamento de programas e projetos de 
políticas públicas” (CIESA, 2010, p. 5). A carga horária de 1.780 horas-aula 
está dividida em dezesseis disciplinas, oito no primeiro ano e oito no segundo, 
mais estágio profissional, sendo que, ao final do primeiro ano, o aluno obtém 
o certificado de qualificação de Auxiliar em Gestão Pública – Administração 
Legislativa e, ao final do segundo, o diploma de qualificação de Tecnólogo em 
Gestão Pública – Administração Legislativa. 

Diferentemente da proposta da Unisul, a matriz curricular do curso de Admi-
nistração Legislativa do Ciesa não enfatiza o gerenciamento, mas sim a forma-
ção de um servidor público em termos mais gerais. É assim que as disciplinas 
passam por áreas como Administração (Introdução à Administração Pública 
Gerencial), Direito (Direito Público), Ciência Política (Estado, Poder, Direitos 
Humanos e Cidadania), Filosofia/Ciência Política (Fundamentos Ético/Moral 
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e Política Partidária), Economia (Finanças Públicas e Orçamento Público), Ci-
ência da Informação (Gestão da Informação – Informatização da Administra-
ção Pública) e Comunicação (Organização de Eventos Parlamentar).

Quadro 3 – Ciesa – Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública –  
Administração Legislativa

NR
1o Ano
Certificado de Qualificação de Auxiliar em 
Gestão Pública – Administração Legislativa

CR Áreas

1 Língua Portuguesa e Redação Oficial 2 Letras

2 Introdução à Administração Pública Gerencial 2 Administração

3 Metodologia do Trabalho Científico 2 Filosofia

4 Fundamentos Ético/Moral e Política Partidária 2
Ciência Política/
Filosofia

5 Estado, Poder, Direitos Humanos e Cidadania 4 Ciência Política

6 Fundamentos das Ciências Sociais e Política 4
Ciências Sociais/
Ciência Política

7 Direito Público 2 Direito

8
Projeto Integrador para Certificação de 
Qualificação 

2 -

Soma 20

NR
2o Ano
Diploma de Qualificação de Tecnólogo em 
Gestão Pública – Administração Legislativa

CR Áreas

1 Finanças Públicas e Orçamento Público 4 Economia

2
Teoria Geral do Processo Legislativo e Competência 
do Legislativo na Gestão das Relações Humanas 

4
Direito/ 
Administração

3
Planejamento Público, Concepção, Formulação, 
Implementação e Avaliação de Políticas Públicas. 

2 Administração

4 Processos Legislativos 2
Direito/Ciência 
Política
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5
Gestão da Informação – Informatização da 
Administração Pública 

2
Ciência da 
Informação

6 Gestão Urbana e de Serviços Públicos 2 Administração

7 Organização de Eventos Parlamentar 2 Comunicação

8
Estudo de Caso em Administração Legislativa 
e Projeto Integralizado – Gestão Pública/Adm. 
Legislativa 

2 -

Soma 20

Total 40

Fonte: Ciesa, 2007.

Todavia, a tentativa de oferecer uma formação mais ampla parece ter resultado 
em uma fragmentação de conteúdos que, por força do pequeno número de 
disciplinas, foram agrupados sem um critério claro de organização. Como se 
pode observar pela própria denominação extensa de algumas das disciplinas, 
os conteúdos nem sempre são harmônicos entre si e supõem aportes de di-
ferentes áreas de conhecimento, tal como se verifica em Fundamentos Ético/
Moral e Política Partidária, que aparentemente trata da ética em termos filosó-
ficos, posto que busca seus fundamentos, e faz essa reflexão ser acompanhada 
pela discussão da política partidária, tema mais afeito à Ciência Política e que 
não se supõe que seja analisado apenas pela perspectiva ética.

Desse modo, tal fragmentação pode até favorecer uma formação mais ge-
neralista para o servidor do Legislativo, mas certamente não lhe garante es-
pecificidade. Nesse sentido, é bem ilustrativo que os termos “legislativo” e 
“parlamentar” usados como adjetivos digam pouco a respeito do Legislativo, 
a exemplo da disciplina Organização de Evento Parlamentar, cuja ementa 
dispensa, sem nenhum problema, o termo parlamentar: “Conceitos, classi-
ficação e segmentos de eventos, planejamento e execução na área de ges-
tão pública. Merchandising; divulgação, comunicação e logística de eventos; 
promoção e divulgação de produtos” (CIESA, 2007, p. 66).
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4.3 Curso Superior de Graduação Tecnológica 
em Política e Legislação/Gestão Pública

O terceiro curso de gestão pública/administração legislativa é resultado de 
uma parceria entre a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, por meio da 
Universidade do Parlamento Cearense, a Associação dos Servidores da Assem-
bleia Legislativa do Estado do Ceará e a Universidade de Fortaleza – Unifor. 
O curso superior de graduação tecnológica em Política e Legislação pertence 
à área de Gestão Pública, tem duração de dois anos, com regime semestral, e 
carga horária de 1.620 horas distribuídas em 26 disciplinas.

Não é apenas no nome que o curso da Unipace/Unifor se distingue dos dois an-
teriores. Com o objetivo geral de “formar profissionais (...) capazes de entender 
e de intervir no funcionamento da gestão governamental no âmbito das ativida-
des legislativas e da dinâmica política” assumindo para tanto “uma visão técnica 
e humanista na compreensão da realidade socioeconômica e cultural, regional 
e nacional” (UNIFOR, 2007, p. 8), o curso procura nas atividades desenvolvidas 
no interior da Assembleia Legislativa do Ceará a especificidade do profissional 
do Legislativo. Dessa maneira, em lugar de estruturar as disciplinas em torno 
da área de administração e acrescentar a ela algumas disciplinas de interesse 
do Poder Legislativo, a matriz curricular do curso é dividida em quatro mó-
dulos (Fundamentos Socioculturais e Políticos, Estrutura do Poder Legislati-
vo, Dinâmica do Poder Legislativo e Prática do Poder Legislativo), nos quais 
se organiza tanto uma tradicional progressão vertical de formação acadêmica, 
que vai de conhecimentos básicos e gerais a conhecimentos específicos; quanto 
uma perspectiva horizontal das atividades no Legislativo, compreendendo as 
questões administrativas ao lado das questões políticas, tal como se mostra nas 
disciplinas que correspondem, grosso modo, às áreas temáticas das comissões 
permanentes da Assembleia Legislativa do Ceará (UNIFOR, 2007).
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Quadro 4 – Curso Superior de Graduação Tecnológica em Política e 
Legislação/Gestão Pública

Módulo Temático I: Fundamentos Socioculturais e Políticos

DISCIPLINA CRÉDITOS CARGA HORÁRIA

Sociologia 4cr. 72h

Ciência Política 4cr. 72h

Metodologias de Estudo de Caso 4cr. 72h

Desenvolvimento Político Brasileiro 4cr. 72h

Psicologia nas Organizações 4cr. 72h

Técnicas de Redação Legislativa 4cr. 72h

Projetos Integrados do Módulo I

Módulo Temático II: Estrutura do Poder

Estrutura do Estado Federativo 3cr. 54h

Direito Constitucional 3cr. 54h

Instituições do Direito Público e Privado 3cr. 54h

História do Parlamento Brasileiro e Cearense 3cr. 54h

Administração Legislativa 3cr. 54h

Finanças Públicas 3cr. 54h

Orçamento Público 3cr. 54h

Projetos Integrados do Módulo II

Módulo Temático III: Dinâmica do Poder 

Economia Brasileira e Políticas Públicas 3cr. 54h

Direitos Humanos e Cidadania 3cr. 54h

Planejamento e Gestão Urbana 3cr. 54h

Processos Legislativos 3cr. 54h

Direito do Consumidor 3cr. 54h
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Gestão Estratégica da Instituição 3cr. 54h

Política e Opinião Pública 3cr. 54h

Projetos Integrados do Módulo III

Módulo Temático IV: Prática do Poder 

Direito Administrativo 4cr. 72h

Controle dos Atos Administrativos 4cr. 72h

Ética e Partidos Políticos 4cr. 72h

Violência e Segurança Pública 4cr. 72h

Legislação Ambiental 4cr. 72h

Gestão da Comunicação e da Informação 4cr. 72h

Projetos Integrados do Módulo IV

Fonte: Unifor, 2007

Todavia, a despeito dessa organização curricular original, as disciplinas 
apresentam problemas já observados no curso de Administração Legislativa. 
De um lado, a formação oferecida surge fragmentada, com as áreas discipli-
nares pouco dialogando entre si ou sem supor um percurso que as unifique 
de forma mais coerente, além da simples justaposição de conteúdos de áreas 
diferentes, a exemplo de Ética e Partidos Políticos, cuja ementa suscita os 
mesmos questionamentos feitos para a disciplina Fundamentos Ético/Moral 
e Política Partidária do curso do Ciesa. De outro, há disciplina em que o 
termo “legislativo” é apenas acessório, não apresentando relação consistente 
com a ementa, tal como acontece com Técnicas de Redação Legislativa, cuja 
ementa é: “Discurso direto e indireto. Paragrafação. Frase e período. Acen-
tuação gráfica. Pontuação. Concordância. Pronomes de tratamento. Of ício. 
Memorando. Portaria. Parecer. Ata. Edital” (UNIFOR, 2007, p. 14). Neste 
caso, a denominação ainda pode gerar certa confusão com o conhecimento 
da Técnica Legislativa, como é tradicionalmente referido no Parlamento o 
trabalho de escrita das leis.
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5. Para encontrar Wally

Ao final desse percurso panorâmico pelos cursos de pós-graduação oferecidos 
pelas escolas do Legislativo, pelos cursos de graduação afins do Poder Legisla-
tivo e pelos cursos superiores tecnológicos em administração legislativa, fica 
claro que a formação acadêmico-profissional do servidor do Parlamento é um 
espaço em construção. As tentativas feitas até o momento ainda não conse-
guem responder satisfatoriamente a todas as perguntas que são feitas sobre 
a necessidade de formação específica ou a especificidade de formação para 
esse servidor. Há, entretanto, pistas que possibilitam encaminhar respostas a 
serem construídas pelo próprio andamento e aperfeiçoamento das ações pe-
dagógicas visualizadas aqui.

Dessa maneira, a existência de um sistema de educação legislativa, formado 
por escolas do legislativo em nível estadual e federal, é testemunho eloquente 
de que a educação é parte das atividades desenvolvidas no âmbito do Legisla-
tivo. O que constitui a educação legislativa, entretanto, permanece em aber-
to, sendo que dois núcleos se apresentam como definidores em potencial: a 
educação para a democracia e a profissionalização dos servidores. O primeiro 
faz parte de um movimento internacional que dá ao Legislativo a função de 
promover a democracia em ações que se voltam sobretudo para a comunidade 
escolar. O segundo, que foi visto mais de perto aqui, refere-se à busca de uma 
formação acadêmica específica, tal como se reflete nos cursos de pós-gradua-
ção, oferecidos em parcerias com universidades ou independentemente, e nos 
cursos superiores de graduação, criados sob o influxo das escolas do Legislati-
vo ou sendo tributário de uma dessas iniciativas.

Tal formação específica, entretanto, sofre, por um lado, pela relativa ignorância 
da academia em relação ao fazer legislativo. É o que se conclui da virtual au-
sência de disciplinas diretamente relacionadas ao Parlamento em cursos que, 
em princípio, seriam cofundadores de seu campo de saber. Por outro, pela in-
determinação do que é próprio do Legislativo enquanto área de conhecimento. 
Nesse caso, pode-se dizer que o Legislativo é um território que ainda não foi 
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devidamente cartografado e os mapas usados para identificar os seus limites 
ainda são imprecisos, além de baseados mais na prática do fazer do que na re-
flexão fundadora de um saber. É o que mostram os recortes disciplinares feitos 
tanto nos cursos de pós-graduação quanto nos cursos superiores de tecnologia.

A despeito dessas dificuldades de percurso, o caminho para a especificidade 
acadêmico-profissional do servidor do Legislativo está aberto. Em uma socie-
dade plural e cada vez mais exigente quanto ao funcionamento de suas insti-
tuições, o Parlamento não pode prescindir de um corpo funcional profissio-
nalizado, seja para atender às demandas de seu funcionamento interno, seja 
para responder à função de promover e aprimorar a democracia, da qual é o 
locus mais representativo. A formação profissional específica dos servidores 
do Parlamento, entretanto, não se faz sem um saber identificado como próprio 
do Legislativo. É isso que algumas escolas, tal como o Cefor da Câmara dos 
Deputados e a Escola do Legislativo de Minas Gerais, começaram a perce-
ber ao fomentar atividades de pesquisa entre seus servidores. O sucesso dessa 
iniciativa, associada a outras como a oferta de pós-graduação stricto sensu e 
cursos de graduação autônomos, certamente será decisivo para a emergência 
do Legislativo como um campo de saber diferenciado e capaz de sustentar a 
especificidade de uma formação acadêmico-profissional.
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Anexo 1 – Listas dos Cursos de Graduação

Curso de Graduação em Ciência Política

Curso Instituição Cidade
Referência ao 
Legislativo

S N ND

1. Ciência Política
Universidade do Estado do 
Amazonas 

ITACOATIARA-AM - - X

2. Ciência Política
Escola Superior da 
Amazônia 

BELÉM-PA - - X

3. Ciência Política Faculdade Montserrat 
CAXIAS DO 
SUL-RS

- - X

4. Ciência Política
Universidade Luterana 
do Brasil

CANOAS-RS - - -

5. Ciência Política 
(Com Ênfase em 
Políticas Públicas)

Centro Universitário do Distrito 
Federal

BRASÍLIA-DF X - -

6. Ciência Política
Universidade Federal do Estado 
do Rio de Janeiro 

RIO DE 
JANEIRO-RJ

- - X

7. Ciência Política
Universidade do Vale do 
Itajaí 

ITAJAÍ-SC - - X*

8. Ciência Política
Faculdade Internacional de 
Curitiba 

CURITIBA-PR - X -

9. Ciência Política Universidade de Brasília BRASÍLIA-DF - X -

10. Ciência Política Faculdade Paraíso SÃO GONÇALO-RJ - X -

S = Sim; N = Não; ND = Informação não disponível no site; ND* = Apesar do curso estar na relação 
do MEC, não consta no Portal da IES.
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Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública

Curso Instituição Cidade
Referência ao 
Legislativo

S N ND

1. Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão Pública

Universidade do 
Oeste de Santa 
Catarina 

JOAÇABA-SC X - -

2. Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão Pública

Faculdade de 
Tecnologia 
Internacional 

CURITIBA-PR X - -

3. Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão Pública 
(Administração Legislativa)

Centro Universitário 
de Ensino Superior 
do Amazonas 

MANAUS-AM X - -

4. Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão 
Públicas

Centro Universitário 
Euro-Americano

BRASÍLIA-DF X - -

5. Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão Pública 
(Administração Legislativa)

Universidade do Sul 
de Santa Catarina

TUBARÃO-SC X - -

6. Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão Pública

Universidade Regional 
do Noroeste do 
Estado do Rio Grande 
do Sul 

IJUÍ-RS - X -

7. Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão Pública

Centro Universitário 
Una 

BELO 
HORIZONTE-MG

- X -

8. Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão Pública

Universidade 
Católica Dom Bosco 

CAMPO GRANDE-MS - X -
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Curso Instituição Cidade
Referência ao 
Legislativo

S N ND

9. Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão Pública

Universidade de 
Passo Fundo 

PASSO FUNDO-RS - X -

10. Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão Pública

Universidade 
Salgado de Oliveira 

RECIFE-PE - X -

11. Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão Pública

Universidade do 
Contestado 

CANOINHAS-SC - X -

12. Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão Pública

Centro Universitário 
de Belo Horizonte

BELO HORIZONTE-MG - X -

13. Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão Pública

Universidade 
Tiradentes 

ARACAJU-SE - X -

14. Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão Pública

Universidade Iguaçu NOVA IGUAÇU-RJ - X -

15. Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão Pública

Universidade 
Presidente Antônio 
Carlos

MONTE CARMELO-MG - X -

16. Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão Pública

Universidade 
Potiguar 

NATAL-RN - X -

17. Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão Pública

Universidade 
Católica de Goiás 

GOIÂNIA-GO - X -
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Curso Instituição Cidade
Referência ao 
Legislativo

S N ND

18. Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão Pública

Centro Universitário 
Geraldo Di Biase

VOLTA REDONDA-RJ - X -

19. Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão Pública

Universidade do 
Contestado

CURITIBANOS-SC - X -

20. Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão Pública

Universidade da 
Amazônia 

BELÉM-PA - X -

21. Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão Pública

Universidade de 
Cuiabá 

CUIABÁ-MT - X -

22. Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão Pública

Universidade Iguaçu ITAPERUNA-RJ - X -

23. Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão Pública

Centro Universitário 
Módulo 

CARAGUATATUBA-SP - X -

24. Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão Pública

Centro Universitário 
de Campo Grande

CAMPO GRANDE-MS - X -

25. Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão Pública

Centro Federal 
de Educação 
Tecnológica do Pará 

BELÉM-PA - X -

26. Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão Pública

Centro Universitário 
do Distrito Federal

BRASÍLIA-DF - X -
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Curso Instituição Cidade
Referência ao 
Legislativo

S N ND

27. Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão Pública 
(Gestão de Estabelecimentos 
Prisionais)

Pontifícia 
Universidade 
Católica de Minas 
Gerais

BELO HORIZONTE-MG - X -

28. Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão Pública 
(Agrupamento das Áreas 
Profissionais: Comércio 
e Gestão)

Centro Universitário 
de Santo André

SANTO ANDRÉ-SP - X -

29. Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão Pública 
(Agrupamento de Áreas 
Profissionais: Comércio 
e Gestão)

Faculdade de 
Tecnologia Ipiranga 

BELÉM-PA - X -

30. Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão Pública 
(Agrupamento de Áreas 
Profissionais: Comércio 
e Gestão)

Centro Universitário 
de Várzea Grande

VÁRZEA GRANDE-MT - X -

31. Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão Pública

Centro Universitário 
Cândido Rondon

CUIABÁ-MT - X -

32. Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão Pública 
(Agrupamento de Áreas 
Profissionais: Comércio 
e Gestão)

Faculdade de Belém BELÉM-PA - X -

33. Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão Pública, 
Área Profissional: Gestão

Faculdade Atual da 
Amazônia 

BOA VISTA-RR - X -

34. Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão Pública 
(Ead)

Universidade 
Metodista de São 
Paulo 

SÃO BERNARDO DO 
CAMPO-SP

- X -
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Curso Instituição Cidade
Referência ao 
Legislativo

S N ND

35. Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão Pública 
(Eixo Tecnológico: Gestão 
e Negócios)

Centro Universitário 
Luterano de Palmas 

PALMAS-TO - X -

36. Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão Pública 
(Eixo Tecnológico: Gestão 
e Negócios)

Faculdade Integrada 
Tiradentes 

MACEIÓ-AL - X -

37. Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão Pública 

Centro Federal 
de Educação 
Tecnológica de Santa 
Catarina 

FLORIANÓPOLIS-SC - X -

38. Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão Pública 
(Agrupamento de Área 
Profissional: Comércio 
e Gestão)

Faculdade de 
Tecnologia 

SÃO PAULO-SP - X -

39. Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão Pública

Universidade de 
Ribeirão Preto 

RIBEIRÃO PRETO-SP - - X*

40. Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão Pública

Universidade de 
Ribeirão Preto 

GUARUJÁ-SP - - X*

41. Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão Pública 
(Área Profissional: Gestão)

Faculdade de 
Tecnologia Radial 
Curitiba

CURITIBA-PR - - X*

42. Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão Pública 
(Área Profissional: Gestão)

Faculdade de 
Tecnologia Camões 

CURITIBA-PR - - X*
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Curso Instituição Cidade
Referência ao 
Legislativo

S N ND

43. Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão Pública 
(Área Profissional: Gestão)

Centro Federal 
de Educação 
Tecnológica de 
Alagoas 

MACEIÓ-AL - - X*

44. Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão Pública 
e Planejamento Urbano

Universidade do 
Oeste Paulista

PRESIDENTE 
PRUDENTE-SP

- - X*

45. Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão Pública 
(Eixo Tecnológico: Gestão 
e Negócios)

Faculdade de 
Tecnologia Jardim 

SANTO ANDRÉ-SP - - X*

46. Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão Pública 
(Eixo Tecnológico: Gestão e 
Negócios)

Universidade 
Bandeirante de São 
Paulo

SÃO BERNARDO DO 
CAMPO-SP

- - X*

47. Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão Pública 
(Eixo Tecnológico: Gestão 
e Negócios)

Faculdade Dom 
Bosco

CASCAVEL-PR - - X*

48. Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão Pública 
(Área Profissional: Gestão)

Faculdade Baiana de 
Ciências Contábeis

SALVADOR-BA - - X*

49. Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão Pública 
(Área Profissional: Gestão)

Faculdades Integradas 
de Fernandópolis 

FERNANDÓPOLIS-SP - - X*

50. Gestão Pública
Universidade Federal 
do Paraná 

MATINHOS-PR - - X*

51. Gestão Pública e Privada
Universidade de 
Mogi das Cruzes

SÃO PAULO-SP - - X*
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Curso Instituição Cidade
Referência ao 
Legislativo

S N ND

52. Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão Publica 
(Agrupamento de Área 
Profissional: Gestão e 
de Comércio)

Faculdade de 
Teologia, Filosofia e 
Ciências Humanas 
Gamaliel

TUCURUÍ-PA - - X

53. Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão Pública 
(Agrupamento de Área 
Profissional: Comércio 
e Gestão)

Faculdade de Ciências, 
Cultura e Extensão do 
Rio Grande do Norte 

NATAL-RN - - X

54. Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão Pública 
(Agrupamento de Áreas 
Profissionais: Comércio 
e Gestão)

Faculdade 
Meridional 

PASSO FUNDO-RS - - X

55. Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão Pública 
(Eixo Tecnológico: Gestão 
e Negócios)

Faculdade Potiguar 
da Paraíba 

JOÃO PESSOA-PB - - X

56. Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão Pública

Centro Universitário 
Nossa Senhora do 
Patrocínio 

ITU-SP - - X

57. Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão Pública 
(Eixo Tecnológico: Gestão 
e Negócios)

Faculdade de 
Tecnologia INED – 
Unidade Lagoa da 
Pampulha 

BELO HORIZONTE-MG - - X

58. Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão Pública 
(Área Profissional: Gestão)

Escola Técnica 
Federal de Palmas

PALMAS-TO - - X

59. Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão Pública 
(Área Profissional: Gestão),

Faculdade de 
Tecnologia Equipe 
Darwin

BRASÍLIA-DF - - X

S = Sim; N = Não; ND = Informação não disponível no site; ND* = Apesar do curso estar na relação 
do MEC, não consta no Portal da IES.
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Cursos de Graduação em Administração Pública

Curso Instituição Cidade
Referência ao 
Legislativo

S N ND

1. Administração (Linha de 
Formação: Administração 
Pública)

Centro Universitário 
do Distrito Federal 

BRASÍLIA-DF - X -

2. Administração Pública
Universidade Federal 
do Estado do Rio de 
Janeiro

RIO DE JANEIRO-RJ - - X*

3. Administração Pública

Escola de 
Administração de 
Empresas de São 
Paulo 

SÃO PAULO-SP - X -

4. Administração Pública
Instituto de Ensino 
Superior Planalto

BRASÍLIA-DF - X -

5. Administração Pública
Faculdades 
Integradas Tibiriçá 

SÃO PAULO-SP - X -

6. Administração Pública
Faculdades 
Integradas do Brasil 

CURITIBA-PR - X -

7. Administração Pública
Faculdade Campo 
Real 

GUARAPUAVA-PR - X -

8. Administração Pública
Faculdade de São 
Vicente 

SÃO VICENTE-SP - X -

9. Administração Pública
Faculdade de 
Educação de Jaru

JARU-RO - X -
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Curso Instituição Cidade
Referência ao 
Legislativo

S N ND

10. Administração Pública
Faculdade 
Ranchariense 

RANCHARIA-SP - - X

11. Administração Pública
Centro Universitário 
La Salle 

CANOAS-RS - X -

12. Administração Pública
Universidade do 
Estado do Amazonas 

MANAUS-AM - X -

13. Administração Pública
Faculdade de Ensino 
Superior Dom Bosco 

CORNÉLIO 
PROCÓPIO-PR

- - X

14. Administração Pública
Universidade 
Estadual de Goiás

ANÁPOLIS-GO - X

15. Administração Pública
Faculdade 
Empresarial de 
Chapecó 

CHAPECÓ-SC - X -

16. Administração Pública
Instituto de Ensino 
Superior da Fupesp 

PAULÍNIA-SP - - X

17. Administração Pública
Instituto de Ensino 
Superior do Sul do 
Maranhão 

IMPERATRIZ-MA - X X

18. Administração Pública
Faculdade Regional 
da Bahia 

SALVADOR-BA - X -

19. Administração Pública
Faculdade de 
Ciências Humanas e 
Sociais Aplicadas 

SÃO LUIS-MA - X -
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Curso Instituição Cidade
Referência ao 
Legislativo

S N ND

20. Administração Pública

Universidade 
Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita 
Filho 

ARARAQUARA-SP - - X

21. Administração Pública
Universidade Federal 
de Juiz de Fora 

JUIZ DE FORA-MG - - X

22. Administração Pública
Faculdade de 
Presidente Prudente 

PRESIDENTE 
PRUDENTE-SP

- X -

23. Administração Pública
Faculdades 
Adamantinenses 
Integradas

ADAMANTINA-SP - X -

24. Administração Pública

Faculdade Estadual 
de Ciências 
Econômicas de 
Apucarana 

APUCARANA-PR - X -

25. Administração Pública
Faculdade Minas 
Gerais 

BELO HORIZONTE-MG - X -

26. Administração Pública

Faculdade de 
Ciências Contábeis 
e Administrativas de 
Avaré 

AVARÉ-SP - X -

27. Administração Pública
Universidade Federal 
Rural do Rio de 
Janeiro 

SEROPÉDICA-RJ - X -

28. Administração Pública
Faculdade Dinâmica 
das Cataratas 

FOZ DO IGUAÇU-PR - X -

29. Administração Pública

Faculdade de 
Ciências Sociais 
e Aplicadas de 
Diamantino

DIAMANTINO-MT - X -
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Curso Instituição Cidade
Referência ao 
Legislativo

S N ND

30. Administração Pública
Universidade Federal 
de Campina Grande 

CAMPINA GRANDE-PB - - X

31. Administração Pública

Faculdades 
Integradas Associação 
de Ensino de Santa 
Catarina 

FLORIANÓPOLIS-SC - X -

32. Administração Pública
Universidade 
Estadual do Ceará 

FORTALEZA-CE - X -

33. Administração Pública
Universidade 
Estadual de Alagoas 

ARAPIRACA-AL - - X

34. Administração Pública Faculdade São Lucas PORTO VELHO-RO - - X

35. Administração Pública
Faculdade de 
Educação de Porto 
Velho

PORTO VELHO-RO - - X

36. Administração Pública
Faculdades 
Integradas de 
Ourinhos

OURINHOS-SP - - X

37. Administração Pública
Centro de Estudos 
Superiores de Maceió 

MACEIÓ-AL - X -

38. Administração Pública Faculdade Alves Faria GOIÂNIA-GO - X -

39. Administração Pública
Universidade de Rio 
Verde

RIO VERDE-GO - X -
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Curso Instituição Cidade
Referência ao 
Legislativo

S N ND

40. Administração Pública
Universidade Católica 
de Goiás 

GOIÂNIA-GO - X -

41. Administração Pública
Universidade de 
Brasília 

BRASÍLIA-DF - X -

42. Administração Pública
Universidade Católica 
Dom Bosco 

CAMPO GRANDE-MS - X -

43. Administração Pública
Escola de Governo 
Professor Paulo Neves 
de Carvalho 

BELO HORIZONTE-MG - X -

44. Administração Pública
Centro Universitário 
de Sete Lagoas 

SETE LAGOAS-MG X - -

45. Administração Pública
Faculdade de Ciências 
Sociais Aplicadas de 
União da Vitória

UNIÃO DA VITÓRIA-PR - X -

46. Administração Pública 
e Empresarial

Faculdade Integrada 
Brasil Amazônia 

BELÉM-PA - X -

47. Administração Pública 
e Privada

Faculdade Sul-
Americana 

GOIÂNIA-GO - - X

48. Administração Rural e 
Urbana e Administração 
Pública

Faculdade de 
Pimenta Bueno 

PIMENTA BUENO-RO - X -

49. Curso Superior de 
Tecnologia em Administração 
Pública

Universidade do Sul 
de Santa Catarina

TUBARÃO-SC - X -
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Curso Instituição Cidade
Referência ao 
Legislativo

S N ND

50. Curso Superior de 
Tecnologia em Administração 
Pública

Faculdades 
Integradas de 
Mineiros 

MINEIROS-GO - X -

51. Curso Superior de 
Tecnologia em Administração 
Pública

Universidade 
Presidente Antônio 
Carlos

UBERABA-MG - X -

S = Sim; N = Não; ND = Informação não disponível no site; ND* = Apesar do curso estar na relação 
do MEC, não consta no Portal da IES.

Curso de Graduação em Sociologia

Curso Instituição Cidade
Referência ao 
Legislativo

S N ND

1. Sociologia
Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná 

CURITIBA-PR - - X

2. Sociologia
Centro Universitário 
de Araras – “Dr. 
Edmundo Ulson” 

ARARAS-SP - - X

3. Antropologia, Sociologia 
e Filosofia

Universidade do 
Estado do Amazonas 

BENJAMIN 
CONSTANT-AM

- - X

4. Sociologia e Política
Universidade de 
Fortaleza 

FORTALEZA-CE - X -

5. Sociologia
Universidade 
Cândido Mendes

RIO DE JANEIRO-RJ - X -
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Curso Instituição Cidade
Referência ao 
Legislativo

S N ND

6. Sociologia e Política
Escola de Sociologia 
e Política de São 
Paulo 

SÃO PAULO-SP - X -

7. Sociologia
Universidade de 
Brasília 

BRASÍLIA-DF - X -

8. Ciências Sociais – 
Sociologia Rural

Universidade Federal 
Rural de Pernambuco 

RECIFE-PE - X -

9. Curso Especial de 
Licenciatura em Sociologia

Universidade Federal 
de Santa Maria 

SANTA MARIA-RS - X -

10. Sociologia
Universidade Federal 
de Roraima 

BOA VISTA-RR - X -

11. Sociologia
Universidade 
Estadual de Roraima 

BOA VISTA-RR - X -

12. Sociologia – Ead
Universidade Regional 
do Noroeste do Estado 
do Rio Grande do Sul 

IJUÍ-RS - X -

13. Sociologia 
(Semipresencial)

Universidade Regional 
do Noroeste do Estado 
do Rio Grande do Sul 

IJUÍ-RS - X -

14. Sociologia
Universidade Federal 
do Rio Grande do 
Norte 

NATAL-RN - X -

15. Sociologia
Universidade Federal 
do Acre

RIO BRANCO-AC - - X*
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Curso Instituição Cidade
Referência ao 
Legislativo

S N ND

16. Sociologia
Universidade Federal 
de Campina Grande 

CAMPINA GRANDE-PB - - X*

17. Sociologia
Centro Universitário 
Nilton Lins 

MANAUS-AM - - X*

18. Sociologia
Centro Universitário 
Leonardo da Vinci 

INDAIAL-SC - - X*

19. Sociologia
Faculdade do 
Noroeste de Minas 

PARACATU-MG - - X*

20. Sociologia – Turma 
Especial

Universidade Federal 
de Mato Grosso 

CUIABÁ-MT - - X*

21. Sociologia (Com Ênfase em 
Desenvolvimento Sustentável)

Centro Universitário 
do Distrito Federal 

BRASÍLIA-DF - - X*

S = Sim; N = Não; ND = Informação não disponível no site; ND* = Apesar do curso estar na 
relação do MEC, não consta no Portal da IES.

Cursos de Graduação em Ciências Sociais

Curso Instituição Cidade

Referência ao 
Legislativo

S N ND

1. Bacharelado em Ciências 
Sociais (Antropologia/Política/
Sociologia)

Universidade Estadual 
de Campinas

CAMPINAS-SP - X -
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Curso Instituição Cidade

Referência ao 
Legislativo

S N ND

2. Ciências Sociais
Universidade de 
Santa Cruz do Sul 

SANTA CRUZ DO 
SUL-RS

- X -

3. Ciências Sociais
Pontifícia 
Universidade Católica 
de São Paulo 

SÃO PAULO-SP - X -

4. Ciências Sociais
Universidade Federal 
de Santa Catarina 

FLORIANÓPOLIS-SC X -

5. Ciências Sociais
Universidade Cruzeiro 
do Sul 

SÃO PAULO-SP - X -

6. Ciências Sociais
Universidade de São 
Paulo 

SÃO PAULO-SP - X -

7. Ciências Sociais
Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul 

PORTO ALEGRE-RS - X -

8. Ciências Sociais
Universidade de 
Brasília 

BRASÍLIA-DF - X -

9. Ciências Sociais
Centro Universitário 
Fundação de Ensino 
Octávio Bastos 

SÃO JOÃO DA BOA 
VISTA-SP

- X -

10. Ciências Sociais
Universidade do Vale 
do Rio dos Sinos 

SÃO LEOPOLDO-RS - X -

11. Ciências Sociais
Universidade 
Estadual do Oeste do 
Paraná 

TOLEDO-PR - X -

12. Ciências Sociais
Universidade Federal 
do Paraná 

CURITIBA-PR - X -



117

Curso Instituição Cidade

Referência ao 
Legislativo

S N ND

13. Ciências Sociais
Universidade Federal 
do Ceará 

FORTALEZA-CE - X -

14. Ciências Sociais
Universidade Federal 
de São Carlos 

SÃO CARLOS-SP - X -

15. Ciências Sociais
Universidade Federal 
do Espírito Santo

VITÓRIA-ES X - -

16. Ciências Sociais
Universidade 
Estadual do Vale do 
Acaraú 

SOBRAL-CE - X -

17. Ciências Sociais
Universidade Federal 
do Pará 

BELÉM-PA - X -

18. Ciências Sociais
Universidade Federal 
de Pernambuco

RECIFE-PE - X -

19. Ciências Sociais
Universidade Federal 
de Minas Gerais

BELO 
HORIZONTE-MG

- X -

20. Ciências Sociais
Universidade Federal 
do Maranhão 

SÃO LUIS-MA - X -

21. Ciências Sociais
Universidade do 
Estado do Rio de 
Janeiro

RIO DE JANEIRO-RJ - X -

22. Ciências Sociais
Universidade Federal 
do Rio de Janeiro

RIO DE JANEIRO-RJ - X -

23. Ciências Sociais

Universidade 
Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita 
Filho 

ARARAQUARA-SP - X -
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Curso Instituição Cidade

Referência ao 
Legislativo

S N ND

24. Ciências Sociais
Universidade da 
Região da Campanha 

BAGÉ-RS - X -

25. Ciências Sociais
Universidade 
Estadual de Londrina 

LONDRINA-PR - X -

26. Ciências Sociais
Instituto Superior de 
Ciências Aplicadas 

LIMEIRA-SP - X -

27. Ciências Sociais
Universidade Federal 
da Bahia

SALVADOR-BA - X -

28. Ciências Sociais
Universidade 
Estadual de Maringá 

MARINGÁ-PR - X -

29. Ciências Sociais
Universidade 
Regional de 
Blumenau

BLUMENAU-SC - X -

30. Ciências Sociais
Universidade do 
Estado do Rio Grande 
do Norte 

BATATAIS-SP - X -

31. Ciências Sociais
Universidade do 
Estado do Rio Grande 
do Norte 

MOSSORÓ-RN - X -

32. Ciências Sociais
Universidade Federal 
de São Paulo 

GUARULHOS-SP - X -

33. Ciências Sociais
Centro Universitário 
Assunção

SÃO PAULO-SP - X -

34. Ciências Sociais
Universidade Federal 
do Amapá 

MACAPÁ-AP - X -
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Curso Instituição Cidade

Referência ao 
Legislativo

S N ND

35. Ciências Sociais
Universidade Federal 
de Mato Grosso do 
Sul

CAMPO GRANDE-MS - X -

36. Ciências Sociais
Universidade Federal 
de Sergipe 

SÃO CRISTÓVÃO-SE - X -

37. Ciências Sociais
Escola Superior de 
Ciências Sociais 

RIO DE JANEIRO-RJ - X -

38. Ciências Sociais
Escola Superior da 
Amazônia

BELÉM-PA - X -

39. Ciências Sociais
Universidade do 
Contestado 

CANOINHAS-SC - X -

40. Ciências Sociais
Universidade Federal 
do Recôncavo da 
Bahia

CACHOEIRA-BA - X -

41. Ciências Sociais
Universidade 
Estadual do 
Maranhão

SÃO LUIS-MA - X -

42. Ciências Sociais
Centro Universitário 
Feevale 

NOVO 
HAMBURGO-RS

- X -

43. Ciências Sociais
Universidade Federal 
da Paraíba 

JOÃO PESSOA-PB - X -

44. Ciências Sociais
Universidade Castelo 
Branco 

RIO DE JANEIRO-RJ - X -

45. Ciências Sociais
Universidade 
Estadual de Mato 
Grosso do Sul 

AMAMBAÍ-MS - X -
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Curso Instituição Cidade

Referência ao 
Legislativo

S N ND

46. Ciências Sociais
Universidade 
Regional do Cariri 

CRATO-CE - X -

47. Ciências Sociais
Universidade Federal 
do Rio Grande do 
Norte 

NATAL-RN - X -

48. Ciências Sociais
Universidade 
Estadual do Ceará

FORTALEZA-CE - X -

49. Ciências Sociais
Centro Universitário 
Sant´Anna 

SÃO PAULO-SP - X -

50. Ciências Sociais
Universidade 
Metropolitana de 
Santos 

SANTOS-SP - - X*

51. Ciências Sociais
Fundação 
Universidade Federal 
de Rondônia 

PORTO VELHO-RO - X -

52. Ciências Sociais
Universidade do 
Estado de Mato 
Grosso 

BARRA DO 
BUGRES-MT

- - X*

53. Ciências Sociais
Fundação 
Universidade Federal 
do Tocantins

TOCANTINÓPOLIS-TO - - X*

54. Ciências Sociais
Fundação 
Universidade Federal 
da Grande Dourados 

DOURADOS-MS - X -

55. Ciências Sociais
Universidade Federal 
do Acre 

RIO BRANCO-AC - - X

56. Ciências Sociais
Instituto Superior de 
Educação Ceres

SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO-SP

- X -
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Curso Instituição Cidade

Referência ao 
Legislativo

S N ND

57. Ciências Sociais
Universidade Federal 
de Roraima 

BOA VISTA-RR - X -

58. Ciências Sociais
Universidade Federal 
de Mato Grosso

CUIABÁ-MT - X -

59. Ciências Sociais
Universidade 
Luterana do Brasil 

CANOAS-RS - X -

60. Ciências Sociais
Universidade Federal 
de Campina Grande 

CAMPINA 
GRANDE-PB

- X -

61. Ciências Sociais
Faculdade Barão do 
Rio Branco

RIO BRANCO-AC - X -

62. Ciências Sociais
Centro de Ensino 
Superior de Uberaba 

UBERABA-MG - X -

63. Ciências Sociais
Faculdade de 
Macapá 

MACAPÁ-AP - X -

64. Ciências Sociais
Universidade 
Cândido Mendes 

RIO DE JANEIRO-RJ - X -

65. Ciências Sociais
Pontifícia Universidade 
Católica de Minas 
Gerais

BELO 
HORIZONTE-MG

- X -

66. Ciências Sociais
Universidade Federal 
de Santa Maria 

SANTA MARIA-RS - X -

67. Ciências Sociais
Centro Universitário 
Fundação Santo 
André 

SANTO ANDRÉ-SP - X -
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Curso Instituição Cidade

Referência ao 
Legislativo

S N ND

68. Ciências Sociais
Faculdades 
Integradas Campo-
Grandenses 

RIO DE JANEIRO-RJ - X -

69. Ciências Sociais
Universidade Federal 
do Piauí 

TERESINA-PI - X -

70. Ciências Sociais
Universidade do Vale 
do Itajaí 

ITAJAÍ-SC - - X*

71. Ciências Sociais
Universidade Estadual 
do Norte Fluminense 
Darcy Ribeiro 

CAMPOS DOS 
GOYTACAZES-RJ

- X -

72. Ciências Sociais
Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras de 
Itapetininga 

ITAPETININGA-SP - X -

73. Ciências Sociais
Universidade Federal 
de Pelotas 

PELOTAS-RS - X -

74. Ciências Sociais
Universidade Federal 
de Uberlândia 

UBERLÂNDIA-MG - X -

75. Ciências Sociais
Universidade Federal 
de Alagoas

MACEIÓ-AL - X -

76. Ciências Sociais
Universidade Federal 
Fluminense

NITERÓI-RJ - X -

77. Ciências Sociais
Universidade de 
Fortaleza 

FORTALEZA-CE - X -

78. Ciências Sociais
Faculdade de Filosofia 
Ciências e Letras de 
Caruaru 

CARUARU-PE - - X*



123

Curso Instituição Cidade
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79. Ciências Sociais
Instituto de Ensino 
Superior e Pesquisa 

DIVINÓPOLIS-MG - - X

80. Ciências Sociais
Universidade Vale do 
Rio Doce 

GOVERNADOR 
VALADARES-MG

- - X*

81. Ciências Sociais
Universidade da 
Amazônia 

BELÉM-PA - X -

82. Ciências Sociais
Centro Universitário 
de Anápolis 

ANÁPOLIS-GO - - X*

83. Ciências Sociais
Universidade Federal 
de Juiz de Fora 

JUIZ DE FORA-MG - X -

84. Ciências Sociais
Universidade Federal 
do Amazonas

MANAUS-AM - X -

85. Ciências Sociais
Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de 
Janeiro 

RIO DE JANEIRO-RJ - X -

86. Ciências Sociais
Universidade Federal 
de Goiás 

GOIÂNIA-GO - X -

87. Ciências Sociais
Pontifícia Universidade 
Católica de Campinas 

CAMPINAS-SP - X -

88. Ciências Sociais
Universidade 
Estadual de Montes 
Claros 

MONTES CLAROS-MG - X -

89. Ciências Sociais
Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande 
do Sul 

PORTO ALEGRE-RS - X -
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90. Ciências Sociais – 
Sociologia Rural

Universidade Federal 
Rural de Pernambuco 

RECIFE-PE - X -

91. Ciências Sociais (Ead)
Universidade 
Metodista de São 
Paulo 

SÃO BERNARDO DO 
CAMPO-SP

- X -

92. Ciências Sociais (Ead)
Universidade Cidade 
de São Paulo 

SÃO PAULO-SP - X -

93. Ciências Sociais, Políticas 
Internacionais e Cidadania

Universidade 
Anhembi Morumbi 

SÃO PAULO-SP - - X*

94. Professor Multidisciplinar 
do Ensino Médio em Ciências 
Sociais e Humanidades

Universidade Federal 
de Minas Gerais

BELO 
HORIZONTE-MG

- X -

95. Ciências Sociais
Universidade Federal 
da Bahia

SALVADOR-BA - - X

S = Sim; N = Não; ND = Informação não disponível no site; ND* = Apesar do curso estar na relação 
do MEC, não consta no Portal da IES.

Cursos de Graduação em Direito

Curso Instituição Cidade
Referência ao 
Legislativo

S N ND

1. Direito
Instituto Maceió de Ensino e 
Cultura 

MACEIÓ-AL - X -

2. Direito
Universidade Presidente Antônio 
Carlos 

ITABIRITO-MG - X -
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Curso Instituição Cidade
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3. Direito Universidade de Itaúna ALMENARA-MG - X -

4. Direito Universidade São Marcos SÃO PAULO-SP - - X

5. Direito
Faculdade de Ciências Jurídicas 
de Aimorés 

AIMORÉS-MG - - X

6. Direito Universidade Federal da Bahia SALVADOR-BA - X -

7. Direito
Universidade Federal Rural do Rio 
de Janeiro 

SEROPÉDICA-RJ - - X

8. Direito
Instituto Baiano de Ensino 
Superior

SALVADOR-BA - X -

9. Direito
Universidade do Oeste de Santa 
Catarina

VIDEIRA-SC - X -

10. Direito
Universidade do Sul de Santa 
Catarina 

ARARANGUÁ-SC - X -

11. Direito Universidade Santa Úrsula RIO DE JANEIRO-RJ - X -

12. Direito
Universidade Comunitária 
Regional de Chapecó 

CHAPECÓ-SC - X -

13. Direito
Centro Universitário do 
Triângulo

ARAGUARI-MG - X -
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Curso Instituição Cidade
Referência ao 
Legislativo

S N ND

14. Direito
Pontifícia Universidade Católica de 
Minas Gerais 

BETIM-MG - X -

15. Direito
Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul 

TRÊS LAGOAS-MS - X -

16. Direito
Universidade Estadual de 
Londrina 

LONDRINA-PR - X -

17. Direito Universidade de Passo Fundo 
LAGOA 
VERMELHA-RS

- X -

18. Direito Universidade Paranaense CASCAVEL-PR - - X

19. Direito Universidade Ibirapuera SÃO PAULO-SP - - X

20. Direito Universidade Católica de Brasília BRASÍLIA-DF - X -

21. Direito
Instituto Superior de Ensino e 
Pesquisa de Ituiutaba 

ITUIUTABA-MG - - X

22. Direito
Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo 

SÃO PAULO-SP - - X

23. Direito
Instituto de Ensino Superior 
Integrado 

TEÓFILO OTONI-MG - - X

24. Direito
Abeu – Centro 
Universitário

NILÓPOLIS-RJ - X -
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Referência ao 
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25. Direito
Faculdades Integradas 
Claretianas 

RIO CLARO-SP - X -

26. Direito
Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte 

MOSSORÓ-RN X - -

27. Direito
Universidade Federal de 
Santa Maria 

SANTA MARIA-RS - X -

28. Direito
Centro Universitário Luterano de 
Santarém 

SANTARÉM-PA - X -

29. Direito Universidade de Caxias do Sul CANELA-RS - X -

30. Direito
Centro Universitário Fundação 
de Ensino Octávio Bastos

SÃO JOÃO DA BOA 
VISTA-SP

- X -

31. Direito
Faculdades Integradas de 
São Carlos

SÃO CARLOS-SP - X -

32. Direito
Universidade Vale do 
Rio Verde 

CAXAMBU-MG - - X

33. Direito
Faculdade de Direito Francisco 
Beltrão 

FRANCISCO 
BELTRÃO-PR

- - X

34. Direito Universidade Iguaçu 
SÃO JOÃO DE 
MERITI-RJ

- X -

35. Direito
Faculdade de Ciências Jurídicas de 
Nova Lima

NOVA LIMA-MG - - X
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S N ND

36. Direito
Universidade Nove de 
Julho

SÃO PAULO-SP - - X

37. Direito Universidade Estadual de Alagoas ARAPIRACA-AL - - X

38. Direito
Universidade Presbiteriana 
Mackenzie 

CAMPINAS-SP X - -

39. Direito
Faculdade Interlagos de Educação 
e Cultura 

SÃO PAULO-SP - - X

40. Direito Faculdade Integrada Tiradentes MACEIÓ-AL - X -

41. Direito Faculdade Cidade do Salvador SALVADOR-BA - X

42. Direito
Escola Superior Madre 
Celeste 

ANANINDEUA-PA - X -

43. Direito
Instituto Aphonsiano de Ensino 
Superior 

TRINDADE-GO - X -

44. Direito Faculdade Alfredo Nasser 
APARECIDA DE 
GOIÂNIA-GO

- X -

45. Direito
Centro de Ensino Superior de 
Ilhéus

ILHÉUS-BA - - X

46. Direito Faculdade Almeida Rodrigues RIO VERDE-GO - X -
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Referência ao 
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47. Direito Faculdade Pio Décimo ARACAJU-SE - X -

48. Direito
Faculdade Cenecista de 
Osório

OSÓRIO-RS - X -

49. Direito
Faculdade de Ciências Humanas de 
Cruzeiro 

CRUZEIRO-SP - - X

50. Direito
Faculdade de Ciências Contábeis 
e de Administração do Vale do 
Juruena

JUÍNA-MT - X -

51. Direito
Faculdade Dom Bosco de Porto 
Alegre 

PORTO ALEGRE-RS - X -

52. Direito Centro Universitário de Itajubá ITAJUBÁ-MG - X -

53. Direito Universidade Cruzeiro do Sul SÃO PAULO-SP - X -

54. Direito
Universidade do Planalto 
Catarinense

SÃO JOAQUIM-SC - X -

55. Direito
Centro Universitário de 
Anápolis

CERES-GO - X -

56. Direito
Faculdade de Direito de 
Carangola 

CARANGOLA-MG - - X

57. Direito
Universidade do 
Vale do Itajaí 

BIGUAÇU-SC - X -
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Referência ao 
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S N ND

58. Direito
Faculdade de Direito da 
Fundação Armando Alvares 
Penteado 

SÃO PAULO-SP - X -

59. Direito
Universidade Regional de 
Blumenau 

BLUMENAU-SC X - -

60. Direito
Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro 

RIO DE JANEIRO-RJ - X -

61. Direito Universidade Tiradentes ARACAJU-SE - X -

62. Direito
Universidade Municipal de São 
Caetano do Sul 

SÃO CAETANO DO 
SUL-SP

- X -

63. Direito
Universidade da Região da 
Campanha 

SÃO GABRIEL-RS - X -

64. Direito
Universidade Salgado de 
Oliveira 

RECIFE-PE - X -

65. Direito
Universidade Federal de 
Ouro Preto 

OURO PRETO-MG X - -

66. Direito
Universidade Federal do 
Maranhão 

SÃO LUÍS-MA - - X

67. Direito
Centro Universitário Padre 
Anchieta

JUNDIAÍ-SP - X -

68. Direito Universidade Federal de Goiás GOIÂNIA-GO X - -
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69. Direito
Centro Universitário das 
Faculdades Metropolitanas Unidas

SÃO PAULO-SP - X -

70. Direito
Universidade Católica 
de Santos 

SANTOS-SP - X -

71. Direito
Universidade do Extremo Sul 
Catarinense 

CRICIÚMA-SC - X -

72. Direito
Universidade Federal de Santa 
Catarina

FLORIANÓPOLIS-SC X - -

73. Direito
Faculdade de Direito de São 
Bernardo do Campo 

SÃO BERNARDO DO 
CAMPO-SP

- X -

74. Direito
Universidade Católica 
Dom Bosco

SÃO GABRIEL DO 
OESTE-MS

- X -

75. Direito Faculdade Sul-Americana GOIÂNIA-GO - X -

76. Direito
Faculdades Unificadas Doctum de 
Leopoldina 

LEOPOLDINA-MG - X -

77. Direito
Faculdade Integrado de Campo 
Mourão 

CAMPO MOURÃO-
PR

- X -

78. Direito
Instituto Matonense Municipal de 
Ensino Superior 

MATÃO-SP - X -

79. Direito Faculdade Anchieta 
SÃO BERNARDO DO 
CAMPO-SP

- X -
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80. Direito Faculdade das Américas SÃO PAULO-SP - X -

81. Direito Universidade Veiga de Almeida RIO DE JANEIRO-RJ - X -

82. Direito
Faculdade de Direito e 
Ciências Sociais do Leste de Minas

REDUTO-MG - - X

83. Direito Universidade Braz Cubas 
MOGI DAS 
CRUZES-SP

- - X

84. Direito
Faculdade de Ciências Sociais 
Aplicadas 

CAMPINA 
GRANDE-PB

- - X*

85. Direito Universidade São Judas Tadeu SÃO PAULO-SP - X -

86. Direito
Universidade do Vale do Rio dos 
Sinos 

SÃO LEOPOLDO-RS - X -

87. Direito
Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná

CURITIBA-PR - X -

88. Direito
Faculdade de Direito de Cachoeiro 
do Itapemirim 

CACHOEIRO DE 
ITAPEMIRIM-ES

- X -

89. Direito Faculdade Campo Real GUARAPUAVA-PR - X --

90. Direito Universidade de Cruz Alta CRUZ ALTA-RS - X -
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91. Direito
Centro Universitário 
Euro-Americano 

BRASÍLIA-DF - X -

92. Direito Faculdade de Alagoas MACEIÓ-AL - X -

93. Direito Centro Universitário Curitiba CURITIBA-PR - X -

94. Direito
Instituto de Ensino 
Superior Coc

RIBEIRÃO PRETO-SP - X -

95. Direito Universidade Luterana do Brasil GRAVATAÍ-RS - X -

96. Direito Universidade Paulista 
SÃO JOSÉ DOS 
CAMPOS-SP

- X -

97. Direito Universidade de São Paulo SÃO PAULO-SP - X -

98. Direito
Centro Universitário de 
Barra Mansa

BARRA MANSA-RJ - X -

99. Direito
Universidade Estadual de 
Maringá

MARINGÁ-PR - X -

100. Direito
Faculdade Joaquim Nabuco – 
Paulista

PAULISTA-PE - X -

101. Direito Faculdade Projeção BRASÍLIA-DF - - X
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102. Direito
Universidade Estadual de 
Roraima 

BOA VISTA-RR - X -

103. Direito Faculdade de Castanhal CASTANHAL-PA - X -

104. Direito Faculdade de Rolim de Moura 
ROLIM DE 
MOURA-RO

- X -

105. Direito
Universidade Federal de 
Juiz de Fora 

JUIZ DE FORA-MG - - X

106. Direito
Faculdades Integradas Hélio 
Alonso 

RIO DE JANEIRO-RJ - X -

107. Direito
Faculdade Anhanguera 
de Campinas 

CAMPINAS-SP - X -

108. Direito Faculdade Zumbi dos Palmares SÃO PAULO-SP - X -

109. Direito Faculdade de Jussara JUSSARA-GO - X -

110. Direito Faculdade Santa Amélia PONTA GROSSA-PR - X -

111. Direito
Faculdade Regional de 
Alagoinhas

ALAGOINHAS-BA - X -

112. Direito
Faculdade de Direito de 
Alta Floresta

ALTA FLORESTA-MT - X
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113. Direito
Faculdade Metropolitana da 
Grande Recife

JABOATÃO DOS 
GUARARAPES-PE

- X --

114. Direito Faculdade Sete de Setembro PAULO AFONSO-BA - X -

115. Direito Instituto Superior Tupy JOINVILLE-SC - X

116. Direito
Faculdade Luiz Eduardo 
Magalhães 

LUIS EDUARDO 
MAGALHÃES-BA

- X --

117. Direito
Faculdade de Ciências Humanas 
e Exatas do Sertão do São 
Francisco

BELÉM DE SÃO 
FRANCISCO-PE

- X -

118. Direito
Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras de Cajazeiras 

CAJAZEIRAS-PB - X -

119. Direito
Faculdade de Ciências Contábeis 
de Nova Andradina

NOVA ANDRADINA-
MS

- - X

120. Direito
Faculdade Maurício de Nassau 
de Natal 

NATAL-RN - X -

121. Direito
Faculdade Nobre de Feira de 
Santana

FEIRA DE SANTANA-
BA

- X -

122. Direito Faculdade Horizontes SÃO PAULO-SP - X

123. Direito
Faculdade Cenecista Nossa 
Senhora dos Anjos

GRAVATAÍ-RS - X -
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124. Direito Faculdade do Norte Pioneiro 
SANTO ANTÔNIO DA 
PLATINA-PR

- - X

125. Direito Faculdade Luciano Feijão SOBRAL-CE - X -

126. Direito Faculdade Paraíso SÃO GONCALO-RJ - X -

127. Direito Faculdade Raimundo Marinho MACEIÓ-AL - - X

128. Direito
Faculdade de Ciências Jurídicas de 
Santos Dumont 

SANTOS DUMONT-
MG

- X -

129. Direito Faculdade de Integração do Sertão SERRA TALHADA-PE - - X

130. Direito Faculdade do Sul ITABUNA-BA - - X

131. Direito Faculdade de Ciências Econômicas CAMPINAS-SP - X -

132. Direito
Faculdade de Ciências Humanas, 
Exatas e Letras de Rondônia 

PORTO VELHO-RO - X -

133. Direito
Centro Universitário Nossa Senhora 
do Patrocínio 

SALTO-SP - - X

134. Direito
Pontifícia Universidade Católica  
de Campinas 

CAMPINAS-SP - X -
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135. Direito Universidade de Ribeirão Preto GUARUJÁ-SP - X -

136. Direito Centro Universitário Filadélfia LONDRINA-PR - X -

137. Direito
Faculdade Metropolitana da 
Paraiba 

JOÃO PESSOA-PB - - X

138. Direito Centro Universitário Nilton Lins MANAUS-AM - X -

139. Direito Faculdade Paranaense ROLÂNDIA-PR - X -

140. Direito
Centro Universitário 
Anhanguera 

LEME-SP - X -

141. Direito Faculdade Nacional VITÓRIA-ES - X

142. Direito
Fundação Universidade Federal da 
Grande Dourados 

DOURADOS-MS - X -

143. Direito Universidade Federal de Sergipe SÃO CRISTÓVÃO-SE - - X

144. Direito Universidade Positivo CURITIBA-PR - X -

145. Direito Faculdade Mater Dei PATO BRANCO-PR - X -
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146. Direito Universidade Salvador SALVADOR-BA - X -

147. Direito Centro Universitário Feevale 
NOVO HAMBURGO-
RS

- X -

148. Direito Universidade Cândido Mendes NITERÓI-RJ - X -

149. Direito
Instituto de Ciências Jurídicas e 
Sociais Professor Camillo Filho

TERESINA-PI - X --

150. Direito Faculdade de Educação São Luís JABOTICABAL-SP - X -

151. Direito Faculdade Integral Cantareira SÃO PAULO-SP - X -

152. Direito Universidade de Fortaleza FORTALEZA-CE - X -

153. Direito
Faculdade de Ciências Aplicadas 
Sagrado Coração

LINHARES-ES - X -

154. Direito
Universidade Norte do 
Paraná 

LONDRINA-PR - X -

155. Direito
Universidade Regional Integrada 
do Alto Uruguai e das Missões 

SANTIAGO-RS - X -

156. Direito Faculdade São Gabriel TERESINA-PI - X -
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157. Direito Centro Universitário de Maringá MARINGÁ-PR - X -

158. Direito
Instituto Municipal de Ensino 
Superior de Assis 

ASSIS-SP - X -

159. Direito
Universidade Metodista de 
Piracicaba 

PIRACICABA-SP - X -

160. Direito
Faculdades Integradas dos Campos 
Gerais

PONTA GROSSA-PR - X -

161. Direito
Instituto Municipal de Ensino 
Superior de Catanduva 

CATANDUVA-SP - X -

162. Direito
Universidade do Estado da 
Bahia

JUAZEIRO-BA - X -

163. Direito
Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte 

CAICÓ-RN - X -

164. Direito
Centro Universitário Jorge 
Amado 

SALVADOR-BA - X -

165. Direito
Centro Universitário Planalto do 
Distrito Federal 

BRASÍLIA-DF - X -

166. Direito
Centro Regional Universitário de 
Espírito Santo do Pinhal 

ESPÍRITO SANTO DO 
PINHAL-SP

- X -

167. Direito
Centro Universitário para o 
Desenvolvimento do Alto Vale do 
Itajaí 

RIO DO SUL-SC - X -
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168. Direito Centro Universitário do Norte MANAUS-AM - X -

169. Direito
Faculdade de Direito de Tangará 
da Serra 

TANGARÁ DA 
SERRA-MT

- X -

170. Direito
Centro Universitário do 
Maranhão 

SÃO LUÍS-MA - X -

171. Direito
Universidade Federal de 
Minas Gerais 

BELO HORIZONTE-
MG

X - -

172. Direito Faculdades Integradas da Upis BRASÍLIA-DF - X -

173. Direito Centro Universitário da Bahia SALVADOR-BA - X -

174. Direito
Centro Universitário de Belo 
Horizonte 

BELO HORIZONTE-
MG

- X -

175. Direito
Faculdades Integradas do 
Brasil 

CURITIBA-PR - X

176. Direito
Universidade da Região de 
Joinville 

SÃO BENTO DO 
SUL-SC

- X

177. Direito
Centro de Ensino Superior de 
Vitória 

VITÓRIA-ES - X -

178. Direito
Faculdade de Ensino Superior 
de Marechal Cândido Rondon

MARECHAL 
CÂNDIDO RONDON-
PR

- X -
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179. Direito Faculdade Minas Gerais
BELO HORIZONTE-
MG

- X -

180. Direito
Instituto Minas Gerais de Ensino e 
Cultura 

BELO HORIZONTE-
MG

- X -

181. Direito Faculdade Serra do Carmo PALMAS-TO - X -

182. Direito
Faculdade de Administração e 
Negócios de Sergipe 

ARACAJU-SE - X -

183. Direito
Instituto de Educação Superior 
Raimundo Sá 

PICOS-PI - - X

184. Direito Faculdade Pitágoras de Betim BETIM-MG - X -

185. Direito Faculdade de Sorriso SORRISO-MT - X -

186. Direito
Faculdade Maurício de Nassau de 
Salvador

SALVADOR-BA - X -

187. Direito Faculdade Omni ITABORAÍ-RJ - X -

188. Direito Faculdade Lions GOIÂNIA-GO - X -

189. Direito Faculdade São Sebastião SÃO SEBASTIÃO-SP - X -



Olhares sobre o Parlamento
Incursões Acadêmicas no Território Político

Curso Instituição Cidade
Referência ao 
Legislativo

S N ND

190. Direito Faculdade Cambury GOIÂNIA-GO X -

191. Direito Faculdade de Balsas BALSAS-MA - X -

192. Direito Faculdade Franciscana BLUMENAU-SC - - X

193. Direito
Faculdade Metropolitana de 
Manaus 

MANAUS-AM - X -

194. Direito
Faculdade de Direito de Pedro 
Leopoldo

PEDRO LEOPOLDO-
MG

- X -

195. Direito Faculdade Cidade Luz ILHA SOLTEIRA-SP - X -

196. Direito
Centro Universitário Metodista 
Izabela Hendrix

BELO HORIZONTE-
MG

- X -

197. Direito
Faculdades Integradas 
Unicesp 

BRASÍLIA-DF - X -

198. Direito Faculdade Fortium BRASÍLIA-DF - X -

199. Direito Faculdade Arnaldo Horácio Ferreira 
LUIS EDUARDO 
MAGALHÃES-BA

- X -

200. Direito
Faculdade de Direito de 
Garanhuns 

GARANHUNS-PE - X -
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201. Direito Universidade Federal de Alagoas MACEIÓ-AL X - -

202. Direito
Universidade Católica de 
Pernambuco 

RECIFE-PE - X -

203. Direito Centro Universitário Univates LAJEADO-RS - X -

204. Direito Faculdade Maringá MARINGÁ-PR - X -

205. Direito Centro Universitário Módulo 
CARAGUATATUBA-
SP

- X -

206. Direito
Centro Universitário Serra  
dos Órgãos 

TERESÓPOLIS-RJ - X -

207. Direito
Centro Universitário 
Monte Serrat

SANTOS-SP - X

208. Direito
Centro Universitário 
Fluminense

CAMPOS DOS 
GOYTACAZES-RJ

- - X

209. Direito
Instituto Superior de Ciências 
Aplicadas

LIMEIRA-SP - X -

210. Direito
Faculdade Dinâmica do 
Vale do Piranga 

PONTE NOVA-MG - X -

211. Direito Faculdade Palotina SANTA MARIA-RS - X -
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212. Direito
Faculdade Metropolitana de 
Blumenau 

BLUMENAU-SC - X -

213. Direito Faculdade do Sudeste Goiano PIRES DO RIO-GO - X -

214. Direito Faculdade de Itapiranga ITAPIRANGA-SC - X -

215. Direito
Instituto Aracaju de Ensino e 
Cultura

ARACAJU-SE - X -

216. Direito
Instituto de Ensino Superior do 
Maranhão 

SÃO LUIS-MA - - X*

217. Direito
Faculdade Nacional de Educação e 
Ensino Superior do Paraná

ARAUCÁRIA-PR - X -

218. Direito
Instituto Palmas de Ensino 
Superior 

PALMAS-TO - X*

219. Direito
Instituto de Ensino e Cultura do 
Paraná 

CURITIBA-PR - X -

220. Direito
Faculdade de Educação, 
Administração e Tecnologia 
de Ibaiti

IBAITI-PR - X -

221. Direito Universidade de Cuiabá CUIABÁ-MT - X -

222. Direito Faculdade Arthur Thomas LONDRINA-PR - X -
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223. Direito Faculdade de Tecnologia do Piauí TERESINA-PI - X -

224. Direito
Escola Superior de Administração 
e Marketing e Comunicação de 
Campinas 

CAMPINAS-SP - X -

225. Direito Faculdade do Espírito Santo 
CACHOEIRO DE 
ITAPEMIRIM-ES

- X -

226. Direito Christus Faculdade do Piauí PIRIPIRI-PI - X -

227. Direito Faculdade de Macapá MACAPÁ-AP - X -

228. Direito
Centro de Ensino Superior 
Cenecista de Farroupilha 

FARROUPILHA-RS - X -

229. Direito
Instituto de Ensino Superior do Sul 
do Maranhão 

IMPERATRIZ-MA - X -

230. Direito
Faculdade para O 
Desenvolvimento do Estado e do 
Pantanal Mato-Grossense 

CUIABÁ-MT - X -

231. Direito
Faculdade de Ciências Jurídicas 
Professor Alberto Deodato 

VESPASIANO-MG - X -

232. Direito Faculdade Castelo Branco COLATINA-ES - X -

233. Direito
Instituto de Ciências Sociais do 
Paraná 

CURITIBA-PR - X -
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234. Direito
Faculdade de Teixeira de 
Freitas 

TEIXEIRA DE 
FREITAS-BA

- X

235. Direito
Faculdade Alvorada de Tecnologia 
e Educação de Maringá 

MARINGÁ-PR - - X

236. Direito
Faculdades Integradas Machado  
de Assis

SANTA ROSA-RS - X -

237. Direito
Faculdades Integradas de 
Paranaíba 

PARANAÍBA-MS - X -

238. Direito Faculdade de Direito de Guarapari GUARAPARI-ES - X -

239. Direito
Faculdade Evangélica de 
Tecnologia, Ciências e 
Biotecnologia da Cgadb 

RIO DE JANEIRO-RJ - - X*

240. Direito
Faculdade de Ciências, Cultura 
e Extensão do Rio Grande do Norte 

NATAL-RN - X -

241. Direito Faculdade do Litoral Paranaense GUARATUBA-PR - X -

242. Direito Faculdade de Pato Branco PATO BRANCO-PR - X -

243. Direito
Faculdade São Judas Tadeu de 
Pinhais 

PINHAIS-PR - X -

244. Direito
Instituto Sergipe de Ensino 
Superior 

ARACAJU-SE - X -
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245. Direito Faculdade Social da Bahia SALVADOR-BA - X -

246. Direito Faculdade de Guanambi GUANAMBI-BA - X -

247. Direito Universidade de Santa Cruz do Sul SOBRADINHO-RS - X -

248. Direito
Faculdade de Educação Ciências 
e Artes Dom Bosco de Monte 
Aprazível 

MONTE APRAZÍVEL-
SP

- X -

249. Direito
Faculdade de Ciências Jurídicas de 
Paraíso do Tocantins

PARAÍSO DO 
TOCANTINS-TO

- X -

250. Direito Faculdade Iteana de Botucatu BOTUCATU-SP - X -

251. Direito Faculdade Juscelino Kubitschek BRASÍLIA-DF - X -

252. Direito
Instituto de Ensino Superior Santa 
Cecília 

ARAPIRACA-AL - X -

253. Direito
Faculdade Betel de 
Goianésia 

GOIANÉSIA-GO - X -

254. Direito Faculdade Processus BRASÍLIA-DF - X -

255. Direito Faculdade Iteana de Ibitinga IBITINGA-SP - X -
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256. Direito
Faculdade de Ciências Humanas  
e Sociais 

PARIPIRANGA-BA - X -

257. Direito
Escola Superior Associada de 
Goiânia 

GOIÂNIA-GO - X -

258. Direito
Faculdade da Cidade de Santa 
Luzia 

SANTA LUZIA-MG - X -

259. Direito
Faculdade Baiana de Direito e 
Gestão 

SALVADOR-BA - X -

260. Direito
Faculdade de Administração de 
Santa Cruz do Rio Pardo

SANTA CRUZ DO RIO 
PARDO-SP

- - X*

261. Direito Faculdade Piauiense TERESINA-PI - - -

262. Direito Faculdade do Noroeste de Minas PARACATU-MG - - -

263. Direito Faculdade Casa Branca CASA BRANCA-SP - - X

264. Direito
Faculdade Damas da Instrução 
Cristã

RECIFE-PE - X -

265. Direito
Instituto de Ensino Superior João 
Alfredo de Andrade

JUATUBA-MG - X -

266. Direito
Faculdade Anísio Teixeira de Feira 
de Santana 

FEIRA DE SANTANA-
BA

- X -
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267. Direito Faculdade Reinaldo Ramos 
CAMPINA GRANDE-
PB

- X -

268. Direito
Faculdade de Ciências Gerenciais 
Alves Fortes 

ALÉM PARAÍBA-MG - X -

269. Direito
Instituto Superior de Ciências 
Humanas e Filosofia La Salle

NITERÓI-RJ - X -

270. Direito
Faculdades Integradas do Vale do 
Ribeira 

REGISTRO-SP - X -

271. Direito Faculdade Savonitti ARARAQUARA-SP - X -

272. Direito Faculdade Quirinópolis QUIRINÓPOLIS-GO - X -

273. Direito Faculdade Espírito Santense VITÓRIA-ES - X -

274. Direito Faculdade Barretos BARRETOS-SP - X -

275. Direito
Faculdade de Ciências Sociais 
Aplicadas 

XAXIM-SC - X -

276. Direito Faculdade de Americana AMERICANA-SP - X -

277. Direito
Faculdade de Filosofia e Ciências 
Humanas de Goiatuba

GOIATUBA-GO - X -
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278. Direito
Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas Sobral Pinto 

RONDONÓPOLIS-MT - X -

279. Direito Faculdade Mario Schenberg COTIA-SP - X -

280. Direito
Faculdade de Ensino Superior da 
Amazônia Reunida 

REDENÇÃO-PA - X -

281. Direito
Escola Superior de Administração, 
Direito e Economia

PORTO ALEGRE-RS - X -

282. Direito Faculdade do Guarujá GUARUJÁ-SP - X -

283. Direito Faculdade Birigui BIRIGUI-SP - X -

284. Direito
Faculdade de Direito de 
Araguaína 

ARAGUAÍNA-TO - X -

285. Direito
Centro Universitário São Camilo – 
Espírito Santo 

CACHOEIRO DE 
ITAPEMIRIM-ES

- X -

286. Direito Faculdade de Minas BH 
BELO HORIZONTE-
MG

- X -

287. Direito Universidade Anhembi Morumbi SÃO PAULO-SP - X -

288. Direito Universidade de Uberaba UBERLÂNDIA-MG - X -
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289. Direito Faculdade Paraíso do Ceará 
JUAZEIRO DO 
NORTE-CE

- X -

290. Direito
Faculdade de Ciências Jurídicas, 
Gerenciais e Educação de Sinop 

SINOP-MT - X -

291. Direito Faculdade Vale do Gorutuba 
NOVA PORTEIRINHA-
MG

- X -

292. Direito Faculdade Católica de Uberlândia UBERLÂNDIA-MG - X -

293. Direito
Universidade do Grande Rio 
Professor José de Souza Herdy 

RIO DE JANEIRO-RJ - X -

294. Direito Faculdades Integradas Torricelli GUARULHOS-SP - X -

295. Direito
Faculdade Católica Rainha da Paz 
de Araputanga 

ARAPUTANGA-MT - X -

296. Direito
Faculdade de Ciências Humanas e 
Sociais de Igarassu 

IGARASSU-PE - X -

297. Direito Faculdade Dom Pedro II SALVADOR-BA - X -

298. Direito
Instituto Natalense de Ensino e 
Cultura 

NATAL-RN - X -

299. Direito Faculdade Cenecista de Joinville JOINVILLE-SC - X -
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300. Direito
Escola Superior do Ministério 
Público 

PORTO ALEGRE-RS - X -

301. Direito Faculdade São José TIMON-MA - X -

302. Direito Faculdade Sinop SINOP-MT - X -

303. Direito
Faculdade de Presidente 
Prudente 

PRESIDENTE 
PRUDENTE-SP

- X -

304. Direito Faculdade São Tomaz de Aquino SALVADOR-BA - - X

305. Direito
Centro de Ensino Superior do Vale 
do Parnaíba 

TERESINA-PI - X -

306. Direito Faculdade São Geraldo CARIACICA-ES - X -

307. Direito Faculdade São Salvador SALVADOR-BA - X -

308. Direito
Faculdades Integradas de 
Rondonópolis 

RONDONÓPOLIS-MT - X -

309. Direito
Faculdade de Administração 
Escola Superior Professor Paulo 
Martins 

BRASÍLIA-DF - X -

310. Direito
Faculdade Carlos Drummond de 
Andrade

SÃO PAULO-SP - X -
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311. Direito
Faculdade de Ciências Sociais 
Aplicadas de Extrema 

EXTREMA-MG - X -

312. Direito
Instituto de Ensino e Cultura do 
Amapá 

MACAPÁ-AP - X -

313. Direito
Instituto de Ensino Superior do 
Pará 

BELÉM-PA - X -

314. Direito
Universidade do Estado de Minas 
Gerais 

FRUTAL-MG - X -

315. Direito
Faculdade Atlântico Sul do Rio 
Grande 

RIO GRANDE-RS - X -

316. Direito Faculdade Bertioga BERTIOGA-SP - - X

317. Direito
Faculdade de Ciências Aplicadas e 
Sociais de Petrolina 

PETROLINA-PE - X -

318. Direito
Faculdade Integrada Brasil 
Amazônia 

BELÉM-PA - X -

319. Direito
Faculdade Metropolitana de 
Guaramirim 

GUARAMIRIM-SC - X -

320. Direito
Instituto Belo Horizonte de Ensino 
Superior 

BELO HORIZONTE-
MG

- X -

321. Direito
Instituto Filosófico Teológico 
Nossa Senhora Imaculada Rainha 
do Sertão

QUIXADA-CE - X -



Olhares sobre o Parlamento
Incursões Acadêmicas no Território Político

Curso Instituição Cidade
Referência ao 
Legislativo

S N ND

322. Direito
Pontifícia Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul 

VIAMÃO-RS - X -

323. Direito Faculdade Potiguar da Paraíba JOÃO PESSOA-PB - - X

324. Direito Faculdades Opet CURITIBA-PR - X -

325. Direito Faculdade Raízes ANÁPOLIS-GO - X -

326. Direito Faculdade Atlântico Sul de Pelotas PELOTAS-RS - X -

327. Direito Faculdade Divinópolis DIVINÓPOLIS-MG - X -

328. Direito Faculdade Sinergia NAVEGANTES-SC - X -

329. Direito Faculdade Anita Garibaldi SÃO JOSÉ-SC - X -

330. Direito Faculdade Boa Viagem RECIFE-PE - X -

331. Direito Faculdade Integral Diferencial TERESINA-PI - X -

332. Direito Faculdade Católica do Tocantins PALMAS-TO - X -
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333. Direito Faculdade Dom Alberto 
SANTA CRUZ DO 
SUL-RS

- - X

334. Direito
Faculdades Integradas do Norte  
de Minas 

MONTES CLAROS-
MG

- X -

335. Direito
Faculdade de Tecnologia 
Empresarial

SALVADOR-BA - X -

336. Direito Faculdade Batista de Minas Gerais 
BELO HORIZONTE-
MG

- X -

337. Direito
Instituto Sudeste Mineiro de 
Educação e Cultura

JUIZ DE FORA-MG - X -

338. Direito Faculdade Católica Dom Orione ARAGUAÍNA-TO - X -

339. Direito Faculdades Integradas de Bauru BAURU-SP - X -

340. Direito Universidade Potiguar MOSSORÓ-RN - X -

341. Direito Faculdade de Belém BELÉM-PA - X -

342. Direito Faculdade Batista Brasileira SALVADOR-BA - X -

343. Direito Faculdade Novos Horizontes 
BELO HORIZONTE-
MG

- X -
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344. Direito Faculdade Anhanguera de Jacareí JACAREÍ-SP - X -

345. Direito Faculdade Câmara Cascudo NATAL-RN - X -

346. Direito Centro Universitário Barriga Verde ORLEANS-SC - X -

347. Direito
Faculdade de Talentos 
Humanos 

UBERABA-MG - X -

348. Direito Faculdade de Telêmaco Borba 
TELÊMACO BORBA-
PR

- X -

349. Direito Faculdade Atual da Amazônia BOA VISTA-RR - X -

350. Direito Faculdade de Lucas do Rio Verde 
LUCAS DO RIO 
VERDE-MT

- X -

351. Direito Faculdade Meridional PASSO FUNDO-RS - X -

352. Direito
Faculdade de Ensino Superior de 
Floriano 

FLORIANO-PI - X -

353. Direito Faculdade de Olinda OLINDA-PE - X -

354. Direito
Faculdade Internacional de 
Curitiba 

CURITIBA-PR - X -
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355. Direito Faculdade Politécnica de Campinas CAMPINAS-SP - X -

356. Direito
Faculdade Educacional de 
Medianeira 

MEDIANEIRA-PR - X -

357. Direito Faculdade Integração – Zona Oeste OSASCO-SP - X -

358. Direito
Centro Universitário Católico do 
Sudoeste do Paraná

PALMAS-PR - X -

359. Direito
Faculdade de Educação Santa 
Terezinha 

IMPERATRIZ-MA - X -

360. Direito
Instituto de Ensino Superior de 
Bauru

BAURU-SP - X -

361. Direito
Faculdade Estácio de Sá de Vila 
Velha 

VILA VELHA-ES - X -

362. Direito
Centro Universitário Central 
Paulista

SÃO CARLOS-SP - X -

363. Direito Faculdade Gama e Souza RIO DE JANEIRO-RJ - X -

364. Direito
Centro Universitário Franciscano 
do Paraná 

CURITIBA-PR - X -

365. Direito Universidade de Santo Amaro SÃO PAULO-SP - X -
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366. Direito Faculdade Apoio 
LAURO DE FREITAS-
BA

- X -

367. Direito Faculdade Regional da Bahia SALVADOR-BA - X -

368. Direito
Faculdade Metropolitana de 
Maringá 

MARINGÁ-PR X - -

369. Direito
Centro Universitário Barão de 
Mauá

RIBEIRÃO PRETO-SP - X -

370. Direito
Faculdade de Ciências Sociais 
Aplicadas de União da Vitória

UNIÃO DA VITÓRIA-
PR

- X -

371. Direito
Faculdades Unificadas Doctum de 
Teófilo Otoni 

TEÓFILO OTONI-MG - X -

372. Direito
Instituto Salvador de Ensino e 
Cultura 

SALVADOR-BA - X -

373. Direito
Faculdade Metropolitana de Belo 
Horizonte 

BELO HORIZONTE-
MG

- X -

374. Direito Faculdade de Caldas Novas CALDAS NOVAS-GO - X -

375. Direito Faculdade Santo Antônio de Pádua 
SANTO ANTÔNIO DE 
PÁDUA-RJ

- X -

376. Direito Faculdade Max Planck INDAIATUBA-SP - X -
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377. Direito
Instituto Superior do Litoral do 
Paraná 

PARANAGUÁ-PR - X -

378. Direito Faculdade de Campina Grande
CAMPINA GRANDE-
PB

- X -

379. Direito
Faculdade Integrada de 
Pernambuco 

RECIFE-PE - X -

380. Direito Faculdade Exponencial CHAPECÓ-SC - X

381. Direito Faculdade do Amapá MACAPÁ-AP - X -

382. Direito Faculdade de Colider COLIDER-MT - X -

383. Direito
Faculdade de Ciências Jurídicas 
de Alagoas 

PENEDO-AL - X -

384. Direito Faculdade de Paulínia PAULÍNIA-SP - X -

385. Direito
Faculdade de Ensino Superior  
Dom Bosco

CORNÉLIO 
PROCÓPIO-PR

- X -

386. Direito Faculdades Integradas de Patos PATOS-PB - X -

387. Direito Faculdade de Pará de Minas PARÁ DE MINAS-MG - X -
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388. Direito
Faculdade de Estudos 
Administrativos de Minas Gerais 

BELO HORIZONTE-
MG

- X -

389. Direito
Instituto de Ensino Superior  
de Teresina 

TERESINA-PI - X -

390. Direito
Centro Universitário Católico 
Salesiano Auxilium 

ARAÇATUBA-SP - X -

391. Direito Faculdade do Vale do Itapecurú CAXIAS-MA - X -

392. Direito Faculdade Padrão GOIÂNIA-GO - X -

393. Direito
Faculdade Educacional de 
Araucária 

ARAUCÁRIA-PR - X -

394. Direito
Faculdade Cenecista de Campo 
Largo 

CAMPO LARGO-PR - X -

395. Direito Faculdade de Jaguariúna JAGUARIÚNA-SP - X -

396. Direito
Faculdade de Administração e 
Ciências Contábeis de São Roque 

SÃO ROQUE-SP - X -

397. Direito Faculdade Metodista Granbery JUIZ DE FORA-MG - X -

398. Direito
Instituto Blumenauense de Ensino 
Superior 

BLUMENAU-SC - X -



161

Curso Instituição Cidade
Referência ao 
Legislativo

S N ND

399. Direito Faculdade do Pará BELÉM-PA - X -

400. Direito Faculdade da Serra Gaúcha CAXIAS DO SUL-RS - X -

401. Direito
Faculdades Integradas Campos 
Salles 

SÃO PAULO-SP - X -

402. Direito Faculdade Nordeste FORTALEZA-CE - X -

403. Direito Faculdade Montes Belos 
SÃO LUIS DE 
MONTES BELOS-GO

- X -

404. Direito
Faculdade Metropolitana de 
Camaçari 

CAMAÇARI-BA - X -

405. Direito Universidade Estadual do Piauí TERESINA-PI - - X

406. Direito Faculdade de Sergipe ARACAJU-SE - X -

407. Direito Faculdade Marista RECIFE-PE - X -

408. Direito
Faculdades Unificadas Doctum 
de Guarapari 

GUARAPARI-ES - X -

409. Direito Escola de Direito de São Paulo SÃO PAULO-SP - X -
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410. Direito
Faculdade de Tecnologia e Ciências 
de Vitória da Conquista 

VITÓRIA DA 
CONQUISTA-BA

- X -

411. Direito
Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná 

MARECHAL 
CÂNDIDO RONDON-
PR

- X -

412. Direito
Faculdades Integradas do Extremo 
Sul da Bahia 

EUNÁPOLIS-BA - X -

413. Direito Faculdade Taboão da Serra 
TABOÃO DA SERRA-
SP

- X -

414. Direito
Faculdade de Tecnologia e Ciências 
de Itabuna 

ITABUNA-BA - X -

415. Direito
Instituto de Ciências Humanas e 
Sociais Aplicadas 

TRÊS PONTAS-MG - X -

416. Direito
Faculdade Metodista de 
Santa Maria 

SANTA MARIA-RS - X -

417. Direito Universidade de Mogi das Cruzes SÃO PAULO-SP - X -

418. Direito Faculdade do Instituto Brasil ANÁPOLIS-GO - X

419. Direito
Faculdade de Ensino Superior da 
Paraíba 

JOÃO PESSOA-PB - X

420. Direito
Centro Universitário da Fundação 
Educacional Guaxupé

GUAXUPÉ-MG - X -
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421. Direito Faculdade São Lucas PORTO VELHO-RO - X -

422. Direito
Instituto Mato Grosso do Sul de 
Educação e Cultura 

CAMPO GRANDE-MS - X -

423. Direito Faculdade Fernão Dias OSASCO-SP - X -

424. Direito
Faculdade de Ciências Contábeis 
– Maceió 

MACEIÓ-AL - X -

425. Direito
Escola Superior Batista do 
Amazonas 

MANAUS-AM - X -

426. Direito Faculdade Anglo Latino SÃO PAULO-SP - - X

427. Direito
Instituto de Ensino e Pesquisa 
Objetivo 

PALMAS-TO - X -

428. Direito Faculdade Dom Bosco CURITIBA-PR - X -

429. Direito
Faculdade de Direito de Santa 
Maria

SANTA MARIA-RS - X -

430. Direito
Faculdades Integradas Santa Cruz 
de Curitiba 

CURITIBA-PR - X -

431. Direito
Faculdade Educacional de Ponta 
Grossa 

PONTA GROSSA-PR - X -
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432. Direito
Instituto Pernambuco de Ensino e 
Cultura 

RECIFE-PE - - X

433. Direito Instituto Ceará de Ensino e Cultura FORTALEZA-CE - - X

434. Direito Faculdades Integradas FORMOSA-GO - X -

435. Direito Centro Universitário de Lavras LAVRAS-MG - X -

436. Direito Faculdade Cearense FORTALEZA-CE - X -

437. Direito Faculdade São Francisco de Piumhi PIUMHI-MG - X -

438. Direito
Faculdade Espírito Santense de 
Ciências Jurídicas 

CARIACICA-ES - X -

439. Direito Faculdade do Maranhão SÃO LUÍS-MA - X -

440. Direito
Instituto Paraíba de Educação e 
Cultura 

JOÃO PESSOA-PB - X -

441. Direito Centro Universitário de Formiga FORMIGA-MG - X -

442. Direito Libertas – Faculdades Integadas 
SÃO SEBASTIÃO DO 
PARAÍSO-MG

- X -
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443. Direito
Faculdade de Ciências Jurídicas e 
Gerenciais de Oliveira

OLIVEIRA-MG X - -

444. Direito Universidade do Vale do Paraíba JACAREÍ-SP - X -

445. Direito Faculdade Doutor Francisco Maeda ITUVERAVA-SP - X -

446. Direito
Instituto Foz do Iguaçu de Ensino  
e Cultura 

FOZ DO IGUAÇU-PR - X -

447. Direito
Instituto de Ensino Superior de Rio 
Verde 

RIO VERDE-GO - X -

448. Direito Faculdade Salesiana do Nordeste RECIFE-PE - X -

449. Direito
Faculdade de Ciências Jurídicas e 
Sociais Aplicadas de Primavera do 
Leste

PRIMAVERA DO 
LESTE-MT

- X -

450. Direito
Faculdade de Ciências Sociais e 
Tecnológicas 

BRASÍLIA-DF - X -

451. Direito Faculdade do Sul da Bahia 
TEIXEIRA DE 
FREITAS-BA

- X -

452. Direito
Centro Universitário Adventista de 
São Paulo 

ENGENHEIRO 
COELHO-SP

- X -

453. Direito
Centro Universitário de Santo 
André

SANTO ANDRÉ-SP - X -
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454. Direito Faculdades Integradas BEBEDOURO-SP - X -

455. Direito
Faculdade de Ciências de 
Timbaúba 

TIMBAÚBA-PE - X -

456. Direito Faculdade Maurício de Nassau RECIFE-PE - X -

457. Direito
Instituto de Ensino Superior de 
Olinda 

OLINDA-PE - X -

458. Direito
Faculdade de Ciências Sociais 
Aplicadas de Sinop 

SINOP-MT - X -

459. Direito Faculdade Radial Curitiba CURITIBA-PR - X -

460. Direito Faculdade Batista de Vitória VITÓRIA-ES - X -

461. Direito
Unidade de Ensino Superior Dom 
Bosco 

SÃO LUIS-MA - X -

462. Direito
Faculdade de Ciências Jurídicas de 
Juiz de Fora

JUIZ DE FORA-MG - X -

463. Direito
Faculdade Cenecista de 
Varginha 

VARGINHA-MG - X -

464. Direito
Instituto Santa Catarina de 
Educação e Cultura 

SÃO JOSÉ-SC - X -
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465. Direito Faculdade do Vale do Ipojuca CARUARU-PE - X -

466. Direito Instituto Vitória de Ensino e Cultura VITÓRIA-ES - X -

467. Direito
Faculdade Metropolitana de 
Curitiba 

SÃO JOSÉ DOS 
PINHAIS-PR

- X -

468. Direito
Instituto Superior Mendes de 
Almeida 

RIO DAS OSTRAS-RJ - - X

469. Direito Faculdades Atibaia ATIBAIA-SP - X -

470. Direito
Universidade Estadual de Mato 
Grosso do Sul 

NAVIRAÍ-MS - X -

471. Direito
Faculdades Integradas de 
Santa Fé do Sul 

SANTA FÉ DO SUL-SP - X -

472. Direito
Faculdade de Ciências Jurídicas e 
Sociais Aplicadas do Araguaia 

BARRA DO GARÇAS-
MT

- X -

473. Direito
Centro Universitário Geraldo 
Di Biase

VOLTA REDONDA-RJ - X -

474. Direito
Faculdade de Ciências Jurídicas e 
Sociais de Maceió 

MACEIÓ-AL - X -

475. Direito Escola de Direito do Rio de Janeiro RIO DE JANEIRO-RJ - X -
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476. Direito
Centro Universitário do Leste de 
Minas Gerais 

CORONEL 
FABRICIANO-MG

- X -

477. Direito
Faculdade Integrada Metropolitana 
de Campinas 

CAMPINAS-SP - X -

478. Direito Faculdade Tijucussu 
SÃO CAETANO DO 
SUL-SP

- X -

479. Direito
Instituto Cuiabá de Ensino e 
Cultura 

CUIABÁ-MT - X X

480. Direito
Instituto Paraibano de Ensino 
Renovado

JOÃO PESSOA-PB - X

481. Direito Universidade Federal do Pará PARAUAPEBAS-PA - X -

482. Direito
Universidade do Estado do 
Amazonas 

MANAUS-AM X - -

483. Direito
Faculdade de Ciências Jurídicas e 
Gerenciais de Garça 

GARÇA-SP - X -

484. Direito
Faculdade de Artes, Ciências e 
Tecnologias

SALVADOR-BA - X -

485. Direito
Instituto de Ensino Superior e 
Formação Avançada de Vitória 

VITÓRIA-ES - X -

486. Direito
Centro Universitário de Volta 
Redonda 

VOLTA REDONDA-RJ - X -
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487. Direito
Faculdade de Ciências Jurídicas de 
Diamantina 

DIAMANTINA-MG - X -

488. Direito Faculdade Jaguariaíva JAGUARIAÍVA-PR - X -

489. Direito
Instituto de Ensino Superior de 
Nova Venécia

NOVA VENÉCIA-ES - X -

490. Direito
Instituto Municipal de Ensino 
Superior de Bebedouro Victório 
Cardassi

BEBEDOURO-SP - X -

491. Direito
Faculdade Metropolitana 
Londrinense 

LONDRINA-PR - X -

492. Direito
Faculdade das Atividades 
Empresariais de Teresina

TERESINA-PI - X -

493. Direito
Faculdade da Aldeia de 
Carapicuíba

CARAPICUÍBA-SP - X -

494. Direito Faculdade de Direito Promove
BELO HORIZONTE-
MG

- X -

495. Direito Faculdade Brasileira VITÓRIA-ES - X -

496. Direito
Instituto de Ensino Superior de 
Rondônia 

ARIQUEMES-RO - X --

497. Direito
Faculdades Integradas Teresa 
Martin 

SÃO PAULO-SP X - -
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498. Direito
Faculdade de Ensino Superior do 
Centro do Paraná 

PITANGA-PR - X -

499. Direito
Instituto de Educação Superior  
de Boituva

BOITUVA-SP - X

500. Direito
Faculdade de Ciências e Educação  
de Rubiataba 

RUBIATABA-GO - X -

501. Direito
Faculdade Bandeirantes de 
Educação Superior 

SUZANO-SP - X -

502. Direito Faculdade Dois de Julho SALVADOR-BA - X -

503. Direito Faculdade Santo Agostinho TERESINA-PI - - X

504. Direito
Centro de Educação Superior de 
Blumenau 

BLUMENAU-SC - - X

505. Direito
Faculdade de Ciências Sociais e 
Agrárias de Itapeva 

ITAPEVA-SP - X -

506. Direito Faculdade Norte Paranaense LONDRINA-PR - X -

507. Direito Faculdade Cristo Rei 
CORNÉLIO 
PROCÓPIO-PR

- X -

508. Direito Faculdades Integradas Pitágoras 
MONTES CLAROS-
MG

- X -
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509. Direito
Instituto de Ensino Superior 
Planalto 

BRASÍLIA-DF - X

510. Direito
Instituto Itapetiningano de Ensino 
Superior 

ITAPETININGA-SP - X -

511. Direito Faculdade Autônoma de Direito SÃO PAULO-SP - X -

512. Direito Centro Universitário Ritter dos Reis PORTO ALEGRE-RS - X -

513. Direito
Universidade José do Rosário 
Vellano 

BELO HORIZONTE-
MG

- X -

514. Direito
Instituto de Ensino Superior da 
Grande Florianópolis 

SÃO JOSÉ-SC - X -

515. Direito Faculdade de Castelo CASTELO-ES - - X

516. Direito
Instituto Campo Grande de Ensino 
Superior 

CAMPO GRANDE-MS - X --

517. Direito Faculdade Vale do Cricaré SÃO MATEUS-ES - X -

518. Direito
Instituto de Ensino Superior de 
Itapira 

ITAPIRA-SP - X -

519. Direito Faculdade Santa Terezinha SÃO LUIS-MA - X -
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520. Direito Centro Universitário Assunção SÃO PAULO-SP - X -

521. Direito
Faculdade Salesiana de Santa 
Teresa

CORUMBÁ-MS - X -

522. Direito Faculdades Integradas Rio Branco SÃO PAULO-SP - X -

523. Direito
Faculdade Independente do 
Nordeste 

VITÓRIA DA 
CONQUISTA-BA

- X -

524. Direito Faculdade SEAMA MACAPÁ-AP - X --

525. Direito
Instituto de Ensino Superior de 
Alagoas 

MACEIÓ-AL - X -

526. Direito Faculdades Integradas de Itararé ITARARÉ-SP - X -

527. Direito Faculdade Aldete Maria Alves ITURAMA-MG - X -

528. Direito Faculdade de Aracruz ARACRUZ-ES - X -

529. Direito Faculdade Atenas PARACATU-MG - X -

530. Direito Faculdade de Direito de Itabira ITABIRA-MG - - X
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531. Direito
Faculdade de Ciências Sociais e 
Aplicadas de Diamantino 

DIAMANTINO-MT - X -

532. Direito
Faculdade de Ciências Gerenciais  
de Dracena 

DRACENA-SP - X -

533. Direito Faculdade Fapan 
SÃO BERNARDO DO 
CAMPO-SP

- X -

534. Direito Faculdade de Sabará SABARA-MG - X -

535. Direito
Faculdade de Ciências Aplicadas  
de Minas

UBERLÂNDIA-MG - X -

536. Direito
Centro de Ensino Superior Arcanjo 
Mikael de Arapiraca 

ARAPIRACA-AL - X -

537. Direito Faculdade Marechal Rondon SÃO MANUEL-SP - - X

538. Direito Faculdade Barão do Rio Branco RIO BRANCO-AC - - X

539. Direito Faculdade da Amazônia Ocidental RIO BRANCO-AC - - X

540. Direito
Instituto de Ensino Superior 
Presidente Tancredo de Almeida 
Neves 

SÃO JOÃO DEL-REI-
MG

- - X

541. Direito
Faculdade de Saúde, Ciências 
Humanas e Tecnológicas do Piauí 

TERESINA-PI -  X -



Olhares sobre o Parlamento
Incursões Acadêmicas no Território Político

Curso Instituição Cidade
Referência ao 
Legislativo

S N ND

542. Direito Faculdades Riograndenses PORTO ALEGRE-RS - X -

543. Direito Faculdade Casa do Estudante ARACRUZ-ES - X -

544. Direito Faculdade de Minas MURIAÉ-MG - - X

545. Direito
Faculdade de Ciências Econômicas 
e Administrativas Santa Rita de 
Cássia 

SÃO PAULO-SP - - X

546. Direito Faculdade Baiana de Ciências 
LAURO DE FREITAS-
BA

- X --

547. Direito Faculdade de Apucarana APUCARANA-PR - X -

548. Direito
Escola de Estudos Superiores de 
Viçosa

VIÇOSA-MG - X -

549. Direito Faculdades Integradas Facvest LAGES-SC - X --

550. Direito
Faculdades Integradas São  
Judas Tadeu 

PORTO ALEGRE-RS - X -

551. Direito Faculdade Sudamérica CATAGUASES-MG - X -

552. Direito
Instituto de Ensino Superior 
Cenecista 

UNAÍ-MG - - X
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553. Direito
Centro de Estudos Superiores 
Aprendiz 

BARBACENA-MG - - X

554. Direito
Escola Superior Dom Helder 
Câmara 

BELO HORIZONTE-
MG

- X -

555. Direito
Faculdade de Direito de Porto 
Alegre 

PORTO ALEGRE-RS - X --

556. Direito
Faculdade de Direito Professor 
Damásio de Jesus

SÃO PAULO-SP - X -

557. Direito
Faculdade Integrada da Grande 
Fortaleza 

FORTALEZA-CE - X -

558. Direito Faculdade Campo Limpo Paulista 
CAMPO LIMPO 
PAULISTA-SP

- X -

559. Direito Faculdade Ideal BELÉM-PA - X -

560. Direito
Centro Universitário Ibero-
Americano

SÃO PAULO-SP - X -

561. Direito Faculdade Farias Brito FORTALEZA-CE - X -

562. Direito
Faculdades Integradas da União 
Educacional do Planalto Central 

BRASÍLIA-DF - X -

563. Direito Instituto Catuaí de Ensino Superior CAMBÉ-PR - X -
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564. Direito
Faculdade Educacional de Dois 
Vizinhos 

DOIS VIZINHOS-PR - X -

565. Direito Faculdade dos Guararapes 
JABOATÃO DOS 
GUARARAPES-PE

- - X

566. Direito Faculdades Integradas São Pedro VITÓRIA-ES - X -

567. Direito
Faculdades Integradas de Tangará 
da Serra 

TANGARÁ DA 
SERRA-MT

- X

568. Direito Universidade Federal Fluminense MACAÉ-RJ - X -

569. Direito
Faculdade de Ciências Humanas e 
Sociais Aplicadas 

SÃO LUÍS-MA - X -

570. Direito
Faculdade de Direito Padre  
Arnaldo Janssen

BELO HORIZONTE-
MG

- X -

571. Direito
Centro Universitário Leonardo  
da Vinci 

INDAIAL-SC - X -

572. Direito
Faculdade São Francisco de 
Barreiras

BARREIRAS-BA - X -

573. Direito
Instituto de Educação Superior 
Unyahna de Barreiras 

BARREIRAS-BA - - X

574. Direito Faculdades Integradas de Ourinhos OURINHOS-SP - X -
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575. Direito Faculdade dos Cerrados Piauienses CORRENTE-PI - X -

576. Direito Faculdade Cathedral BOA VISTA-RR - X -

577. Direito Centro Universitário Una
BELO HORIZONTE-
MG

- X -

578. Direito
Faculdades Integradas do Vale 
do Ivaí 

IVAIPORA-PR - X -

579. Direito Faculdade de Direito de Vila Velha VILA VELHA-ES - X -

580. Direito
União das Escolas do Grupo Faimi  
de Educação 

MIRASSOL-SP - X -

581. Direito Faculdade Diadema DIADEMA-SP - X -

582. Direito Faculdade Evolução SÃO ROQUE-SP - - X

583. Direito
Instituto de Ensino Superior de 
Foz do Iguaçu

FOZ DO IGUAÇU-PR - X -

584. Direito Faculdade Asa de Brumadinho BRUMADINHO-MG - X -

585. Direito
Faculdade de Ciências Jurídicas e 
Gerenciais de Manhuaçu 

MANHUAÇU-MG - X -
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586. Direito
Instituto de Ensino Superior do 
Ceará 

FORTALEZA-CE - X -

587. Direito
Faculdade Ruy Barbosa de 
Administração e de Direito 

SALVADOR-BA - X -

588. Direito Faculdade Sete de Setembro FORTALEZA-CE - X -

589. Direito
Faculdades Integradas Espírito 
Santenses 

VITÓRIA-ES - X -

590. Direito
Faculdade Politécnica de 
Uberlândia 

UBERLÂNDIA-MG - X -

591. Direito Faculdade de Imperatriz IMPERATRIZ-MA - X -

592. Direito
Faculdade Interamericana de  
Porto Velho 

PORTO VELHO-RO - X -

593. Direito
Instituto de Educação Superior  
da Paraíba 

JOÃO PESSOA-PB - X -

594. Direito
Faculdade de Ciências Sociais de 
Florianópolis 

FLORIANÓPOLIS-SC - X -

595. Direito
Instituto Pernambucano de Ensino 
Superior 

RECIFE-PE - - X*

596. Direito Faculdade de Presidente Epitácio
PRESIDENTE 
EPITÁCIO-SP

- X -
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597. Direito
Faculdade de Direito Santo 
Agostinho 

MONTES CLAROS-
MG

- X -

598. Direito
Faculdades Integradas Padre 
Albino 

CATANDUVA-SP - X -

599. Direito
Faculdade Escritor Osman da  
Costa Lins 

VITÓRIA DE SANTO 
ANTÃO-PE

- X -

600. Direito Faculdade Martha Falcão MANAUS-AM - X -

601. Direito
Centro Universitário Salesiano de 
São Paulo

SÃO PAULO-SP - X -

602. Direito
Universidade Metodista de 
São Paulo 

SÃO BERNARDO DO 
CAMPO-SP

- - X

603. Direito Faculdade Alves Faria GOIÂNIA-GO - X -

604. Direito Faculdade Afirmativo CUIABÁ-MT - X -

605. Direito Faculdade Assis Gurgacz CASCAVEL-PR - X -

606. Direito Faculdade de Direito da Serra SERRA-ES - X -

607. Direito Faculdade Christus FORTALEZA-CE - X -
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608. Direito
Universidade Estadual do Vale  
do Acaraú 

SOBRAL-CE - X -

609. Direito
Faculdade do Norte Novo de 
Apucarana

APUCARANA-PR - X -

610. Direito Faculdade de Tecnologia e Ciências SALVADOR-BA - X -

611. Direito
Instituto Machadense de Ensino 
Superior 

MACHADO-MG - X -

612. Direito
Instituto Luterano de Ensino 
Superior de Itumbiara 

ITUMBIARA-GO - X -

613. Direito
Centro Universitário Luterano  
de Palmas 

PALMAS-TO - X -

614. Direito
Faculdade de Ciências Humanas  
de Itabira 

ITABIRA-MG - -- X

615. Direito Faculdade de Natal NATAL-RN - X -

616. Direito
Centro Universitário Campos de 
Andrade

CURITIBA-PR - X -

617. Direito Faculdade Dinâmica das Cataratas FOZ DO IGUAÇU-PR - X -

618. Direito Faculdade Integrada do Ceará FORTALEZA-CE - X -
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619. Direito Faculdade Novo Milênio VILA VELHA-ES - X -

620. Direito Universidade de Taubaté TAUBATÉ-SP - X -

621. Direito Faculdade Eduvale de Avaré AVARÉ-SP - X

622. Direito Faculdade Sudoeste Paulista AVARÉ-SP - X -

623. Direito
Faculdade de Ciências e Tecnologia 
Mater Christi 

MOSSORÓ-RN - X -

624. Direito
Faculdade de Ciências Sociais 
Aplicadas IBMEC 

RIO DE JANEIRO-RJ - X -

625. Direito Universidade Federal da Paraíba JOÃO PESSOA-PB - - X

626. Direito Faculdades Integradas do Tapajós SANTARÉM-PA - X -

627. Direito
Centro de Ensino Superior do 
Amapá

MACAPÁ-AP - X -

628. Direito Universidade Federal do Acre RIO BRANCO-AC - X -

629. Direito Centro Universitário de Rio Preto 
SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO-SP

- - X
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630. Direito
Faculdades Integradas de Ponta 
Porã 

PONTA PORÃ-MS - - X

631. Direito
Faculdade de Direito de  
Conselheiro Lafaiete 

CONSELHEIRO 
LAFAIETE-MG

- X -

632. Direito Faculdades Integradas de Vitória VITÓRIA-ES - X -

633. Direito
Universidade Federal de  
Campina Grande

SOUSA-PB - X -

634. Direito
Faculdade Natalense para O 
Desenvolvimento do Rio Grande 
do Norte 

NATAL-RN - X -

635. Direito Centro Universitário Capital SÃO PAULO-SP - X -

636. Direito
União das Faculdades dos  
Grandes Lagos

SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO-SP

- X -

637. Direito Faculdade Editora Nacional
SÃO CAETANO DO 
SUL-SP

- - X

638. Direito
Centro Universitário de  
Campo Grande 

CAMPO GRANDE-MS - X -

639. Direito Universidade Santa Cecília SANTOS-SP - X -

640. Direito
Centro Universitário Moacyr  
Sreder Bastos 

RIO DE JANEIRO-RJ - X -



183

Curso Instituição Cidade
Referência ao 
Legislativo

S N ND

641. Direito
Centro Universitário de 
Sete Lagoas 

SETE LAGOAS-MG - X -

642. Direito Faculdade de Direito de Varginha VARGINHA-MG - X -

643. Direito Centro Universitário Fieo OSASCO-SP - X -

644. Direito
Centro Universitário Metodista 
Bennett

RIO DE JANEIRO-RJ - - X

645. Direito
Universidade Metropolitana  
de Santos 

SANTOS-SP - X -

646. Direito Universidade Federal do Amapá MACAPÁ-AP - X -

647. Direito
Universidade Federal do  
Espírito Santo

VITÓRIA-ES - X -

648. Direito
Universidade Estadual de  
Ponta Grossa 

PONTA GROSSA-PR - X -

649. Direito
Universidade Estadual de 
Santa Cruz 

ILHEUS-BA - X -

650. Direito Centro Universitário de Brusque BRUSQUE-SC - X -

651. Direito
Centro Universitário da Fundação 
Educacional de Barretos 

BARRETOS-SP - X -
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652. Direito
Faculdades Integradas 
Desembargador Sávio Brandão

VÁRZEA GRANDE-
MT

- X

653. Direito
Universidade Estadual de  
Montes Claros 

MONTES CLAROS-
MG

- X -

654. Direito Universidade São Francisco SÃO PAULO-SP - X -

655. Direito Faculdade de Direito de Itu ITU-SP - X -

656. Direito Universidade da Amazônia ANANINDEUA-PA - X -

657. Direito
Universidade Federal do Rio  
de Janeiro 

RIO DE JANEIRO-RJ - X -

658. Direito Centro de Ensino Superior de Jataí JATAÍ-GO - X -

659. Direito Centro Universitário Newton Paiva 
BELO HORIZONTE-
MG

- X -

660. Direito Faculdade Integrada do Recife RECIFE-PE - X -

661. Direito
Faculdades Integradas Antônio 
Eufrásio de Toledo de Presidente 
Prudente 

PRESIDENTE 
PRUDENTE-SP

- X -

662. Direito Faculdades Integradas de Cacoal CACOAL-RO - X -
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Curso Instituição Cidade
Referência ao 
Legislativo

S N ND

663. Direito
Instituto de Educação Superior 
Unyahna de Salvador 

SALVADOR-BA - X -

664. Direito
Faculdades Integradas de 
Caratinga 

CARATINGA-MG - - X

665. Direito
Centro Universitário de Araras – 
“Dr. Edmundo Ulson” 

ARARAS-SP - - X

666. Direito
Faculdade de Direito da Alta 
Paulista 

TUPÃ-SP - X -

667. Direito
Faculdades Adamantinenses 
Integradas 

ADAMANTINA-SP - X -

668. Direito Faculdades Integradas Barros Melo OLINDA-PE - X -

669. Direito Universidade Cidade de São Paulo SÃO PAULO-SP - X -

670. Direito
Centro Universitário Cândido 
Rondon

CUIABÁ-MT - X -

671. Direito
Centro Universitário de Patos  
de Minas 

PATOS DE MINAS-
MG

- X -

672. Direito Universidade de Rio Verde RIO VERDE-GO - X -

673. Direito Universidade Federal de Pelotas PELOTAS-RS - X -
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Curso Instituição Cidade
Referência ao 
Legislativo

S N ND

674. Direito
Faculdade de Ciências e Tecnologia 
de Unaí 

UNAÍ-MG - X -

675. Direito
Instituto Cenecista de Ensino 
Superior de Santo Ângelo 

SANTO ÂNGELO-RS - X -

676. Direito
Fundação Universidade Federal do 
Rio Grande 

RIO GRANDE-RS - X -

677. Direito Faculdade de São Lourenço SÃO LOURENÇO-MG - X -

678. Direito Universidade Anhanguera CAMPO GRANDE-MS - X -

679. Direito Centro Universitário Vila Velha VILA VELHA-ES - X -

680. Direito Centro Universitário Plínio Leite NITERÓI-RJ - X -

681. Direito
Universidade Federal de 
Uberlândia 

UBERLÂNDIA-MG - X -

682. Direito
Centro Universitário da  
Grande Dourados 

DOURADOS-MS - X -

683. Direito
Centro de Ensino Superior de 
Valença 

VALENÇA-RJ - X -

684. Direito Universidade Federal de Roraima BOA VISTA-RR - X -
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Referência ao 
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685. Direito
Centro Universitário do Norte 
Paulista 

SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO-SP

- X -

686. Direito
Faculdades Integradas de Três 
Lagoas

TRÊS LAGOAS-MS - X -

687. Direito Universidade Tuiuti do Paraná CURITIBA-PR - X -

688. Direito
Faculdade Integrada de Ensino 
Superior de Colinas 

COLINAS DO 
TOCANTINS-TO

- X -

689. Direito
Centro Universitário de Várzea 
Grande 

VÁRZEA GRANDE-
MT

- X -

690. Direito
Faculdade do Sul de 
Mato Grosso

RONDONÓPOLIS-MT - X -

691. Direito Universidade Estadual da Paraíba 
CAMPINA GRANDE-
PB

- X -

692. Direito
Centro Universitário Moura 
Lacerda 

RIBEIRÃO PRETO-SP - X -

693. Direito
Faculdade Estadual de Direito do 
Norte Pioneiro 

JACAREZINHO-PR - X -

694. Direito Universidade Católica de Pelotas PELOTAS-RS - X -

695. Direito
Universidade do Estado de  
Mato Grosso

CÁCERES-MT - - X
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Curso Instituição Cidade
Referência ao 
Legislativo

S N ND

696. Direito
Universidade Federal de 
Pernambuco 

RECIFE-PE X - -

697. Direito
Fundação Universidade Federal  
do Tocantins 

PALMAS-TO - - X

698. Direito
Universidade Estadual de Feira  
de Santana 

FEIRA DE SANTANA-
BA

- - X

699. Direito
Fundação Universidade Federal  
de Viçosa 

VIÇOSA-MG - X -

700. Direito Universidade Católica do Salvador SALVADOR-BA - X -

701. Direito Universidade Guarulhos GUARULHOS-SP - X -

702. Direito
Faculdade Unime de Ciências 
Jurídicas 

LAURO DE FREITAS-
BA

- X -

703. Direito Universidade de Brasília BRASÍLIA-DF X - -

704. Direito
Faculdade de Ciências Sociais 
Aplicadas

ITAMARAJU-BA - X -

705. Direito
Centro Universitário de 
Votuporanga 

VOTUPORANGA-SP - X -

706. Direito
Centro Universitário de João 
Pessoa 

JOÃO PESSOA-PB - X -
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Referência ao 
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707. Direito Centro Universitário UNIRG GURUPI-TO - X -

708. Direito Faculdade de Direito de Bauru BAURU-SP - X -

709. Direito
Universidade Estadual do Sudoeste 
da Bahia 

VITÓRIA DA 
CONQUISTA-BA

X - -

710. Direito
Faculdade de Educação e Ciências 
Administrativas de Vilhena 

VILHENA-RO - X -

711. Direito Centro Universitário La Salle CANOAS-RS - X -

712. Direito Universidade Fumec
BELO HORIZONTE-
MG

- X -

713. Direito Faculdades Integradas de Jahu JAÚ-SP - X

714. Direito
Centro Universitário do Espírito 
Santo 

SERRA-ES - X -

715. Direito
Centro Universitário de Jaraguá  
do Sul 

JARAGUÁ DO 
SUL-SC

- X -

716. Direito Universidade Federal do Ceará FORTALEZA-CE X - -

717. Direito Faculdade Guarapuava GUARAPUAVA-PR - X -
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Curso Instituição Cidade
Referência ao 
Legislativo

S N ND

718. Direito Centro Universitário Toledo ARAÇATUBA-SP - X -

719. Direito Centro Universitário Franciscano SANTA MARIA-RS - X -

720. Direito
Instituto de Ensino Superior de  
João Monlevade 

JOÃO MONLEVADE-
MG

- X -

721. Direito
Instituto Unificado de Ensino 
Superior Objetivo 

GOIÂNIA-GO - X -

722. Direito
Faculdades Unificadas de Foz  
do Iguaçu

FOZ DO IGUAÇU-PR - X -

723. Direito
Centro Universitário do Estado  
do Pará 

BELÉM-PA - X -

724. Direito Faculdade de Direito de Franca FRANCA-SP - X -

725. Direito Faculdade de Direito de Caruaru CARUARU-PE - X -

726. Direito Universidade Federal do Paraná CURITIBA-PR - X -

727. Direito Universidade Católica de Goiás GOIÂNIA-GO - X -

728. Direito
Universidade Federal de Mato 
Grosso 

CUIABÁ-MT - X -
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Curso Instituição Cidade
Referência ao 
Legislativo
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729. Direito
Faculdades Integradas Vianna 
Júnior 

JUIZ DE FORA-MG - X -

730. Direito
Faculdade Moraes Júnior – 
Mackenzie Rio 

RIO DE JANEIRO-RJ - X -

731. Direito Universidade Federal do Piauí TERESINA-PI - - X

732. Direito Faculdade de Direito de Sorocaba SOROCABA-SP - X -

733. Direito
Centro Universitário Augusto 
Motta 

RIO DE JANEIRO-RJ - X -

734. Direito Universidade do Oeste Paulista 
PRESIDENTE 
PRUDENTE-SP

- X -

735. Direito
Universidade Federal do Estado do 
Rio de Janeiro 

RIO DE JANEIRO-RJ - X -

736. Direito
Fundação Universidade Federal de 
Rondônia 

PORTO VELHO-RO - X -

737. Direito
Pontifícia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro 

RIO DE JANEIRO-RJ X - -

738. Direito Centro Universitário de Goiás GOIÂNIA-GO - X -

739. Direito Universidade de Franca FRANCA-SP - X -
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740. Direito Universidade de Sorocaba SOROCABA-SP - X -

741. Direito
Centro de Ensino Superior de 
Catalão 

CATALÃO-GO - X -

742. Direito
Faculdade de Ciências Humanas  
de Pernambuco 

RECIFE-PE - X -

743. Direito
Centro de Estudos Superiores  
de Maceió 

MACEIÓ-AL - X -

744. Direito Centro Universitário de Brasília BRASÍLIA-DF - X -

745. Direito Universidade do Grande ABC SANTO ANDRÉ-SP - X -

746. Direito Universidade Vale do Rio Doce 
GOVERNADOR 
VALADARES-MG

- - X

747. Direito
Faculdade de Direito de Mogi 
Mirim 

MOGI-MIRIM-SP - X -

748. Direito
Centro Universitário do Planalto  
de Araxá 

ARAXÁ-MG - X -

749. Direito
Universidade Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita Filho

FRANCA-SP - - X

750. Direito
Centro Universitário de 
Desenvolvimento do Centro-Oeste 

LUZIÂNIA-GO X - -
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751. Direito
Centro Universitário de Ensino 
Superior do Amazonas 

MANAUS-AM X - -

752. Direito
Faculdades Integradas  
de Itapetininga 

ITAPETININGA-SP - X -

753. Direito
Centro Universitário de 
Araraquara 

ARARAQUARA-SP - X -

754. Direito
Faculdade de Ciências Humanas e 
Jurídicas de Teresina 

TERESINA-PI - X -

755. Direito
Faculdade de Ciências Sociais 
Aplicadas de Cascavel 

CASCAVEL-PR - X -

756. Direito
Faculdade de Educação e Ciências 
Humanas de Anicuns 

ANICUNS-GO - X -

757. Direito
Centro Universitário Metropolitano 
de São Paulo 

GUARULHOS-SP - X -

758. Direito Universidade Regional do Cariri CRATO-CE - - X

759. Direito
Faculdade de Direito do Sul 
de Minas 

POUSO ALEGRE-MG - - X

760. Direito
Faculdade de Direito de 
Passos 

PASSOS-MG - X -

761. Direito
Centro Universitário do  
Distrito Federal 

BRASÍLIA-DF - X -
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762. Direito Universidade de Marília MARÍLIA-SP - X -

763. Direito
Faculdade Brasileira de  
Ciências Jurídicas 

RIO DE JANEIRO-RJ - X -

764. Direito Universidade Castelo Branco RIO DE JANEIRO-RJ - - X*

765. Direito Universidade Federal do Amazonas MANAUS-AM - - X

766. Direito
Faculdade de Direito do Vale do  
Rio Doce 

GOVERNADOR 
VALADARES-MG

- X -

767. Direito Faculdade Guilherme Guimbala JOINVILLE-SC - - X

768. Direito Universidade Gama Filho RIO DE JANEIRO-RJ - X -

769. Direito Universidade Católica de Petrópolis PETRÓPOLIS-RJ - X -

770. Direito
Faculdades Integradas do Oeste  
de Minas 

DIVINÓPOLIS-MG - X -

771. Direito
Faculdade de Direito Milton 
Campos

NOVA LIMA-MG X - -

772. Direito
Centro Universitário Eurípedes  
de Marília 

MARÍLIA-SP - X -
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Referência ao 
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773. Direito Centro Universitário Radial SÃO PAULO-SP - X -

774. Direito Universidade Estácio de Sá RIO DE JANEIRO-RJ - X -

775. Direito Universidade do Contestado CONCÓRDIA-SC - X -

776. Direito
Universidade Regional do 
Noroeste do Estado do Rio Grande 
do Sul 

IJUÍ-RS - X -

777. Direito 
Centro Universitário da 
Cidade 

RIO DE JANEIRO-RJ - X -

778. Direito 
Universidade Bandeirante de  
São Paulo 

SÃO PAULO-SP - - X

S = Sim; N = Não; ND = Informação não disponível no site; ND* = Apesar do curso estar na relação 
do MEC, não consta no Portal da IES.
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Discussões preliminares sobre a 
relação entre os parlamentares e a 

Comissão de Legislação Participativa 
da Câmara dos Deputados

Cláudio Ribeiro Paes 
Nivaldo Adão Ferreira Júnior 

Sara Teixeira Santos

Introdução

A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados (CLP) é 
uma das vinte comissões permanentes da Câmara dos Deputados. Criada em 
maio de 2001, por meio da Resolução de no 21, iniciou seu funcionamento 
em agosto do mesmo ano. Em sua autodefinição, “trata-se de um fórum por 
meio do qual a sociedade civil organizada poderá intervir diretamente no sis-
tema de produção das normas e das leis, apresentando sugestões para o aper-
feiçoamento da legislação já existente ou para elaboração de novas normas”  
(BRASIL, 2009a).

A motivação explícita da criação desta interface Câmara/sociedade é a tão fa-
lada “crise da representatividade” parlamentar, que gera cada vez mais o des-
crédito dos corpos legislativos e o desinteresse da população (BRASIL, 2009a). 
A busca por mecanismos que diminuam os efeitos dessa crise, entre eles a 
CLP, encontra eco na voz de diversos teóricos contemporâneos:
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Uma sociedade depende, ademais, do aperfeiçoamento dos mecanismos clássicos 
de representação política, da capacidade de inovação institucional que permita o 
efetivo funcionamento da democracia nos interstícios eleitorais, fazendo acoplar aos 
instrumentos de representação outras formas institucionalizadas de participação 
política que facultem aos cidadãos condições de inserir na agenda política alterna-
tivas que correspondam à expressão de suas preferências e garantindo, ao mesmo 
tempo, maior controle público no exercício do poder (ANASTASIA, 1999, p. 34).

Repensar a representação é o grande desafio que se coloca para o aprofundamento 
da democracia no Brasil atual na perspectiva da construção de uma democracia 
política, participativa e cidadã. É preciso não esquecer, como adverte Lefort, que 
“a representação não adquire sua plena significação se ela não for sustentada por 
uma rede de associações na qual se manifestam as iniciativas coletivas. A repre-
sentação política – por mais indispensável que seja – nada mais é do que um meio 
pelo qual os grupos sociais conseguem dar expressão pública aos seus interesses 
ou às suas aspirações e a tomar consciência de suas possibilidades no seio de um 
conjunto social” (TRINDADE apud BENEVIDES et al., 2005, p. 64).

A Comissão de Legislação Participativa pode ser vista como uma dessas novas 
ferramentas, criadas visando à aproximação, cada vez maior, entre represen-
tantes e representados.

Apesar do grande número de trabalhos acadêmicos existentes que discutem o 
papel da CLP (ABREU, 2007; SANTOS, 2003; SANTOS et. al., 2003; BRAGA, 
2005; ROLIM, 2005; COUTO, 2007; FERREIRA JR., 2007; SILVA, 2009), em 
sua quase totalidade ressaltando o caráter inovador e alvissareiro de o próprio 
Legislativo (casa, por excelência, da democracia representativa) propor me-
dida de exercício mais direto da democracia, sentimos falta de pesquisa que 
se dispusesse a buscar as razões de essa ferramenta não gozar entre os parla-
mentares do mesmo prestígio que usufrui no meio acadêmico. Essa afirmação 
decorre do fato de que, por simples análise dos quadros da CLP, se pode cons-
tatar que a Comissão nunca se encontra com todas as vagas preenchidas; ou 
seja, percebe-se, de início, um desinteresse dos parlamentares em integrar essa 
comissão, apesar da curiosidade que ela desperta no meio acadêmico.

A partir dessa constatação, que foi o marco gerador do projeto de pesquisa, 
procurou-se, no decorrer do trabalho, identificar as percepções de parlamen-
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tares sobre a Comissão. A visão de parlamentares que foram presidentes da 
comissão nos pareceu extremamente importante e privilegiada, pois, ao pos-
suírem a tarefa de comandar o órgão técnico, obtiveram, além de suas próprias 
impressões sobre o tema, opiniões de vários outros parlamentares, integrantes 
ou não da comissão. 

A forma como esses parlamentares assumiram a presidência da comissão, car-
go normalmente disputado pelos partidos políticos e parlamentares, também 
serviu para esclarecer muitas das dúvidas acerca da CLP e da visão que se tem 
sobre ela no meio parlamentar. Analisou-se, ainda no domínio desse assunto, 
a ordem de escolha das presidências das comissões permanentes realizadas 
pelos partidos políticos da Casa no início de cada sessão legislativa. A impor-
tância desse ponto reside no fato de que há uma ordem tácita na escolha, pelas 
bancadas, das presidências de comissões a que cada partido tem direito. As-
sim, as comissões mais importantes, na visão institucional (partidos políticos 
e parlamentares), têm suas presidências escolhidas antes das demais. A ordem 
de escolha da presidência da CLP, analisada a partir de 2002, poderá indicar 
sua relativa importância em relação às demais comissões (ou o relativo interes-
se das bancadas em relação à CLP).

A pesquisa efetuada foi qualitativa, com a realização de entrevistas com sete 
parlamentares: cinco ex-presidentes da Comissão – deputada Luiza Erundi-
na, presidente da CLP em 2001; deputada Fátima Bezerra, presidente da CLP 
em 2005; deputado Geraldo Thadeu, presidente da CLP em 2006; deputado 
Eduardo Amorim, presidente da CLP em 2007; deputado Roberto Britto, pre-
sidente da CLP em 2009 e deputado Paulo Pimenta, atual presidente da Co-
missão. Colhemos as ponderações, ainda, do deputado Guilherme Campos, 
que, na qualidade de membro da CLP em um único ano, atuou ativamente, 
com um grande número de relatorias e presença em quase todas as reuniões. 
Apesar disso, o parlamentar nunca mais retornou à Comissão. Outro entre-
vistado foi o deputado Iran Barbosa que, após tornar-se membro da Comissão 
e não ser indicado novamente pela liderança de seu partido para ocupar uma 
vaga na CLP no ano seguinte, solicitou vaga de outro partido para continuar 
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participando, contrariando o desprezo geral que a maioria dos membros da 
Câmara nutre pela Comissão.

Intentamos, ainda, entrevistar deputados com mais de uma legislatura (e, por-
tanto, há bastante tempo no parlamento) que nunca fizeram parte da CLP, 
buscando descobrir qual a razão da não participação. Entretanto, nossas ten-
tativas foram infrutíferas. A maior parte deles sequer respondeu às mensagens 
eletrônicas em que solicitávamos um horário para entrevistá-los. Aqueles que 
encontrávamos em reuniões e pedíamos a entrevista se recusavam, pois não co-
nheciam o assunto e não queriam falar sobre o que não têm domínio. Uma das 
chefes de gabinete para a qual solicitamos um horário na agenda do deputado 
nos forneceu uma pista sobre a razão pela qual ele não falaria sobre o assunto: 
simples desconhecimento. “Duvido que o deputado vá querer conversar com 
vocês sobre um assunto do qual ele não sabe nada”, foi o relato que escutamos.

De qualquer maneira, a não participação e o “silêncio” desses parlamentares 
evidenciaram, a princípio, algo de que já desconfiávamos: o desconhecimento 
da comissão pela maior parte do parlamento.

Foram entrevistados, ainda, servidores de comissões de legislação participati-
va de sete das onze CLPs existentes em assembleias legislativas no Brasil. Os 
questionamentos feitos nas assembleias legislativas foram realizados por meio 
de telefonemas, em que se procurava sempre conversar com servidores da pró-
pria comissão, quando existiam servidores específicos dela, ou servidores do 
Departamento de Comissões, quando não existia corpo de servidores próprio. 

Também nessa etapa da pesquisa encontramos entraves. Ao telefonarmos para 
o número geral das assembléias, raras eram as telefonistas que conheciam a 
existência da Comissão. Éramos encaminhados a vários locais, conversávamos 
com muitas pessoas diferentes até conseguirmos conversar com algum ser-
vidor da Comissão ou do departamento. Em alguns casos tivemos que ligar 
para o gabinete do presidente atual para descobrir alguma informação sobre 
a Comissão, já que no restante da Casa a desinformação era geral. No caso 
do estado do Amazonas, por exemplo, nem no gabinete do presidente existia 
pessoa apta a fornecer informações sobre o órgão.
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A opção pela pesquisa qualitativa deveu-se ao fato de que em todos os tra-
balhos realizados sobre a CLP havia muita análise dos números da comissão, 
do número de sugestões apresentadas, do número de leis, do número de en-
tidades que já participaram etc. Consideramos, então, que já existem dados 
numéricos suficientes a esse respeito e, por esta razão, procuramos ouvir os 
parlamentares da Comissão, que a conhecem mais profundamente, com seus 
vícios e virtudes, a fim de se extrair uma resposta à questão: se a Comissão de 
Legislação Participativa é um mecanismo tão importante de ligação entre a 
sociedade e o Poder Legislativo, por qual razão tão poucos parlamentares se 
interessam em dela participar? Qual a razão de ainda existir essa incompre-
ensão dos parlamentares sobre importância de instrumentos de participação 
popular, como a CLP, no Parlamento, após quase dez anos de sua criação?

1. As Comissões de Legislação Participativa 
nas Assembleias Estaduais

Entre as várias definições de democracia, a questão da participação popular 
está sempre presente, sendo um dos elementos essenciais. Para alguns reno-
mados pensadores democráticos, a participação popular, ou o excesso de par-
ticipação popular, leva o sistema ao colapso (BOBBIO, 1987; SCHUMPETER, 
1961; SARTORI, 1994).

Para outros, quanto mais canais de comunicação com a sociedade existirem, 
mais democrático é o regime, e a definição de democracia meramente repre-
sentativa, com ausência ou limitação da participação popular, deve ser supera-
da (PATEMAN, 1992; YOUNG, 2002).

Uma terceira via, relativa à questão da participação, afirma que ela pode ter 
efeitos inversos: “democracia de participação podia levar tanto a um controle 
totalitário dos indivíduos pelo Estado como a uma soberania popular ideal” 
(TOURAINE, 1996, p. 153).
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Como eixo ideológico, portanto, nos filiamos à corrente da democracia com 
participação, até por ser a CLP, à primeira vista, uma de suas possibilidades. 
Pateman (1992, p. 93-97), ao advogar pela ampliação da participação da po-
pulação nos processos decisórios, afirma que ela deve ser exercitada em suas 
várias instâncias, com a comunidade participando primeiramente das deci-
sões de seu local de trabalho para depois discutir o seu bairro, a sua cidade e 
o seu país. Para o autor, a participação gera educação política, que gera mais 
participação, em um ciclo crescente e contínuo.

Ao investigar a participação da população nas comissões de legislação par-
ticipativa estaduais, procuramos descobrir se essa instância, imediatamente 
anterior à instância federal, estaria cumprindo o seu papel de permitir ao cida-
dão pensar os problemas locais e prepará-lo para discutir os nacionais. Como 
projeto para uma pesquisa posterior, imaginamos verificar se a função cíclica 
e pedagógica da participação de Pateman operou naqueles que participaram 
uma primeira vez, fazendo com que buscassem novas incursões nessa mesma 
esfera ou na CLP federal.

Em todo o Brasil, registramos a existência de comissões de legislação parti-
cipativa nas assembleias legislativas em onze estados da Federação. São eles: 
Acre, Alagoas, Amazonas, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Ge-
rais, Paraíba, Rio Grande do Sul, São Paulo e Santa Catarina. Todas elas surgi-
ram após a criação do órgão similar na esfera federal.

Abreu (2007) aponta como a contribuição mais significativa da Comissão de 
Legislação Participativa da Câmara dos Deputados o fato de ela ter se transfor-
mado em exemplo para outras casas legislativas do país, que terminaram por 
implantar as suas próprias comissões.

Com esse argumento em vista, decidimos entrevistar as comissões de legisla-
ção participativas estaduais de forma a verificar como estava o seu funciona-
mento. A esperança era de que, por estarem mais perto das comunidades que 
o Legislativo estadual representa, houvesse uma maior interação entre o órgão 
e a sociedade. 
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As comissões entrevistadas foram as das assembleias legislativas dos estados de:
•	 Goiás;

•	 Santa Catarina;

•	 Acre;

•	 Rio Grande do Sul;

•	 Mato Grosso do Sul;

•	 São Paulo;

•	 Minas Gerais.

Como resultado da análise da perspectiva estadual, o primeiro dado que so-
bressai é que, em três dos sete estados pesquisados, a ideia de construção da in-
terface legislativo/sociedade por meio de comissões participativas permaneceu 
só na norma. Na prática, nos estados do Acre, Goiás e Santa Catarina, as comis-
sões nunca funcionaram, permanecendo como experiência meramente formal.

Apesar disso, verificamos a tentativa, no estado de Santa Catarina, de tornar a 
Comissão algo que funcione efetivamente. Entretanto, as iniciativas tomadas 
por este órgão, buscando melhorar sua atuação, esbarraram na descrença na 
classe política e na verdadeira falta de hábito de participação:

(...) agora, nesta gestão, por exemplo, foram feitos 3 mil exemplares de uma carti-
lha e enviados para prefeituras, municípios, convidando as pessoas a participarem. 
Dos três mil convites enviados, não obtivemos nenhuma resposta. Aqui na cidade 
muita gente não conhece a comissão. A deputada contratou, no ano passado, uma 
pessoa que estava se formando, fazendo o trabalho de conclusão de curso. Aí, essa 
pessoa ligou para um número enorme de associações, mas não teve interesse ne-
nhum. Ninguém quis participar. Na carta que enviamos, perguntamos em que a 
Comissão de Legislação Participativa poderia ajudar o município, a associação..., 
mas ninguém nem respondeu. O que eu escuto por aí, agora falando como cida-
dã, eleitora e servidora do Poder Legislativo, é que as pessoas não acreditam mais 
nos parlamentares, não acreditam mais no Poder Legislativo. (Trecho de entrevista 

concedida por servidor da Comissão de Legislação Participativa de Santa Catarina)

No estado de Goiás, a Comissão de Legislação Participativa funciona (teo-
ricamente) juntamente com a Comissão de Direitos Humanos. Salientamos 



Olhares sobre o Parlamento
Incursões Acadêmicas no Território Político

o “teoricamente” porque até no relatório de atividades anual da comissão 
(2009), a Comissão de Legislação Participativa é citada apenas no título do 
documento. Nem mesmo a logomarca da Comissão possui o nome “Legisla-
ção Participativa”. Assim, verificamos que ela não foi pensada isoladamente, 
isto é, existia como apêndice ou como parte de outra estrutura. A questão de 
a população procurar diretamente os parlamentares aparece:

O estado de Goiás é um estado patriarcalista. Dos 41 deputados da Assembleia Le-
gislativa, 37 são fazendeiros, então, a população interessada em apresentar projetos 
de lei procura o deputado individualmente, é um hábito já arraigado. (Trecho de 
entrevista concedida por servidor Comissão de Legislação Participativa de Goiás)

De qualquer maneira, mesmo se a população tivesse interesse em apresentar 
sugestões àquela comissão, não seria possível, pois nem mesmo regimento in-
terno, explicitando as regras para funcionamento, ela possui.

A terceira das comissões que nunca entrou em funcionamento, a do estado 
do Acre, segundo relata a servidora que nos concedeu a entrevista, não possui 
nenhum tipo de problema, em virtude de nunca ter funcionado efetivamente. 
A respeito da divulgação, relata a servidora do Departamento de Comissões: 
“O próprio deputado autor do requerimento de criação da comissão nunca 
se preocupou em divulgá-la”. A servidora da Assembleia do estado do Acre, 
apesar da descrença na comissão, ressalta que ela possui atribuições muito 
importantes, como fiscalizar o cumprimento e implementação de todas as leis 
aprovadas no estado. Mas, na prática, isso nunca foi realizado.

Em um segundo grupo das comissões pesquisadas, elencamos aquelas que 
funcionam, já receberam sugestões da população (apesar de não possuírem 
um levantamento exato sobre isso) e buscam fazer com que a participação do 
cidadão seja cada vez maior. Nesse grupo estão as comissões do estado de São 
Paulo, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul.

Apesar de estarem em funcionamento, essas três comissões ainda são vistas 
como comissões menores, menos importante que as demais, como relata o 
servidor do Departamento de Comissões do estado de São Paulo: “ainda pos-
sui uma atividade muito pequena. A atuação é reduzida. É a comissão que gera 
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menos demanda na Casa.” De qualquer maneira, iniciativas inovadoras foram 
tomadas de forma a minimizar o problema:

Recentemente, em maio de 2009, foi criado um banco de projetos, como forma 
de possibilitar que o cidadão individualmente apresente sugestões. Acho que isso 
vai dar uma alavancada na atuação da comissão. Acho que isso vai ser um ins-
trumento importante como forma de otimizar a atuação da comissão. O cidadão 
encaminha, por meio eletrônico ou f ísico, sua sugestão. A comissão vai avaliar 
a idéia. Se ela entender que é caso de ser apresentada uma propositura, ela, a 
comissão, vai apresentar uma propositura aproveitando aquela ideia. (Trechos de 
entrevista concedida por servidor da CLP de São Paulo)

Ao analisar a Resolução que cria o “Banco de Projetos” de São Paulo, perce-
bemos o seu caráter inovador, buscando fazer com que o cidadão, individual-
mente, possa participar efetivamente do processo legislativo, fazendo constar, 
inclusive, a autoria do projeto:

Artigo 3o – A Assembleia Legislativa poderá estabelecer convênios ou parcerias 
com as câmaras municipais do estado, com vistas à criação de um canal eletrô-
nico (link), nas páginas da rede internacional de dados informatizados (internet) 
desses poderes, objetivando facilitar e agilizar o oferecimento de sugestões apre-
sentadas pela população em geral.

Artigo 4o – As sugestões apresentadas pela população, através do “Banco de 
Projetos”, serão apreciadas e analisadas por grupo técnico especializado, cons-
tituído por servidores da Assembleia Legislativa, ou contratados com esta 
finalidade, os quais, após parecer técnico de sua viabilidade, como norma 
legislativa estadual, encaminharão à Comissão Permanente de Legislação Parti-
cipativa para formulação do respectivo projeto de lei ou propositura compatível. 
Parágrafo único – As proposituras legislativas que forem protocoladas em Ple-
nário levarão como autoria a Comissão de Legislação Participativa, mas terão o 
registro, de forma ostensiva, do cidadão, cidadã, grupo de pessoas ou entidades 
da sociedade civil, que registraram a respectiva sugestão. (ALESP, 2009, p. 1)

No estado do Mato Grosso do Sul ocorre o mesmo fenômeno que no estado 
de Goiás: o hábito de procurar diretamente os parlamentares para apresentar 
sugestões legislativas permanece, mesmo após a criação da Comissão. En-
tão, os servidores do Departamento de Comissões não conseguem ter um 
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levantamento da quantidade de sugestões apresentadas e a CLP acaba por ser 
relegada a um papel secundário:

Muitas associações não procuram a comissão, vão diretamente atrás de parlamen-
tares, do presidente da comissão e não passam pelo departamento de comissões. 
Como a Assembléia possui apenas 24 deputados, a população acaba procurando 
diretamente o Presidente ou algum parlamentar. Isso já é um hábito. Algumas 
dessas iniciativas acabam tramitando com o nome do próprio parlamentar, que, 
muitas vezes não é nem membro da comissão. (Trechos de entrevista concedida 
por servidor da Comissão de Legislação Participativa do Mato Grosso do Sul)

No Rio Grande do Sul, a exemplo da impressão colhida no estado de São Paulo, 
houve o relato de que “não é a mesma coisa que as outras comissões, não tem o 
mesmo porte. Não é parecida com a Saúde, Agricultura, que tem mais assunto 
para tratar...”

Apesar disso, as tentativas de divulgação e de afirmação da comissão, conti-
nuam: “É feita sempre a divulgação pela TV Assembleia, pelo site e existe a 
publicação, no diário oficial da Assembleia, das reuniões que vão acontecer”.

No terceiro grupo de análise, considerado o exemplo de participação popular, 
se encontra a Comissão de Participação Popular de Minas Gerais, que, ao con-
trário das demais, constitui um modelo de funcionamento e organização. Pode 
servir como modelo até mesmo para a CLP nacional. Possui uma rotina de re-
alização de reuniões fora do edif ício sede, com o intuito de aproximação cada 
vez maior com a sociedade, para colher subsídios das várias regiões do estado. 

Talvez o grande “segredo” do sucesso da Comissão de Participação Popular 
esteja em seu papel central desempenhado na Assembleia Legislativa:

A cada quatro anos o Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG) é enviado 
pelo Poder Executivo à Assembleia. Cabe à Comissão de Participação Popular dis-
cutir as ações com a sociedade. São feitas inúmeras reuniões com a sociedade com 
esse objetivo. Várias dessas discussões viram emendas ao PPAG e são encami-
nhadas ao Poder Executivo, como modificações propostas pelo Poder Legislativo. 
Todo esse trabalho, que inclui audiências públicas, viagens e reuniões, é realizado 
e coordenado pela Comissão. (Trecho de entrevista concedida por servidor da 
Comissão de Participação Popular de Minas Gerais)
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Dessa forma, percebemos que todo o orçamento e ações do Estado podem ser 
alterados pela população, por intermédio dessa comissão. Assim, o número de 
sugestões recebidas é sempre alto, totalizando, de 2003 a 2009, 1.760 sugestões 
legislativas recebidas.

Essa comissão possui, inclusive, uma sugestão já convertida em norma legal, a 
Lei Estadual n° 16.500, de 2006, que institui o Dia Estadual dos Surdos.

A questão de tentar aproveitar todas as sugestões enviadas pela população, 
seja transformando em requerimentos, indicações, ou encaminhando aos po-
deres competentes, constitui uma rotina na Comissão em Minas Gerais.

Ressalte-se que o grande número de sugestões é recebido no segundo semes-
tre de cada ano, após o envio, pelo Executivo, dos projetos de lei do Plano 
Plurianual, do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, de Diretrizes 
Orçamentárias, do Orçamento Anual e de Crédito Adicional. Após o recebi-
mento desses projetos, a Comissão normalmente realiza audiências públicas 
para informação e debates públicos sobre o conteúdo do projeto. As propostas 
que resultam das audiências são encaminhadas à Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária sob a forma de emendas à proposição.

Após as entrevistas com as comissões de legislação participativa estaduais, 
retomamos à conclusão da pesquisa realizada por Abreu (2007), que aponta 
como a contribuição mais significativa da Comissão de Legislação Participa-
tiva da Câmara dos Deputados o fato de ela ter se transformado em exemplo 
para outras casas legislativas do país, que terminaram por implantar as suas 
próprias comissões. Apesar do cumprimento da função inicial de criar comissões 
semelhantes pelo país, percebemos que esta não pode ser apontada como a con-
tribuição mais significativa da CLP da Câmara dos Deputados, visto que o único 
funcionamento efetivo e reconhecido de comissões de legislação participativa, 
tanto pela sociedade, como pelos parlamentares foi o da Comissão de Partici-
pação Popular de Minas Gerais.
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2. A Comissão de Legislação Participativa 
da Câmara dos Deputados:

O Sistema de Comissões e a CLP:

I. Regras Gerais:

O Capítulo IV do Regimento Interno da Câmara dos Deputados trata das dis-
posições sobre o sistema de comissões. Entre os artigos 22 e 42, há regras so-
bre as atribuições, composição e instalação, preenchimento de cargos, eleição 
do presidente e campos temáticos de cada comissão. Uma síntese direcionada 
deste capítulo é trazida abaixo. Para aprofundamentos, remetemos o leitor aos 
artigos citados.

A estrutura da Câmara dos Deputados conta com 20 comissões permanen-
tes, órgãos de caráter técnico-legislativo que possibilitam a discussão das pro-
posições que tramitam pela Casa em seus aspectos temáticos e específicos 
(adequação às diretrizes orçamentárias, constitucional, legal e regimental e à 
técnica legislativa). Cada comissão tem número de membros fixado no início 
de cada legislatura por ato da Mesa, ouvido o colégio de líderes, com igual 
número de titulares e suplentes. Cada partido ou bloco parlamentar tem, de 
acordo com a proporcionalidade numérica de sua bancada em relação ao todo 
da Casa, direito de ocupar determinado número de cadeiras, como titular, e 
igual número de vagas de suplentes em cada comissão. 

Em regra, o parlamentar só pode ser membro titular de uma comissão, obri-
gando-o a procurar aquela em que tenha maior afinidade ou conhecimento, 
ou especializando-se em determinado tema, a exemplo do sistema americano. 
Duas comissões fogem a esse critério de exclusividade de seus membros: a 
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado e a CLP. Ou 
seja, o parlamentar pode optar por ser membro titular de uma dessas comis-
sões, ainda que prefira, prioritariamente, figurar como titular de qualquer das 
outras dezoito comissões. Como suplente, não há limites regimentais para que 
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o deputado ocupe vagas nas comissões, o que significa dizer que um parlamen-
tar poderia ocupar vagas de suplência em várias comissões simultaneamente.

Por força regimental, cada comissão tem Mesa Diretora composta por um 
presidente e três vice-presidentes. Esses cargos são previamente distribuídos 
às bancadas, de acordo com o citado princípio da representação proporcio-
nal. O procedimento resume-se em dar oportunidade de escolha às bancadas, 
do maior para o menor quociente de representação partidária na composição 
da Câmara, de qual comissão cada bancada quer presidir (art. 39 c/c art. 7o), 
ficando os cargos de vice-presidentes adstritos aos de presidentes (art. 39). 
Acordos entre as bancadas podem temperar a rigidez da divisão pelo crité-
rio da proporcionalidade e permitir que as comissões possam ter um colorido 
partidário em sua direção.

Uma vez que as vagas de direção das comissões já estão distribuídas pelas le-
gendas, o líder de cada bancada indica os membros que irão concorrer, pelo 
partido, aos cargos que lhe cabem por direito. Candidaturas avulsas são regi-
mentalmente previstas, sempre de membros da bancada que detém o direito 
de ocupar a direção da comissão. Realizam-se, então, as eleições para os cargos 
de presidente e de vice-presidentes desses órgãos – quase uma homologação 
da vontade dos líderes das bancadas, visto que raramente há candidaturas 
avulsas e quase nunca elas prevalecem sobre a vontade do líder do partido.

A maior proporcionalidade partidária não dá só o direito de indicar membros 
à presidência das comissões. Confere também o direito de escolher, antes das 
bancadas menores que também tenham direito a presidir comissões, qual ór-
gão pretende conduzir. A escolha, portanto, segue interesses políticos e estra-
tégicos. Por exemplo, a Comissão de Constituição e Justiça, por qual passam 
todas as proposições da Casa, tem enorme apelo, assim como o tem a Comis-
são de Finanças e Tributação, que tem dentre as suas atribuições a de declarar 
a adequação orçamentária das proposições que envolvam gastos públicos.

O cargo de presidente de uma comissão permanente na Câmara dos Depu-
tados é normalmente pleiteado por muitos parlamentares. Há duas razões 
principais para o fenômeno: a primeira é a visibilidade do posto, que pode ser 
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convertida em uma divulgação positiva do nome do parlamentar nas bases 
eleitorais, com fins de alargamento desta e possibilidade de disputa eleitoral 
futura bem-sucedida (conforme o padrão de incentivos eleitorais descritos por 
Mayhew (2004). Uma segunda razão é o poder deferido pelo cargo de presi-
dente de comissão, decorrente do excesso de centralização decisória existente 
na Câmara dos Deputados. Todos os principais instrumentos de agenda da 
Câmara dos Deputados estão depositados em alguns cargos – presidente da 
Câmara, líderes de bancadas, presidentes de comissões – que vão condicionar 
o processo de tomada de decisões pela maioria parlamentar (BRASIL, 2009).

Em relação ao cargo de presidente de comissão, apontamos as principais prer-
rogativas que se traduzem em poder centralizador de decisões: indicar relato-
res, organizar a pauta de deliberação da comissão, conceder ou retirar a pala-
vra a orador na reunião do órgão, avocar a relatoria de proposições.

As comissões, no âmbito de seu campo temático, analisam todas as proposi-
ções a elas encaminhadas, manifestando-se por meio de parecer. Podem, ain-
da, oferecer emendas a proposições que estejam com prazo de emendamento 
aberto em Plenário. Por fim, podem iniciar o processo legislativo por meio de 
apresentação de proposições. Com a Constituição de 1988, às comissões foi 
delegada a função de deliberar definitivamente sobre projetos de lei, sem neces-
sidade de se ouvir o pleno da Câmara. A esse poder denomina-se “conclusivo”.

Diante dessas diretrizes gerais para as comissões da Câmara, buscaremos ve-
rificar as peculiaridades da CLP e interpretar as peculiaridades no comporta-
mento dos parlamentares em relação à comissão, em comparação com o atuar 
nas demais comissões da Casa.

II. A luta pela presidência da CLP

Como visto acima, nem todos os partidos ocupam as presidências das comis-
sões; é necessário ser proporcionalmente representativo para ter esse direito. 
Vimos também que há ordem de escolha, também definida pela proporcio-
nalidade, de qual comissão presidir, o que se traduz por graus de importân-
cia entre as comissões, ano após ano, escolhidas antes das demais e aquelas 
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geralmente preteridas e deixadas para as menores bancadas. Algumas razões 
nos fizeram imaginar que a CLP seria uma das comissões cuja presidência des-
perta maior interesse entre as bancadas: a) a CLP tem por objetivo aproximar 
a sociedade do parlamento, com o intuito de debelar, ou amenizar, a crise de 
representação, que tem como uma de suas consequências a perda da confiança 
da sociedade na classe política. Esse desiderato deveria ser comum a todos os 
membros do Parlamento, pois eles foram eleitos por votos, que em sua raiz 
ideológica remontam à confiança; b) os deputados precisam prestar contas da 
atuação parlamentar à sociedade, seja, na teoria da accountability, para forta-
lecer os vínculos com os eleitores e melhor direcionar seu mandato em relação 
às reais necessidades sociais (YOUNG, 2002), seja simplesmente para manter 
vivo na lembrança do eleitor o nome do parlamentar e possibilitar a este uma 
nova eleição, como prediz a tese da conexão eleitoral (MAYHEW, 2004).

 Em nossa pesquisa, entretanto, constatamos que a ordem de escolha da presi-
dência da CLP pelas bancadas partidárias entre 2002 e 2010 ocupou, sempre, 
o final da lista de escolha das bancadas. Esse é um primeiro indicativo de que a 
CLP e seu campo temático – a melhoria da representação parlamentar – ainda 
não são tema de relevo dentro da Câmara dos Deputados.

III. A ocupação efetiva das vagas na CLP

A análise da composição da CLP evidencia, de pronto, um descaso dos parla-
mentares em relação a ela, pois sobram vagas (titulares e suplentes) no órgão 
em todas sessões legislativas. As vagas também são distribuídas aos partidos 
segundo a proporcionalidade. Se a bancada não indica membros para compor 
determinado órgão, ela fica sub-representada naquela esfera e as decisões ali 
tomadas não espelham fielmente a média das vontades expressas por todas as 
forças que compõem a Câmara. Nas demais comissões permanentes não se 
verifica a existência de vagas (apenas nos pequenos momentos de composição 
inicial ou de troca de membros).

Para entender o fenômeno, fomos pesquisar entre os membros da CLP qual 
a razão de eles terem optado por integrar um órgão para o qual as bancadas 
dão menos importância que às demais. Ao perguntarmos a razão de entrada 
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na Comissão de Legislação Participativa, verificamos que, na maior parte dos 
casos, as afirmações dos deputados confirmam o que nos diz a literatura:

(...) Vários deputados afirmaram que suas ‘escolhas’ de comissões são negociadas 
ou mesmo impostas pelos líderes de seus partidos e, muitas vezes, contrárias às 
suas preferências. (PEREIRA E MUELLER, 2003, p. 753).
O que levou o senhor a entrar na CLP em 2007?
A liderança. Indicação da liderança.
O senhor já tinha conhecimento da Comissão?
Não.

Deputado Guilherme Campos

Entretanto, após a indicação da liderança e a permanência por um ano como 
membro da Comissão, há relatos de deputados que, mesmo ao ficarem sem a 
vaga, lutam por ela, solicitando, inclusive, vagas de outros partidos políticos:

Este ano eu lutei e agora consegui me manter nesta comissão. Eu vi aqui na CLP 
um belo espaço democrático para os debates sociais que nós temos que produzir. 
O ano passado e em todas as oportunidades que eu vi que aqui na CLP há normal-
mente uma sensibilidade maior para a realização dos grandes debates que às vezes 
em outros espaços você não consegue produzir dentro da Câmara dos Deputados, 
então pra mim este é um espaço muito caro, especial, daí porque eu lutei pra voltar, 
retomar e agora consegui, (...) talvez as pessoas não saibam ainda ou não se identi-
fiquem com a beleza e a importância que tem a CLP que é exatamente ser o espaço 
de debates de interesse da população e o espaço de apresentação das propostas que 
a população quer nesta Casa, acho que essa é a beleza da CLP (e esse é o papel da 
CLP na Câmara dos Deputados) sem sombra de dúvida que precisa ser um papel 
respeitado, um papel que tenha a garantia da execução plena e bem sucedida, por-
que é uma das formas da gente garantir o sucesso do próprio trabalho parlamentar.

Deputado Iran Barbosa 

Casos como o do deputado Iran Barbosa, que procurou continuar na Comis-
são, após a indicação inicial, foram raros.

De 2001 a 2009, 83 parlamentares já haviam sido membros da Comissão de Le-
gislação Participativa, como titulares ou suplentes. Destes 83 parlamentares, 
apenas 27, ou seja, apenas 32% dos parlamentares se interessaram em continu-
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ar na Comissão em anos posteriores. Os demais 68% não se interessaram em 
permanecer como membros.

Deduz-se por meio da análise desses dados que, mesmo após conhecer de 
perto o funcionamento da Comissão, a maior parte dos parlamentares opta 
por dela não mais participar. O fato nos força a afastar, nesta discussão pre-
liminar, uma das hipóteses iniciais do trabalho de pesquisa: não é o desco-
nhecimento das potencialidades da CLP que faz com que os deputados não 
se interessem por ela. Surge outra hipótese: há um baixo retorno eleitoral e 
político do órgão, principalmente quando o deputado não ocupa a posição 
de presidente da Comissão?

Entretanto, cabe ressaltar que a maior parte dos 27 parlamentares que opta-
ram por continuar na Comissão por mais de um ano é hoje entusiasta da Co-
missão, colabora muito com a sua divulgação e foi responsável, inclusive, por 
sua implantação em outros estados e municípios do país. Dezesseis deles, por 
exemplo, estão há três anos ou mais na Comissão. O que esses parlamentares 
encontram de incentivo para permanecer no órgão? Essa é mais uma frente de 
pesquisa aberta pelo presente estudo.

IV. A escolha dos presidentes da Comissão de Legislação Participativa

O panorama da centralização do poder nas mãos de uns poucos atores con-
gressuais, entre eles os presidentes de comissões, fez surgir a hipótese de que, 
uma vez destinada a uma bancada (ainda que devido ao fato de que as demais 
bancadas não a escolheram), a presidência da CLP seria alvo de disputa entre 
os parlamentares. O resultado da pesquisa mais uma vez se contrapôs à hi-
pótese inicial: o cargo não foi disputado nem solicitado por nenhum dos ex-
presidentes entrevistados.

A primeira presidente da CLP relata como foi o processo de criação da comis-
são e como assumiu o cargo:

(...) Agora, aqui no Brasil, quem teve a iniciativa e a vontade política de fazer 
isso [fundar a CLP] foi o presidente de então, o Aécio Neves, que criou o pro-
jeto de resolução e me convidou para ser a presidente. Ele conseguiu, com os 
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líderes, que na presidência dessa comissão não fosse seguido o princípio da 
proporcionalidade partidária. Se houvesse esse princípio, não seria o PSB o 
indicado, não sei qual seria, mas não seria o PSB. Ele queria uma pessoa, que 
na avaliação dele, tivesse condições, no ponto de vista de já ter uma tradição 
na luta em torno desse tema, de ter um trânsito amplo na Casa. No ponto 
de vista dele, tinha segurança de que eu iria organizar, estruturar, implantar. 
Porque estava criada formalmente, mas precisaria dar corpo, dar vida a isso, 
tornar efetiva uma conquista que, não se pode dizer que foi uma conquista, 
uma conquista da cidadania política, mas não foi uma luta da sociedade para 
que se tivesse isso, mas foi um presidente que teve a sensibilidade de criar 
esse mecanismo e nós levamos uns dois, três meses, pra estruturar, organi-
zar, divulgar, criar regimento, divulgar com a sociedade, reunir as entidades 
da sociedade civil para que conhecessem, ocupasse esse espaço. A gente ti-
nha a certeza, ainda hoje penso assim, que a sociedade ainda não incorporou 
de todo essa conquista. Ela só vai se efetivar, só vai ter eficácia, no exercício 
dessa dimensão da democracia quando a sociedade incorporar no seu coti-
diano, nas suas demandas, esse espaço, que é um espaço muito importante 
numa casa em que só a democracia representativa é considerada como sendo 
“a” democracia. Inclusive há resistência nessa Casa contra esse espaço. Então 
foi isso, estruturamos, organizamos e divulgamos amplamente pelo país. Foi 
a partir daí que outras câmaras municipais, assembleias legislativas começa-
ram a criar as CLPs. Eu participei da inauguração de várias delas. Na verda-
de, assumir a presidência da CLP nem foi uma reivindicação minha. Eu até 
resisti, em um certo momento, porque eu achava que seria complicado, no 
meu partido, na relação com outros partidos, mas o presidente Aécio falou: 
‘eu quero a senhora, vai ser a senhora’.

Deputada Luiza Erundina.

Vários deles afirmam que, inclusive, nunca tinham ouvido falar na comissão 
antes de se tornarem dela presidentes:

Não, eu sou um novato aqui, cheguei aqui sem saber pegar o elevador, nunca fui 
parlamentar, não sabia nada, então eu tomei conhecimento à medida que cheguei 
aqui, fui aprendendo ... [interessante que o senhor foi presidente no primeiro ano 
como parlamentar] primeiro ano da vida parlamentar! [Então, foi o partido que 
indicou?] foi o partido.

Deputado Eduardo Amorim.
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A indicação partidária foi apontada como o motivo pelo qual outro deputado 
também se tornou presidente: “Foi por meio de indicação partidária que co-
nheci a Comissão. Não conhecia antes. Nunca tinha ouvido falar na Comissão”. 
(Deputado Roberto Britto)

De nunca ter ouvido falar, tivemos presidentes que conheciam o nome: 
“Conhecia apenas pelo nome, mas não sabia a fundo sobre o funciona-
mento dela”. (Deputada Fátima Bezerra)

Apesar de não terem escolhido tornarem-se presidentes da CLP, verificamos 
que de todos os ex-presidentes da Comissão de Legislação Participativa, o 
único que nunca voltou a ser membro foi o deputado Henrique Eduardo 
Alves, que foi presidente da CLP no ano de 2003. Resta investigar a razão 
disso, mas o fato deste parlamentar ter se tornado o líder da maior bancada 
da Câmara dos Deputados em 2007 e possuir dez legislaturas consecutivas 
como deputado federal, nos leva a crer que, para ele, o cargo de presidente 
da Comissão de Legislação Participativa talvez não seja algo tão significativo, 
ou, sendo, não é uma de suas prioridades.

Ao conversar com os ex-presidentes, percebemos, em todos eles, um verda-
deiro sentimento de luta pela Comissão de Legislação Participativa e por seu 
crescimento dentro da Câmara dos Deputados. Por este motivo, eles acabam 
por continuar a fazer parte da Comissão.

Nesse sentido, destaca-se o comentário do deputado Roberto Britto: “Bom, pra 
finalizar, gostaria de destacar que eu gostei tanto de participar da CLP que hoje 
sou membro, um dos vice-presidentes e vou continuar participando dessa co-
missão enquanto estiver na Câmara dos Deputados”. (Deputado Roberto Britto)

Conclui-se preliminarmente, então, que há retorno político no exercício do po-
der de direção da CLP e que o parlamentar, após fazer parte da presidência da 
comissão, percebe o incremento de sua carreira parlamentar a ponto de buscar 
manter-se na estrutura da comissão e até de buscar os postos de condução do 
processo. Dessa forma, o desinteresse pelo órgão é parcialmente explicado pelo 
desconhecimento pleno de suas potencialidades. Desconhecimento que restou 
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demonstrado, até agora, ser superado apenas quando o parlamentar ocupa car-
go de direção da Comissão. Hipóteses novas surgem nesse momento: a primei-
ra é a de que há retorno eleitoral em se ocupar uma cadeira de presidente da 
Comissão, pois o órgão possibilita uma maior interação com parcelas organiza-
das da sociedade. Essa hipótese é desenvolvida no próximo tópico.

3. A Conexão eleitoral e a CLP 

De acordo com Mayhew (2004), as eleições determinam o comportamento dos 
políticos durante o exercício de sua vida pública. O autor aponta a existência 
de duas arenas, a eleitoral e a legislativa. A atuação na arena legislativa estaria 
intrinsecamente ligada, então, à necessidade de reeleição. O comportamento 
do político seria voltado, sempre, para vencer as próximas eleições. Essa teoria 
é conhecida como “conexão eleitoral”. Os políticos, no intuito de se reelegerem, 
buscam o estabelecimento de vínculos com os eleitores. Assim, determinados 
comportamentos legislativos são exercidos, ou determinados, de acordo com 
o contexto eleitoral. Nesse sentido, até mesmo a arena parlamentar e a própria 
organização do trabalho nas organizações parlamentares são delineadas para 
estarem sempre em sintonia com a arena eleitoral. Uma das principais caracte-
rísticas da conexão eleitoral é o voto pessoal, ao invés do voto partidário.

De acordo com Ricci (2006), é importante considerar, na interpretação de 
Mayhew, a importância do sistema de incentivos vindos da arena eleitoral e o 
reflexo produzido no parlamento. Ricci afirma que o que distingue a aborda-
gem da conexão eleitoral das demais é o fato de que a arena eleitoral responde 
às questões vindas do contexto eleitoral. Desse modo, mesmo as regras infor-
mais são pensadas de acordo com os incentivos eleitorais.

A teoria de Mayhew identifica, ainda, três atitudes tomadas pelos políticos, de 
forma a conseguirem a reeleição: a divulgação de sua imagem e o cultivo de 
uma imagem positiva aos eleitores; a divulgação das atitudes tomadas durante 
o mandato parlamentar; atividades que se caracterizam por distribuir benef í-
cios particulares a pessoas, grupos ou regiões.
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Nesse sentido, ao entrevistar os parlamentares, pensando na questão da di-
vulgação da imagem, perguntamos se o trabalho do parlamentar na Comissão 
de Legislação Participativa é reconhecido pela sociedade e, ainda em relação 
ao reconhecimento, se o parlamentar que ocupa uma vaga em outra comissão 
permanente da Casa é mais “lembrado” do que quando é membro da CLP:

Quem tá de fora não dá a visão, o merecimento real da comissão e aí, às 
vezes, você vai por aquilo que tem a visibilidade, vou dar um exemplo: por 
que a questão dos agentes de saúde tem tanta visibilidade, tanta mobiliza-
ção? Primeiro que eles se mobilizam aí todo mundo vai, os parlamentares 
todo mundo abraça, quase todos abraçam aquela causa porque a mídia, tá 
todo mundo focado naquilo ali, se todo mundo focasse na comissão (...) a 
comissão, essa comissão é como se uma coisa muito pura, muito bonita e 
verdadeira e real, só que a gente não consegue ainda, a mídia, a sociedade 
não percebeu isso e aí nós não valorizamos.

Deputado Eduardo Amorim.

O próprio parlamentar destaca a questão de que quando há visibilidade, a im-
prensa envolvida em determinado tema, os parlamentares terminam por tam-
bém se interessarem pelo assunto, algo que ainda não ocorreu com a comissão.

Ao comentar sobre o fato de sempre sobrarem vagas na comissão, o mesmo 
parlamentar explicita a razão:

É simples, é muito simples, a Comissão não tem o reconhecimento do valor 
devido, eu acho que nem a sociedade deu essa importância, percebeu isso, 
talvez não percebeu porque talvez a Casa falha ao não divulgar massivamente 
esse espaço, eu acho que poderia se quisesse realmente divulgar massiva-
mente esse espaço, entendeu? Com isso a mídia também não dá a impor-
tância devida a esse espaço, fica às vezes voltada para outras questões e aí 
todos nós parlamentares vamos nesses erros, nesses enganos, não digo todos 
mas acho que a maioria vai nesse erro, nesse engano, por isso ela é sempre a 
última a ser escolhida.

Deputado Eduardo Amorim.
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Outro parlamentar comenta dessa maneira o reconhecimento da Comissão 
pela sociedade:

Não. Pela sociedade não. É reconhecida apenas por quem já a conhece. Pelas 
entidades que já conhecem a Comissão. Essas entidades reconhecem como um 
trabalho importante, mas a sociedade em si desconhece a Comissão.

Deputado Roberto Britto.

Recentemente, no caso brasileiro, houve muitos questionamentos das idéias 
de Mayhew, em virtude das decisões serem centralizadas no Congresso Na-
cional e do poder de legislar do presidente brasileiro, por meio das medidas 
provisórias. Há evidências de que os parlamentares brasileiros têm se compor-
tado com disciplina e coesão, seguindo a orientação dos líderes partidários. 
O Congresso, então, ao invés de ser um obstáculo à ação legislativa, aparece 
como um órgão que favorece as iniciativas da Presidência da República, que 
tem preponderância política e institucional sobre os parlamentares. Essa abor-
dagem é chamada de one arena model, uma vez que pressupõe serem fracos os 
elos entre as arenas eleitoral e legislativa (PEREIRA e MUELLER, 2002).

Gary Cox e Cox & McCubbing (apud PEREIRA e MUELLER, 2002) explicam 
o comportamento legislativo orientado pelas restrições das regras e procedi-
mentos centralizadores presentes na arena legislativa, que colocam os partidos 
políticos em vantagem sobre os deputados individualmente. Uma das conse-
quências disso é que reformas nas eleições teriam pouco ou nenhum impac-
to no papel dos partidos no Legislativo, principalmente porque os incentivos 
para se manter partidos coesos e disciplinados estariam concentrados na are-
na legislativa, sem relação direta com a arena eleitoral.

Após apresentar as visões opostas acima descritas, Pereira e Mueller argumen-
tam que

o sistema político brasileiro não deve ser caracterizado nem como um sistema 
puramente descentralizado, nem como um sistema puramente centralizado (...) 
Defendemos, alternativamente, que o sistema político brasileiro condensa essas 
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duas diferentes e antagônicas forças e incentivos institucionais. (PEREIRA E 
MUELLER, 2002, p. 737).

Continuam a explicação:

Se, por um lado, pelas regras de seleção dos parlamentares, os deputados rece-
bem incentivos para se comportarem individualmente, por outro lado, em fun-
ção do funcionamento centralizado do processo decisório interno da Câmara, os 
deputados recebem incentivos para se comportarem de acordo com o líder do 
partido e, por que não dizer, de acordo com os interesses do presidente, no caso 
do presidencialismo de coalizão majoritário brasileiro atual. (op. cit. p. 738).

Dessa forma, os autores argumentam que há mecanismos utilizados pelo Po-
der Executivo para que suas preferências possam ser aceitas pelo Poder Legis-
lativo. Os principais instrumentos utilizados seriam a centralização do proces-
so decisório nos líderes dos partidos, nos presidentes das Casas Legislativas e 
de suas comissões e a centralização da distribuição dos recursos e incentivos 
por parte do Poder Executivo. Esses recursos e incentivos, por seu turno, são 
negociados com a base de apoio do governo, na pessoa do líder de cada banca-
da ou individualmente, com cada parlamentar, e se traduzem em liberação de 
verbas orçamentárias para custear as emendas parlamentares ao orçamento 
da União, oferecimento de cargos e carreira no Executivo (pastas ministeriais, 
secretarias, órgãos-chave da administração), uso da imagem do chefe do Exe-
cutivo para divulgação junto à base eleitoral.

Após pesquisa realizada, Pereira e Mueller adaptaram a teoria da conexão elei-
toral ao caso brasileiro, colocando, então, o orçamento da União com um pa-
pel central nessa conexão. A obtenção de emendas a serem destinadas ao esta-
do e município do parlamentar é revertida diretamente em votos, emergindo, 
assim, a conexão eleitoral.

(...) forte evidência de que a estratégia dos deputados de seguirem as preferên-
cias presidenciais e a indicação dos seus líderes partidários, com a expectativa 
de obterem acesso a benef ícios políticos e financeiros para serem utilizados 
na arena eleitoral, proporciona consistentes retornos eleitorais. Em uma pala-
vra, esta é uma das formas pelas quais, de fato, funciona a conexão eleitoral no 
Brasil. (op. cit. p. 763).
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4. O papel do orçamento da União e a CLP

A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados possuía, 
até dezembro de 2006, a prerrogativa de realizar emendas ao Orçamento da 
União. Após a promulgação da Resolução no 1 do Congresso Nacional, esse 
poder foi perdido.

Com base no estudo de Pereira e Mueller, decidimos verificar com os próprios 
parlamentares como eles viam a perda dessa prerrogativa e se realmente isso 
prejudicava o trabalho da comissão. Ao prejudicar o trabalho da comissão e 
enfraquecer a conexão eleitoral, o fato de não poder emendar o orçamento 
atingiria os próprios parlamentares membros da CLP, e isso seria mais um 
obstáculo para que eles se interessassem pela Comissão.

A esse respeito, os ex-presidentes comentam:

Foi a perda de um instrumento importante, a perda de um membro. É como se 
você cortasse um braço, uma mão da comissão; e aí você fica capenga, fica mu-
tilado, deficiente. A comissão, ela foi mutilada, fazendo uma comparação aqui 
com a minha medicina. A comissão, ela foi mutilada, mutilada por aqueles – eu 
não sei os detalhes da época em que isso foi feito – que não deram importância, 
como muitos não dão importância à comissão. Essa comissão é o que existe de 
mais puro, de mais bonito, de verdadeiro e valioso numa democracia: o povo 
contribuir realmente com a participação, com o trabalho legislativo. Porque não 
somos donos da verdade. Somos falíveis, mortais, pecadores, como qualquer um. 
Já pensou? É como os talentos – somos quase 200 milhões! Quantos Pelés exis-
tem? Quantos Gugas existem?(...). Existe um num canto lá; então esse é que pode 
ter uma visão diferente da nossa e dar o seu valor, dar a sua contribuição, porque, 
às vezes, muitos nem sabem que a Comissão existe. Mas tu não sabes: eu acho 
que a Câmara erra. Digo aí, a Presidência da Câmara, a parte administrativa da 
Câmara, a diretoria, digamos assim, erram quando não mostram a importância 
dessa comissão, não foca nessa comissão. Então é uma comissão que tem dificul-
dades para muitas coisas, como passagens pra realizar seminários; funciona às 
vezes como uma subcomissão, o que não deveria ser numa democracia, é uma 
porta, existe uma coisa lacrada.

Deputado Eduardo Amorim.
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Da revolta à incompreensão, são assim os entendimentos sobre a perda 
desse poder:

Lamento muito a perda desse poder. Não entendi até hoje a razão disso. Essas 
emendas, eram para as próprias instituições que as utilizavam da maneira como 
achavam mais importantes. Eu ainda não fazia parte da Comissão na época, mas 
já houve casos de entidades que conseguiram, por meio da CLP, emendas ao or-
çamento, não sei te dizer o nome, mas o dinheiro foi muito bem utilizado. Isso 
não é para o deputado, é para a própria sociedade, por isso não entendo a razão 
da perda desse poder.

Deputado Roberto Britto.

A retomada da prerrogativa de realizar emendas ao orçamento é defendida 
pelos parlamentares como uma maneira de dar mais força à comissão: 

Essa é uma atribuição que deve ser devolvida à CLP, pois é fundamental para o 
processo democrático. Como a sociedade pode influenciar nas leis se não pode 
opinar sobre a efetivação das mesmas? Para implementar as leis, necessitamos de 
recursos. E essa priorização para onde vão os recursos deve passar também pelo 
debate da sociedade. Fazer com que a sociedade participe diretamente do pro-
cesso orçamentário dá mais transparência, legitimidade às emendas aprovadas.

Deputada Fátima Bezerra.

Eu considero importante reaver a prerrogativa de apresentar emendas ao orça-
mento porque a CLP é palco de debates fundamentais e ela precisa ter assegurado 
pra ela o direito que toda comissão neste Parlamento tem, que é o de poder influir 
sobre as definições da alocação de recursos no orçamento geral da União, até 
porque por aqui passam os debates sobre as políticas públicas e nós queremos ter 
a possibilidade de destinar recursos para as prioridades que nós apontamos para 
os investimentos públicos. Então nós sabemos que na estruturação das políticas 
públicas onde não tem dinheiro não tem possibilidade de você influir concreta-
mente; então talvez essa seja uma das razões pelas quais alguns parlamentares 
não se vejam estimulados a estar aqui, pela falta de possibilidade de incidir sobre 
uma das coisas mais importantes que o parlamento tem – você sabe que histo-
ricamente os parlamentos surgiram para definir onde os recursos arrecadados a 
partir dos tributos deveriam ser utilizados – e não poder fazer isso tira da CLP 
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um caráter muito importante, comum a todas as outras comissões, que é o de 
poder incidir sobre o orçamento. Acho que isso precisa ser resgatado.

Deputado Iran Barbosa.

Como alternativa para reaver a participação da CLP na elaboração do or-
çamento, o atual presidente sugere a diminuição de emendas individuais de 
deputados, em favor da CLP:

Eu acho que essa questão é uma das questões chaves a ser resolvidas. A recu-
peração dessa prerrogativa é fundamental pra restabelecer um canal em que a 
sociedade veja uma possibilidade concreta de interagir. Até fiz esse raciocínio 
esses dias pra alguns deputados. Imagina o seguinte: hoje em dia, o deputado tem 
12 milhões e quinhentos mil reais de emendas. Imagina se cada um perdesse 100 
mil e nós pudéssemos criar um mecanismo, através da comissão, para que 513 
entidades pudessem ter projetos aprovados, cada um de 100 mil e pudesse prestar 
contas para a comissão daquele dinheiro. Isso seria uma revolução e não mudaria 
nada pros deputados, 100 mil a mais, 100 mil a menos (em 12.500.000) e nós terí-
amos um mecanismo de participação popular, de análise de projetos que seria um 
negócio fantástico. Então imagina 513 entidades por ano poderem ter projetos 
aprovados aqui na comissão? Então eu acho que a recuperação dessa prerrogativa 
é chave para que a comissão possa de fato ter um outro papel.

Deputado Paulo Pimenta.

Essa hipótese do deputado Paulo Pimenta demonstra a viabilidade de permi-
tir a participação popular na elaboração do orçamento da União, sem alterar 
significativamente o percentual de participação dos atores atuais, mas que di-
ficilmente seria aceita pelos outros deputados, dada a mencionada falta de co-
nhecimento ou de aceitação da existência da CLP por aqueles que não tiveram 
a oportunidade de vivenciar as suas potencialidades, como os parlamentares 
que a presidiram.

De maneira inversa, há também a descrença na questão orçamentária da 
União, afirmando, então, não fazer nenhuma diferença o fato de a Comissão 
poder ou não apresentar emendas ao orçamento:
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Eu sou muito descrente com respeito ao orçamento da União. Eu acho que o 
governo não respeita o orçamento; ele não respeita nem as emendas das comis-
sões, nem as emendas parlamentares, e eu considero que tanto as emendas das 
comissões – e também aí as da CLP – como as dos próprios deputados e senado-
res tinham que ser impositivas, que, se não forem impositivas, é melhor que não 
as haja. E aí o governo não tem respeitado nem Congresso, nem deputados, nem 
senadores, nem as comissões. Então hoje não faz diferença.

Deputado Geraldo Thadeu.

O depoimento do deputado Geraldo Thadeu corrobora a opinião de Figueiredo 
e Limongi (2002), ao afirmarem que as regras do processo orçamentário brasilei-
ro não visam ao atendimento do interesse eleitoral imediato dos parlamentares, 
visto que as normas regimentais adotadas privilegiam a participação coletiva 
dos parlamentares, por meio, por exemplo, das emendas de bancadas estaduais.

Confirmam também o que o deputado ressaltou em sua fala: “A lei orçamentá-
ria é autorizativa; não é mandatória. Isto é, o Executivo necessita de aprovação 
legislativa para efetuar qualquer gasto, mas não precisa fazer todos os gastos 
autorizados” (FIGUEIREDO e LIMONGI, 2002, p. 314-315).

Além disso, os autores destacam: “A fragilidade partidária nacional, o fato de 
os eleitores raramente se recordarem de em quem votaram na última eleição 
proporcional lança dúvidas sobre os vínculos que uniriam eleitores e seus re-
presentantes” (FIGUEIREDO e LIMONGI, 2002, p. 310). Eles salientam, ainda, 
que na adaptação feita da conexão eleitoral ao caso brasileiro, a prerrogativa de 
apresentar emendas ao orçamento foi tida como prova de que poderia ser im-
posto um perfil distributivista às políticas públicas. Contudo, eles demonstram 
que os dispositivos constitucionais existentes no Brasil garantem a primazia do 
Executivo, preservando sua proposta orçamentária.

Na verdade, mais do que um poder perdido pela Comissão e, por consequên-
cia, pelos próprios parlamentares que são dela membros, vê-se essa modifica-
ção como algo negativo para a própria sociedade.

A deputada Luiza Erundina apresenta a perda desse poder como uma resistên-
cia à própria participação da sociedade no parlamento:
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Isso é a resistência que se tem à participação popular no poder. Inclusive não se 
cumprindo o que está na Constituição. Alguns dispositivos não foram regula-
mentados até hoje. O que mostra a necessidade dessa comissão ser cada vez mais 
conhecida, mais divulgada, mais articulada com a sociedade civil organizada, 
porque é ela que assegura, ainda que de forma limitada, aquilo que está no artigo 
primeiro da Constituição Federal, que todo poder emana do povo.

Deputada Luiza Erundina.

5. Considerações finais

A presente pesquisa partiu do pressuposto de que a posição dos parlamentares 
em relação à CLP é de descaso. Não há uma procura efetiva dos deputados 
nem da própria Câmara dos Deputados por realizar as possibilidades do ór-
gão: a sua presidência é preterida em relação às das demais comissões; sobram 
vagas em sua composição; poucos parlamentares ouviram falar dela ou sabem 
apontar o campo de sua atuação, e os parlamentares da bancada que tem o 
direito de presidi-la não se interessam por candidatar-se a ocupar vaga na di-
reção dos trabalhos da CLP.

Do mesmo mal padecem as demais comissões similares no país afora. Em vá-
rios estados, a ideia da comissão permaneceu como letra morta. Naqueles em 
que ela foi instalada, sua atuação deixa mais a desejar que na matriz federal. A 
exceção foi a Comissão de Participação Popular da Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais, que apontou desempenho mais efetivo que as demais. De qual-
quer maneira, ressaltamos que o fato de essas comissões terem sido criadas 
no país já pode ser considerado um grande avanço. Pateman (1992) postula 
que uma cultura de participação só é criada quando o cidadão é habituado a 
participar, a dar opiniões nos variados aspectos de sua vida – na vida familiar, 
do bairro, da comunidade... Dessa forma, o passo inicial, de criação desses ór-
gãos, já foi dado. A construção da participação efetiva é que deve ser almejada. 
Acreditamos que esse é o próximo passo nesse caminho já iniciado. Salienta-
se, ainda, que na Comissão de Participação Popular de Minas Gerais, exemplo 
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de atuação, o sucesso está intrinsecamente ligado não apenas ao fato de poder 
realizar emendas orçamentárias, intervindo diretamente no orçamento esta-
dual, mas também ao de coordenar toda a participação popular no orçamento 
do estado. Papel significativo que a coloca em posição privilegiada diante até 
mesmo das demais comissões da Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

O estudo em tela buscou entender o porquê de os deputados não interagirem 
com a CLP ou por ela não se interessarem. Três eram as hipóteses aventadas: os 
deputados não conhecem a CLP e suas potencialidades e por isso não a buscam 
como possibilidade de desenvolvimento de seu próprio mandato; os deputados 
receiam que a CLP os substitua no mister legislativo e evitam dividir o poder 
de fazer leis com os órgãos; os deputados não temem nem desconhecem a CLP, 
apenas não se interessam pelo órgão por não enxergarem nele incentivos que 
justifiquem o gasto de tempo e energia no desempenho de suas funções.

O fator desconhecimento, até o momento, se mostrou verdadeiro – os 
deputados, em sua grande maioria, não conheciam a CLP antes de serem 
indicados por suas lideranças partidárias para integrá-la – mas não signi-
ficativo. Apenas este fator não foi suficiente para explicar a fraca relação 
entre os deputados e a Comissão. Isso porque, mesmo após conhecê-la 
(caso dos deputados que dela fizeram parte), a grande maioria não buscou 
continuar membro do órgão, ainda que o RICD facultasse o acúmulo deste 
cargo com o de outras comissões. Restou comprovado, até agora, que só os 
presidentes da comissão encontram incentivos para integrar a CLP.

Ao constatarmos, então, que o desconhecimento não era a principal expli-
cação para a frágil relação entre a CLP e os parlamentares, partimos para a 
hipótese do desinteresse. Essa foi a que ficou mais fortemente comprovada até 
o presente momento, haja vista que 68% dos deputados que fizeram parte dela 
uma vez e já a conheceram não se interessaram em participar novamente. Para 
explicar porque há tanto desinteresse parlamentar pelo órgão, surgem novas 
hipóteses a serem corroboradas. Supomos que a razão seja uma via de mão 
dupla: a sociedade não enxerga na CLP um meio efetivo de alcance e realiza-
ção de suas necessidades (pois o procedimento de aprovação de uma norma 
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pela CLP é demasiadamente demorado e complexo, sendo substituído, com 
ganhos, pela interlocução direta com o parlamentar); e o parlamentar, perce-
bendo o desinteresse social pelo órgão, a ele não se dedica por não encontrar 
formas de potencializar a divulgação de seu mandato em suas bases eleitorais. 
A não divulgação de sua participação e trabalho realizado na CLP não gera in-
centivo eleitoral ao parlamentar, o que faz aumentar ainda mais o desinteresse, 
pois, segundo Mayhew (2004), o mandato parlamentar é sempre voltado para 
a busca da reeleição.

Mas esse desinteresse é fomentado, o que significa dizer que é desejado, pelo 
próprio Poder Legislativo ou pelo menos pela maioria dos seus membros, pois 
quando a CLP gozava de relativo atrativo social, com a possibilidade de emen-
dar o orçamento, norma interna do Congresso podou a prerrogativa orçamen-
tária da CLP, atravancando o crescimento de sua atuação.

Outro ponto que fica ressaltado é que o desinteresse parece ter cunho cultural. 
Em parte, esse desinteresse pode ser justificado pelo reconhecimento de que 
nossa tradição elitista e formação patriarcal geraram cidadãos pouco partici-
pativos e elites dirigentes pouco afeitas à divisão de poder, conforme restou 
evidenciado na entrevista realizada com CLP de Goiás.

A questão do medo da CLP e de seu crescimento não foi devidamente pesqui-
sada, sendo objeto da próxima etapa de trabalho, em que novo questionário 
será entregue aos parlamentares e novas entrevistas serão feitas, procurando 
extrair dos membros do Legislativo se eles temem a CLP ou qualquer outra 
ferramenta de democracia participativa. Contudo, acreditamos que é forte in-
dício do receio de se potencializar a Comissão o fato de ela ter sido alijada de 
sua maior arma de coalizão de interesses até então experimentada: a possi-
bilidade de oferecer emendas ao orçamento. Essa diminuição de capacidade 
pode não se resumir ao desinteresse do órgão, ao contrário, como essa era a 
face atuante da CLP e a que lhe dava grande visibilidade, negá-la à Comissão 
representa uma forte demonstração de que os parlamentares não enfrentam 
bem a questão de dividir as realizações positivas de seu mandato com outras 
instâncias decisórias.
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Outro fator a justificar o medo é o regimental: a via de aprovação de propostas 
pela CLP é em regra mais longa e demorada do que os caminhos ordinários, 
pois a CLP não pode se beneficiar do poder conclusivo das comissões, deferido 
pelo artigo 58 da Constituição da República Federativa do Brasil. Ora, o des-
cuido legislativo de não se adequar ou não se providenciar dispositivos espe-
cíficos para a CLP tanto podem justificar a hipótese do temor ao crescimento 
da CLP quanto pode justificar o desinteresse pelo órgão. O fato de tramitar, 
desde 2007, o Projeto de Resolução no 42/2007, de autoria do deputado Celso 
Russomanno e outros, e até o momento não ter relator designado na Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania é um indicativo do descaso com que 
a Casa trata a matéria.
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Cláudia Regina Fonseca Lemos

Introdução

A relação entre os meios de comunicação e o Poder Legislativo no Brasil é mar-
cada por momentos de atração e de repulsão, a depender das circunstâncias po-
líticas e do contexto social. Contudo, independentemente das variáveis envolvi-
das, trata-se de algo prof ícuo como objeto de estudo, uma vez que a visibilidade 
do Parlamento é própria das sociedades democráticas. A comunicação tornou-
se tão relevante para o Poder Legislativo no Brasil que o Senado e a Câmara 
dos Deputados criaram sistemas próprios de informação, as chamadas “mídias 
legislativas”, com destaque para as emissoras de TV das duas instituições.

A criação das emissoras legislativas deve ser entendida à luz do processo socio-
cultural que fez a televisão se consolidar como uma das principais formas de 
expressão cultural no Brasil, a partir da segunda metade do século XX, o que 
se explica principalmente pela força da oralidade dos gêneros televisivos e pela 
assimilação de elementos e características das culturas populares. Por se tratar 
de um veículo dinâmico, a televisão conseguiu adaptar-se às mudanças sociais, 
provocar ela própria mudanças culturais e incluir em seu repertório os temas, 
linguagens, enquadramentos e abordagens em consonância com os anseios de 
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seus diferentes públicos. Uma variedade de gêneros de programação, especial-
mente a teledramaturgia e os programas populares, auxiliou nessa tarefa.

O Brasil exerceu expressiva liderança no processo de consolidação dos gêneros 
televisivos no contexto latino-americano, ao lado de outros países como Mé-
xico, Argentina e Venezuela. Em todo o continente latino-americano, porém, 
a lógica comercial regeu o desenvolvimento do veículo, ao contrário do que se 
percebeu na Europa, por exemplo, com os canais públicos e estatais que do-
minaram o mercado até a década de 1980 (MATTOS, 2002). Com a crescen-
te audiência dos canais privados, especialmente durante os regimes militares 
que imperaram na região nos anos 1970 e 1980, os governantes da América 
Latina passaram a investir em sistemas estatais de informação. No contexto 
brasileiro, tal fenômeno, iniciado ainda nos anos de 1960 com as emissoras 
educativas ligadas aos estados da Federação, intensificou-se na década de 1990 
com a emergência dos canais legislativos, tais como a TV Assembleia de Minas 
Gerais (1995), a TV Senado (1997) e a TV Câmara (1998). Essas emissoras 
serviram de inspiração para outras dezenas de canais legislativos que surgiram 
na esteira das chamadas “mídias das fontes”.36

O estudo proposto contempla apenas a TV Câmara, por uma questão de de-
limitação do objeto de estudo e impossibilidade de analisar conjuntamente 
a programação e a audiência das demais emissoras legislativas em um texto 
sucinto. A TV Câmara funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. Pela 
definição da Lei da TV por Assinatura (Lei no 8.977/1995), sua função prio-
ritária é transmitir, ao vivo, as sessões do Plenário, as reuniões e audiências 
públicas das comissões permanentes e temporárias, além das comissões par-
lamentares de inquérito (CPIs) e das comissões especiais destinadas a avaliar 
projetos específicos. Além disso, a programação inclui telejornais, programas 
de debates e entrevistas, documentários e outros formatos televisivos. A maior 
parte dessa produção é realizada por equipes próprias, mas também vão ao 
ar coproduções, especialmente documentários e filmes em curta-metragem. 

36 Trata-se de conceito desenvolvido por Francisco Sant’Anna (2006). Segundo o autor, as mídias das fontes 
consistem na iniciativa de instituições públicas difundirem informações por veículos de comunicação 
próprios. Na análise de Sant’Anna, as mídias legislativas se enquadram nessa categoria.
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Atualmente, a emissora tem 54 servidores de carreira, além de aproximada-
mente 200 profissionais terceirizados que realizam as mais variadas tarefas 
técnicas, desde a operação de câmeras, maquiagem, serviço de limpeza até a 
edição das imagens.

O foco da pesquisa é a relação entre a oferta de conteúdos (programação) e 
a preferência dos telespectadores. O estudo está relacionado com uma pers-
pectiva mais ampla, que inclui a dimensão cultural da televisão e a análise dos 
gêneros de programação na visão dos estudos culturais, abordagem que será 
apresentada a seguir.

1. Gêneros de programação 

Tanto em seus aspectos econômicos quanto políticos, a indústria televisiva 
constitui uma instituição essencial na configuração das modernas sociedades. 
Além disso, a centralidade desse meio de comunicação como opção cultural 
para extensas camadas populacionais não pode ser desconsiderada, especial-
mente nas sociedades latino-americanas. Como afirma Martín-Barbero, “a 
televisão converteu-se no centro cultural de nossas sociedades, criou uma fa-
mília mundial, novas formas de solidariedade e diversos cenários para o enten-
dimento público e a construção do multicultural” (2002, p. 329).

Nessa concepção, é oportuno mencionar o conceito de cultura como “cons-
trução simbólica”. Trata-se, portanto, de um processo permanente de cons-
tituição e reconstituição dos valores e instituições sociais através das formas 
simbólicas – expressões linguísticas, ações humanas e objetos significativos 
que têm por função compartilhar experiências e significados entre os seres 
humanos (LARRAÍN, 2003) –, o qual deve ser lembrado como referência para 
o enfoque aqui adotado. Trata-se, pois, de um processo constante de interação 
entre padrões criados e apreendidos por cada indivíduo e os padrões comu-
nicados e ativados nos relacionamentos, convenções e instituições sociais, se-
gundo Raymond Williams (1984, p. 89).
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Em linha similar de raciocínio, Rincón afirma que a presença social da televisão 
depende das demais instituições sociais, pois sua ação cultural estaria diluída 
pela presença “(...) da família, da escola, da religião, da tradição cultural, dos 
partidos políticos, das formas de governos, dos costumes de ética cotidiana 
da comunidade” (2002, p. 17). Mesmo assim, o papel cultural do veículo como 
“(...) espelho social que reflete a cultura que a produz, as identidades frágeis 
que nos habitam, as estéticas do popular de massa e dos consensos efêmeros” 
(2002, p. 17) é destacado pelo autor. Assim, uma análise completa da mídia 
precisa levar em conta que os controles impostos pelo Estado e pela política, o 
código cultural da comunidade, a autonomia relativa e os efeitos da ideologia 
e das práticas profissionais dos produtores, a dependência da publicidade, do 
governo, das próprias fontes e as pressões do mercado interferem e funcionam 
como limitadores do processo (GOLDING e MURDOCK, 1985; HALLIN e 
MANCINI, 1993; HERMAN, 1993).

Mas, de forma mais específica, conforme o escopo analítico aqui proposto, a 
dimensão cultural da televisão está expressa, essencialmente, na sua progra-
mação, produto final que conquista os espectadores. Cada emissora de TV 
constrói uma identidade, um perfil próprio, uma imagem com base nos gê-
neros de programas que escolhe para atrair determinados públicos (SOUZA, 
2004, p. 52-53). O número de programas de um gênero faz com que os teles-
pectadores conheçam a emissora quando escolhem seus programas favoritos 
(SOUZA, 2004, p. 56).

O gênero, portanto, proporciona aos produtores (e quem estiver envolvido 
no processo produtivo, como autores, narradores, atores etc.) pautas ou pa-
drões da produção discursiva; e aos destinatários (espectadores), cânones para 
perceber o texto de uma forma mais legível e previsível, assumindo melhor a 
sua cumplicidade como receptor (JIMÉNEZ, 1993). Logo, o gênero é a ponte 
entre as esferas da produção e da recepção, com interferências múltiplas sobre 
ambas. De acordo com perspectiva explicitada por Bernardes et al. (1997) e 
Bernardes (2004), os gêneros constituem o ponto de articulação entre os as-
pectos econômicos e culturais dos bens produzidos pelas indústrias culturais.
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Na mesma perspectiva, Nora Mazziotti explica que

Os gêneros podem ser entendidos como conjuntos de convenções compartilha-
das não apenas com outros textos pertencentes a um mesmo gênero, mas tam-
bém entre textos e públicos (audiências), textos e produtores, produtores e audi-
ências. Trata-se de um intercâmbio, de uma mediação (conhecida, tacitamente 
aceita) que conta com o consenso cultural. Os gêneros podem equiparar-se às 
fórmulas sem que esse conceito seja pensado de maneira pejorativa. Constitui 
uma prática cultural, um conjunto de características que se modifica em cada 
novo exemplo que é produzido. São definidos como sistemas de orientações, ex-
pectativas e convenções que circulam entre a indústria, os sujeitos espectadores 
e o texto (MAZZIOTTI, 2002, p. 205).

O conceito de gênero também está de acordo com a proposta de inclusão da 
análise de contexto histórico e das relações de poder que influem na atribuição 
de significados à cultura e significa levar em conta tanto a codificação quanto 
a decodificação, ou seja, os processos de produção e de consumo dos bens 
simbólicos televisivos. Nesse sentido, a produção da forma simbólica, para 
Thompson (2000), sempre implica uma expectativa de recepção, pois o sujeito 
que a produz mobiliza recursos, baseia-se em regras e implementa esquemas 
para atingir um receptor específico.

Apesar de uma clara função econômica na televisão comercial – afinal, serve 
para delimitar os públicos que serão atingidos pelos anunciantes – os gêneros 
também são utilizados para estruturar a programação de emissoras sem fins 
lucrativos. É o caso de emissoras públicas em todo o mundo e também das 
televisões legislativas no Brasil. Nessas emissoras, a função cultural do gênero 
como guia de leitura para as audiências é essencial. Existe, portanto, uma in-
tenção de atrair a atenção e realizar uma comunicação eficiente com o público, 
mas por motivos que não são os mesmos das emissoras comerciais.

Resumindo, a audiência é que oferece os parâmetros para os produtores, e 
a leitura das formas simbólicas ocorre pelo contrato de leitura estipulado 
pelo gênero. Seguindo concepções presentes nos estudos culturais, reforça-
se a interdependência entre as instâncias da produção e da recepção. Como 
afirma Hall (1997, p. 91), os momentos de codificação e decodificação, ainda 



Olhares sobre o Parlamento
Incursões Acadêmicas no Território Político

que relativamente autônomos, são momentos determinados, com influências 
múltiplas um sobre o outro. Essas influências múltiplas ficam evidentes se 
considerarmos as funções econômicas e culturais que cumprem os gêneros 
na televisão, segundo Nora Mazziotti.

Os gêneros, portanto, são fundamentais para definir as tipologias de progra-
mação de uma emissora televisiva. Assim, existem três vértices do processo 
ativo da programação, segundo Fuenzalida (2002, p. 158): critérios para toma-
da de decisões, oferta programática para a audiência e autossustentabilidade. 
Como afirma o autor, o processo de programação é uma estratégia competi-
tiva, e as decisões são provenientes da missão do canal e estão adaptadas aos 
interesses de cada audiência particular (FUENZALIDA, 2002, p. 159).

No caso das emissoras legislativas, surgidas já na década de 1990, a intenção 
política foi o aspecto principal de sua criação e, consequentemente, tal inten-
ção interferiu diretamente no desenho de sua programação e na configuração 
dos gêneros. Ligadas ao Poder Legislativo, tais emissoras exibem como obje-
tivo principal a aproximação dos parlamentos com a população, numa nítida 
estratégia de comunicação institucional com vistas à melhoria da imagem do 
Congresso Nacional, de assembleias legislativas e de câmaras de vereadores. 
Mantém-se, porém, uma intenção de racionalização da comunicação na pro-
gramação de tais emissoras baseada em perspectivas que enfatizam a ação po-
lítica racional, como na teorização de Habermas (1995) sobre a democracia 
deliberativa. Por essa razão, as emissoras legislativas priorizam as transmis-
sões das sessões plenárias, os debates e as entrevistas com participação dos 
parlamentares, como será detalhado no item a seguir.
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2. Estratégias de programação

A grade de programação da TV Câmara é composta por 24 programas, entre 
noticiários, debates, entrevistas, documentários, programas culturais, mu-
sicais, filmes em curta-metragem e um programa de auditório voltado para 
o público jovem (Câmara Ligada). Além desses, são produzidos nove inter-
programas, chamados assim por serem produções curtas, de no máximo sete 
minutos, que servem para preencher a grade entre os demais programas. Pro-
duções institucionais, compilações de matérias jornalísticas veiculadas pela 
emissora ou pequenas séries documentais que abordam diferentes temas, 
como a Constituição, são alguns exemplos de interprogramas. A maior parte 
desses produtos é feita pela própria equipe de profissionais da emissora, espe-
cialmente os programas jornalísticos, os debates e as entrevistas.

Já os documentários e filmes são, em sua maioria, coproduções com outras 
emissoras ou com produtoras independentes. Um bom exemplo são os docu-
mentários do DOC TV, projeto do Ministério da Cultura que abre editais anuais 
para os produtores independentes em conjunto com as emissoras educativas 
dos estados. Existem ainda alguns programas feitos por outras emissoras do sis-
tema público, tais como América do Sul Hoje e Parlamento Brasil, produzidos, 
respectivamente, pela TV Brasil e pela TV Senado, além de produções do Ser-
viço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), da Fundação 
Cultural Itaú, de organizações não governamentais, de produtoras independen-
tes e de outros canais, como o Futura e a Televisión America Latina (TAL).

Na Tabela 1 apresenta-se o levantamento semanal da grade da emissora, clas-
sificando os programas em cinco diferentes gêneros de produção: jornalismo, 
debates/entrevistas, programas culturais, documentários e transmissão de 
Plenário/comissões. Sobre a relação entre os gêneros e o total de horas desti-
nadas a cada um, observa-se que predomina a transmissão de Plenário e co-
missões, com quase um terço do total semanal de horas de programação da 
emissora (27,9%). Em segundo lugar estão os debates e entrevistas (24,55%); 
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em terceiro lugar está o noticiário (19,3%); em quarto lugar, os programas cul-
turais (15,7%); e, por fim, os documentários (10,8%).

TABELA 1 – Gêneros de programação37

Gêneros/ hora Seg Ter Qua Qui Sex Sab Dom Semanal Percentual

Jornalismo 4h 3h30 3h30 3h45 3h30 7h15 7h 32h30 19,3%

Debates/Entrevistas 9h45 5h45 5h45 7h 5h45 3h15 4h 41h15 24,5%

Programas Culturais 2h30 2h30 1h30 1h30 3h30 8h 7h 26h30 15,7%

Documentários 1h45 1h15 2h15 45min 3h15 3h 6h 18h15 10,8%

Diversos 0 0 0 0 0 2h30 0 2h30 1,4%

Plenário e Comissões 6h 11h 11h 11h 8h 0 0 47h 27,9%

TOTAL 24h 24h 24h 24h 24h 24h 24h 168h 100%

 
Inicialmente criada para transmitir os debates entre os parlamentares, a TV 
Câmara mantém sua missão essencial: dar transparência e visibilidade aos 
discursos e votações do Plenário e das comissões temáticas da Câmara dos 
Deputados. Semanalmente, das 168 horas de programação ininterrupta, 47 
são dedicadas à transmissão ao vivo e gravada das reuniões que ocorrem na 
Casa. Nas segundas-feiras, a transmissão ao vivo ocorre durante a tarde; nas 
sextas-feiras, são transmitidas as sessões do período da manhã. Nos demais 
dias, o Plenário tem prioridade das 10h30 às 12h30 e das 14h às 19h30, ho-
rários em que normalmente ocorrem as sessões. As tardes de sexta e as ma-
drugadas de terça, quarta e quinta são destinadas para reprises do próprio 
Plenário ou das comissões reunidas durante a semana.

A transmissão do Plenário é imprevisível, como toda transmissão ao vivo. 
As reuniões podem se estender noite adentro, o que impede a exibição dos 

37 Os dados resultam de levantamento realizado por meio de monitoramento da programação e das infor-
mações disponíveis no site da emissora, durante uma semana (segunda a domingo), no período de 14 a 
20 de setembro de 2009.
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programas previstos – caso do Expressão Nacional, do Participação Popular 
e do próprio telejornal noturno da emissora, o Câmara Hoje. Em outros dias, 
as sessões podem simplesmente ser mais curtas ou nem ocorrer, o que obriga 
a emissora a colocar outras produções no ar, geralmente as íntegras de reu-
niões das comissões temáticas. Essas íntegras também são muito usadas para 
preencher a grade normal nos períodos de recesso parlamentar, quando não 
há sessões diárias no Plenário (em janeiro e na segunda quinzena de julho).

De qualquer modo, as transmissões, ao vivo ou gravadas, das reuniões do Ple-
nário e das comissões ocupam quase 28% da grade semanal da emissora, po-
dendo variar, conforme já mencionamos, de semana para semana. O gerente 
do Núcleo de Conteúdo da emissora, Getsemane Silva, acredita, contudo, que 
a transmissão das íntegras, especialmente das reuniões das comissões técni-
cas, não é bem aproveitada pela emissora. “Deveríamos ter mais transmissões 
na íntegra, ao vivo, para que as pessoas pudessem ver sem cortes, com menor 
intervenção editorial, o que está acontecendo na Câmara. Essa é a especifici-
dade do canal, deveríamos aproveitá-la melhor”, sugere. Segundo ele, as trans-
missões das reuniões das comissões são visualmente complicadas, porque há 
poucas câmeras, poucos ângulos para corte, os participantes passam na frente 
das câmeras, a luz é inadequada etc. Isso pode ter motivado a equipe a reduzir 
o tempo para essas transmissões na grade ao longo do tempo, acredita ele. “Os 
plenários das comissões não foram construídos para serem estúdios de tevê, 
são salas de reuniões; então falta espaço para um bom posicionamento das câ-
meras, por exemplo. E isso deixa as imagens das reuniões muito feias”, analisa.

Getsemane Silva estima que, atualmente, apenas 25% das reuniões das comis-
sões são exibidas semanalmente, ao vivo ou gravadas. Nos períodos de recesso, 
aproximadamente a metade das reuniões acaba sendo veiculada, para preen-
cher a grade. Sobram 25% das reuniões que não são exibidas no canal. “Não 
acho que devemos exibir tudo, porque há reuniões em que nem os parlamen-
tares estão interessados, apenas aquele que fez o requerimento. Em outros ca-
sos, os convidados não trazem informações relevantes, então há coisas que 
não valem a pena mesmo”, explica. “Entretanto, esse é o diferencial da nossa 
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emissora. Só nós temos as íntegras das reuniões, então poderíamos aproveitar 
mais isso”, conclui.

O segundo tipo de programa mais veiculado pela TV Câmara são as produções 
voltadas para o debate e as entrevistas, que ocupam 24,55% da grade. Algumas 
produções conjugam elementos dos dois gêneros – opinião e jornalismo –, 
com um apresentador que conduz o debate dos participantes por meio de per-
guntas e apresentação de reportagens sobre o assunto (Expressão Nacional) 
ou com a participação de cidadãos no próprio estúdio (Participação Popular). 

Segundo a definição adotada pela própria equipe, tais produções e também 
os documentários, que preenchem 10,8% da programação semanal, são consi-
derados “programas de reflexão”. Segundo o gerente do Núcleo de Conteúdo, 
esses programas privilegiam a habilidade interpretativa do público, promovem 
uma reflexão sobre diferentes temas. “Quase nunca temos documentários de 
entretenimento na emissora; nossas produções são bastante temáticas, a infor-
mação é o mais importante, nossos documentários são quase grandes reporta-
gens sobre assuntos diferentes”, explica.

O jornalismo propriamente dito, com noticiários e flashes informativos ao lon-
go da programação, ocupa 19,34% da grade, com mais de 30 horas semanais de 
informação, e compõe o que a equipe denomina de “programas informativos”. 
“São aqueles programas em que aparece o fato puro, sem análise ou opinião”, ex-
plica Getsemane Silva. As duas principais produções do gênero na emissora são 
os telejornais Por Dentro da Câmara – exibido de terça a quinta-feira às 10h, e 
o Câmara Hoje, exibido de segunda a quinta-feira às 21h. Enquanto o primeiro 
antecipa os debates e assuntos que estarão na pauta do Plenário e das comissões 
ao longo do dia, motivo pelo qual só é exibido de terça a quinta (dias em que há 
votações), o Câmara Hoje faz um resumo dos fatos do dia na Câmara. Na sexta-
feira, ele é substituído pelo Panorama, uma revista semanal que faz um resumo 
dos fatos do período, aproveitando as matérias produzidas ao longo da semana.

Verifica-se ainda na grade de programação da emissora uma divisão entre os 
gêneros nos dias da semana. De segunda a sexta-feira, com as transmissões do 
Plenário e das comissões, há pouco tempo para produções culturais e programas 
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musicais, que são concentrados nos finais de semana, respeitando-se a rotina 
de trabalho das instituições públicas. No total, os programas culturais ocupam 
15,77% da grade de programação da emissora.

Nos finais de semana também há um aumento do número de programas jorna-
lísticos, mas isso se deve às reprises das produções exibidas ao longo da semana. 
Uma das estratégias principais, aliás, é a reprise, em vários horários alternados 
durante a semana, dos programas já exibidos. Se isso poderia parecer um des-
perdício de grade em uma emissora comercial, faz parte das atribuições de uma 
emissora legislativa, pois a reprise dá chance ao público de ver uma produção 
que ele não teve oportunidade de conferir ao vivo ou em sua primeira exibição. 
No caso das reuniões de comissões e do Plenário, a reprise serve ao dever cons-
titucional do Poder Legislativo de dar visibilidade aos seus atos, que geralmente 
ocorrem nos momentos em que a maioria da população está no trabalho, em 
horários comerciais. Obviamente, a estratégia também tem um viés logístico, 
devido à menor capacidade estrutural e financeira de produção própria de uma 
emissora pública em comparação com as televisões comerciais.

3. Procedimentos metodológicos

Os dados referentes à audiência apresentados e analisados neste artigo resul-
taram de uma sondagem exploratória feita por telefone, com abrangência na-
cional, realizada no período de 19 de junho a 5 de agosto de 2009 pela Seção 
de Atendimento ao Cidadão (Serviço 0800) da Câmara dos Deputados38. Por-
tanto, a coleta das informações foi realizada em situação de interação comu-
nicativa entre o coletor dos dados e o respondente do questionário. Com essa 
abordagem exploratória preliminar, pretende-se responder a algumas pergun-
tas iniciais ou obter dados para iniciar uma discussão sobre tais questões:

38 Trata-se de uma sondagem e não de uma pesquisa de opinião propriamente dita, uma vez que a coleta 
de dados, neste caso, foi realizada sem o rigor estatístico típico das pesquisas de opinião. Denomina-se 
sondagem exploratória por se tratar de uma coleta de informações com objetivos fluidos, com o fim 
de fornecer subsídios para novos inquéritos mais direcionados e com objetivos específicos. O objetivo, 
portanto, não é uma investigação exaustiva e conclusiva.
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1. O usuário do serviço 0800 da Câmara dos Deputados assiste à programa-
ção da TV Câmara? De que forma: UHF, parabólica, sinal digital, inter-
net? (Esse é o foco da pergunta 1.)

2. No caso dos cidadãos que assistem à programação da TV Câmara, qual é 
a frequência dessa audiência: diária, semanal, quinzenal, eventual? (Esse 
é o foco da pergunta 2.)

3. Após esses dados iniciais, parte-se para sondar o tipo de programação 
preferida pelo cidadão: Plenário e comissões; debates e entrevistas; notí-
cias; programação cultural; documentários. (Esse é o foco da pergunta 3.)

4. Em seguida, indaga-se se o telespectador se lembra espontaneamente do 
nome de algum programa da TV Câmara. Em caso afirmativo, pede-se para 
ele citar o nome de um dos programas exibidos pela emissora. O objetivo é 
averiguar se a programação da TV Câmara já conseguiu construir vínculos 
de memória seletiva com o telespectador. (Esse é o foco da pergunta 4.)

O questionário utilizado na sondagem foi reproduzido abaixo.
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A sondagem foi realizada por telefone, mediante adesão do cidadão, na mo-
dalidade denominada teleatendimento passivo, ou seja, quando a ligação parte 
do próprio cidadão, na maioria dos casos usuário habitual do serviço telefôni-
co gratuito oferecido à população pela Câmara dos Deputados. O sistema foi 
programado para evitar redundância nas respostas. Para cada ligação atendi-
da foi gerado um número de protocolo, vinculado ao cadastro completo do 
usuário (uma vez que a mesma pessoa pode fazer ligações a partir de vários 
números telefônicos). Após a conclusão do atendimento, os operadores res-
ponsáveis pela coleta de dados foram instruídos a abordar o cidadão acerca da 
sondagem para a TV Câmara, a fim de conseguir a adesão dos respondentes, 
mas sem insistência enfática. Do total de 37.603 ligações atendidas no perío-
do, 20.149 concordaram em responder à sondagem. A média de adesão foi de 
aproximadamente 53,6%.

Com base nesse procedimento é que se classifica o conjunto de respostas obti-
das em um misto de amostra por conveniência (ou de fácil acesso) e de amos-
tra por voluntários. Tecnicamente, a primeira é definida como forma de coleta 
de dados, sem critérios estatísticos predeterminados, a partir de situações ou 
lugares que permitem a aplicação de um questionário de pesquisa de forma 
ágil, fácil e sem muitos custos. A segunda aplica-se aos casos em que os indiví-
duos aceitam participar da pesquisa, por adesão, respeitando-se os casos dos 
que se negam a participar, exatamente como foi o procedimento adotado no 
caso da coleta de dados realizada para a TV Câmara.

Antes da aplicação definitiva dos questionários foi aplicado um pré-teste, 
como é de praxe nesse tipo de coleta de dados, a fim de sanar eventuais pro-
blemas identificados pelos pesquisadores. Ao pré-teste foi destinado o dia 19 
de junho de 2009, no horário integral de funcionamento do call center, ou seja, 
das 8h às 20h, com o efetivo de 22 atendentes (11 em cada turno). O pré-teste 
contou com 537 questionários respondidos. No dia seguinte foi realizada ava-
liação preliminar das informações coletadas e uma reunião com os atendentes 
que aplicaram o questionário. Como o diagnóstico foi favorável, o trabalho 
prosseguiu normalmente até o dia 5 de agosto, data em que se atingiu a meta 
de 20 mil questionários respondidos, às 20h.
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Quando há alteração no questionário por causa do pré-teste, é obrigatório que 
os dados sejam descartados. Contudo, como não foi necessário rever nem alte-
rar o instrumento de coleta de dados e por se tratar de um número expressivo 
de respostas, optou-se pelo aproveitamento integral das informações coleta-
das durante o pré-teste.

4. Análise dos resultados

Inicialmente, apresenta-se um perfil dos respondentes do questionário apli-
cado. A seguir, uma breve análise dos resultados da enquete, apresentados de 
forma descritiva. No final da análise compara-se o tempo destinado a cada gê-
nero de programação na grade da emissora com a preferência do público. Tal 
comparação é feita com base no levantamento sobre o total semanal de horas 
que a TV Câmara destina a cada gênero: jornalismo, debates/entrevistas, pro-
gramas culturais e plenário/comissões. O objetivo é averiguar se existe relativa 
coerência entre a oferta de conteúdos e a preferência do público.

4.1 Perfil dos respondentes do questionário

Em relação ao perfil dos cidadãos que responderam ao questionário, foram 
coletadas as informações que integram o cadastro do Serviço 0800, uma vez 
que a sondagem foi vinculada ao protocolo de atendimento rotineiro da Seção. 
As variáveis consideradas são: região, estado, gênero, faixa etária, grau de ins-
trução e profissão, as quais estão expostas na sequência de gráficos de 2 a 7.

No que se refere à região, predominam participações de cidadãos do Sudeste, 
com 61,3% (12.345 cidadãos – do total de 20.149), seguidas do Sul, com 16,9% 
(3.404 cidadãos) e Nordeste, com 13,9% (2.806 cidadãos). Nas demais regiões 
os registros são, respectivamente: Centro-Oeste, com 5,6% (1.136 cidadãos) e 
Norte, com 2,1% (417 cidadãos) – (Tabela 2).
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TABELA 2 – Região de respondentes

REGIÃO No. DE RESPONDENTES PERCENTUAL

Sudeste 12.345 61,3 %

Sul 3.404 16,9 %

Nordeste 2.806 13,9 %

Centro-Oeste 1.136 5,6 %

Norte 417 2,1 %

Não informado 41 0,2 %

TOTAL 20.149 100 %

 
São Paulo destaca-se como o estado com o maior índice de respostas, com 
29,9%. Também tiveram participação expressiva os seguintes estados: Rio 
de Janeiro (18,8%) e Minas Gerais (10,3%). Entre aqueles que registram o 
menor índice de respostas estão estados das regiões Norte: Acre (0,1%), 
Amapá (0,1%), Roraima (0,1%) e Tocantins (0,4%). A distribuição geográfica 
registrada na sondagem reflete a tendência dominante nas ligações recebi-
das pelo Serviço 0800 da Câmara dos Deputados em seus 11 anos de fun-
cionamento. Independentemente da conjuntura política, o maior número 
de participações é das regiões Sudeste e Sul, as quais concentram o maior 
eleitorado do país, a maior densidade demográfica, industrial e o maior ín-
dice de escolaridade da população.

 Acerca do gênero, os homens representam 55,8% dos respondentes, enquanto 
o índice de mulheres é de 44%. Esse dado também reflete a tendência geral das 
ligações recebidas pelo Serviço 0800 da Câmara, independentemente da con-
juntura política. No caso das faixas etárias, as que registram o maior índice de 
respostas são: de 51 a 64 anos, 27,7%; de 41 a 50 anos, 24%; 31 a 40 anos, 19,4%; 
e de 22 a 30 anos, 15,7%. Entre as faixas de menor participação destacam-se: 
acima de 64 anos, 9,6%; de 16 a 21 anos, 3,2%; e de 9 a 15 anos, 0,4% (Tabela 3). 
No caso da faixa etária, ao contrário dos itens anteriores, ocorrem variações 
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frequentes em função dos temas discutidos na Casa e da pauta de votações 
do Plenário. Durante a realização da sondagem estavam em discussão duas 
propostas de interesse dos aposentados: o Projeto de Lei no 3.299/2008, que 
extingue o fator previdenciário, e o Projeto de Lei no 4.434/2008, que reajusta 
os benef ícios dos aposentados, o que pode explicar a predominância das faixas 
etárias expostas na Tabela 3.

TABELA 3 – Faixa etária dos respondentes

FAIXA ETÁRIA QUANTIDADE PERCENTUAL

Até 15 anos 77 0,4%

16 a 21 anos 646 3,2%

22 a 30 anos 3.161 15,7%

31 a 40 anos 3.918 19,4%

41 a 50 anos 4.840 24%

51 a 64 anos 5.588 27,7%

Acima de 64 anos 1.914 9,6%

TOTAL 20.149 100%

 
Acerca do grau de instrução dos cidadãos que responderam à sondagem, des-
tacam-se: superior completo (40,9%) e ensino médio completo (35,1%). Os ín-
dices de menor expressividade são: pós-graduação (4,6%), ensino fundamental 
completo (3,9%), ensino fundamental incompleto (2,4%), ensino médio incom-
pleto (1,7%) e sem instrução (0,1%) – (Tabela 4). O grau de instrução também 
varia em função dos temas discutidos. No período em questão, destacam-se 
as duas propostas em discussão anteriormente citadas, que contemplam in-
teresses de aposentados com benef ícios superiores ao salário mínimo, o que 
implica maior grau de instrução dos respondentes.
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TABELA 4 – Grau de instrução dos respondentes

GRAU DE INSTRUÇÃO QUANTIDADE PERCENTUAL

Pós-graduação 919 4,6%

Superior Completo 8.255 40,9%

Superior Incompleto 2.113 10,5%

Médio Completo 7.076 35,1%

Médio Incompleto 361 1,7%

Fundamental Completo 753 3,9%

Fundamental Incompleto 476 2,4%

Sem Instrução 27 0,1%

Não Informado 164 0,9%

TOTAL 20.149 100%

 
No caso das profissões, ocupações e carreiras, o elenco é altamente diversifi-
cado, com mais de 250 itens, o que inviabiliza o detalhamento de todas elas. 
Contudo, cabe destacar as que apresentaram maior índice de participação: 
aposentado (12,8%), professor (5,9%), policial (5%) e servidor público (4,9%). 

4.2 Dados do questionário39

Em relação ao item 1 do questionário, os resultados indicam que o maior índi-
ce de audiência da TV Câmara entre os usuários do Serviço 0800 é por meio de 
sinal a cabo (50,8% ou 5.461 cidadãos), seguido de parabólica (31,9% ou 3.433 
cidadãos) – (Tabela 5).

39 Nos itens seguintes, o total de cada tabela varia em função do número de cidadãos que responderam 
cada item.
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TABELA 5 – Como assiste à TV Câmara?

SINTONIA QUANTIDADE PERCENTUAL

TV a cabo 5.461 50,8%

Parabólica 3.433 31,9%

UHF 1.021 9,5%

Internet 613 5,7%

Sinal Digital 229 2,1%

TOTAL 10.757 100%

 
O baixo índice de resposta em relação aos que assistem à TV Câmara pela 
internet (3% ou 613 cidadãos) deve ser ponderado em função da natureza do 
serviço e do perfil dos usuários do Serviço 0800. Embora ainda não haja in-
formação sistematizada o suficiente para se fazer afirmações categóricas, é 
necessário lembrar que os cidadãos usuários do Serviço 0800 se enquadram, 
geralmente, nos segmentos que pouco usam a internet (é alta a concentração 
de cidadãos que não a utilizam) e preferem o telefone.

Chama atenção ainda o elevado índice de usuários do Serviço 0800 que não 
quiseram responder ao questionário (46,4% ou 17.454 cidadãos) e dos que de-
clararam que nunca assistiram a nenhum programa da emissora (46,6% dos 
respondentes ou 9.392 cidadãos – dos 20.149 que aceitaram responder ao 
questionário), mesmo sendo pessoas que ligam para um serviço da Câmara. 
Esse dado pode indicar a falta de conhecimento mais abrangente do cidadão 
em relação aos canais e veículos de comunicação da Câmara. Alguns usuários 
habituais do Serviço 0800 desconhecem os demais serviços e canais de infor-
mação e de interação da instituição com a sociedade.

Acerca do item 2 do questionário, a frequência esporádica com que os teles-
pectadores assistem à TV Câmara é outro dado relevante. As opções “às vezes” 
e “raramente” correspondem a 61,4% (6.594 cidadãos). Os escores relaciona-
dos às opções de maior assiduidade correspondem a 38,5% (4.163 cidadãos), 
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sendo que a audiência semanal registra 23,4% (2.522 cidadãos), e a diária, 
15,2% (1.641 cidadãos) – (Tabela 6).

TABELA 6 – Com que frequência assiste à TV Câmara

FREQUÊNCIA QUANTIDADE PERCENTUAL

Às vezes 4.769 44,3%

Semanalmente 2.522 23,4%

Raramente 1.825 17%

Diariamente 1.641 15,3%

TOTAL 10.757 100%

 
Apesar da disparidade, em termos estatísticos, considerando-se a extensão da 
amostra, são expressivos os indicadores de frequência semanal e diária. Seria 
oportuna a realização de outras pesquisas complementares a fim de apurar o 
perfil desse tipo de público e seus interesses em relação à programação da TV 
Câmara. Quem assiste diariamente, por exemplo, é motivado pelas sessões do 
Plenário ou pelos telejornais? A opção “semanalmente” se justifica pelo interes-
se em relação aos documentários ou aos programas de debates, por exemplo?

No que se refere ao item 3 do questionário, o interesse pela programação que 
conta com a participação direta dos parlamentares predomina, com 74,4% ou 
8.004 cidadãos (distribuídos nas duas primeiras opções do item 3 do questio-
nário: Plenário e comissões com 37,3% (4.006 cidadãos) e debates/entrevistas 
com 37,2% (3.998 cidadãos) – Tabela 7).
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TABELA 7 – Tipo de programa preferido

TIPO DE PROGRAMA QUANTIDADE PERCENTUAL

Plenário e comissões 4.006 37,2%

Debates e entrevistas 3.998 37,2%

Notícias 1.572 14,6%

Documentários/programas culturais 1.181 11%

TOTAL 10.757 100%

 
Esses dados apontam para o elevado interesse dos usuários do Serviço 0800 da 
Câmara pelos trabalhos que envolvem diretamente os parlamentares (Plenário 
e Comissões) e suas opiniões, comentários e análises por meio dos programas 
de entrevistas e debates. Essa informação contradiz o senso comum de que o 
cidadão brasileiro não tem interesse pelas atividades políticas nem pelas ativi-
dades do Poder Legislativo. Pode-se contra-argumentar, contudo, que os usu-
ários do Serviço 0800 que participaram da sondagem são cidadãos com perfil 
político diferenciado. Como eles ligam para pedir informações sobre projetos 
de leis ou sobre votações, também acompanham o desenrolar da agenda da 
Câmara pela TV institucional.

Os programas com informações sobre as atividades da Câmara e os documen-
tários aparecem na sequência com 14,6% e 11%. Em termos estatísticos, no 
cômputo geral, esses índices representam 1.578 e 1.181 cidadãos, respectiva-
mente. Esses dados demonstram um interesse menor do público pelos pro-
gramas de informação – jornalísticos – e por aqueles que tratam menos di-
retamente das atividades do Parlamento – documentários e cultura. No item 
4 do questionário, chama atenção o percentual de 97,4% (10.477 cidadãos) de 
respondentes que não conseguiram lembrar do nome de nenhum programa 
exibido pela TV Câmara, contra 2,6% (296 cidadãos) que responderam afirma-
tivamente. Por outro lado, em termos qualitativos, é oportuno considerar que 
todos os 36 programas da grade da emissora incluídos no questionário foram 
mencionados, mesmo que uma única vez, o que reforça o pressuposto de que 
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a TV Câmara consegue produzir e exibir conteúdos para praticamente todos 
os segmentos sociais.

Entre os programas com maior índice de menções estão aqueles de conteúdo 
opinativo, sobretudo os debates, com 50,4% do total de respostas (Expressão 
Nacional 19,1%; Brasil em Debate 14,4%; Palavra Aberta 5%; Câmara Ligada 
3,3%; Ver TV 3%; Participação Popular 2,3%; Foco 2%; Comitê de Imprensa 
1%; Propostas para o Brasil 0,3%;), totalizando 151 respondentes do total de 
296. Os programas informativos ficam em segundo lugar, com 25,5% (Câmara 
Hoje 12%; Prisma 4,7%; Panorama 3%; Câmara Informa 2,3% Câmara Agora 
2%; Parlamento Brasil 1,0%; Por Dentro da Câmara 0,3%), totalizando 76 cida-
dãos do grupo de 296 que respondeu à última questão (Tabela 8).

TABELA 8 – Programas lembrados pelo cidadão

PROGRAMAS QUANTIDADE DE 
RESPONDENTES PERCENTUAL

Expressão Nacional 57 20%

Brasil em Debate 43 14,3%

Câmara Hoje 36 11,8%

Palavra Aberta 15 5,4%

Prisma 14 5%

Documental 14 4,6%

Curtas na TV 11 3,9%

Câmara Ligada 10 3,6%

Sintonia 9 3,2%

Panorama 9 3,2%

Ver TV 9 2,9%

Câmara Informa 7 2,5%

Sempre um Papo 7 2,1%



Olhares sobre o Parlamento
Incursões Acadêmicas no Território Político

PROGRAMAS QUANTIDADE DE 
RESPONDENTES PERCENTUAL

Participação Popular 7 2,1%

Câmara em Foco 6 2,1%

Câmara Agora 6 2,1%

Talentos 6 1,8%

Brasil Caipira 5 1,8%

Minuto de Cultura 4 1,4%

Câmara Faz 4 1,4%

Parlamento Brasil 3 0,7%

Olhares 3 0,7%

Foto Síntese 2 0,7%

Comitê de Imprensa 2 0,7%

TCU em Ação 2 0,4%

Projeto Água 2 0,4%

Por Dentro da Câmara 1 0,4%

Memória Política 1 0,4%

Bastidores 1 0,4%

TOTAL 296 100%

 
Cabe ainda observar que os itens “Plenário” e “Comissões” não correspondem 
a programas específicos, com designações próprias na grade de programação 
da emissora, o que certamente impediu que seus conteúdos fossem citados 
pelos telespectadores no último tópico do questionário. Como se lê na Ta-
bela 7, o item “Plenário e comissões” registra 37,3% das citações dos respon-
dentes (4.006 cidadãos). Entretanto, para o registro de resposta da pergunta 
seguinte do questionário (desdobramento da anterior), não há opções corres-
pondentes a esse tipo de conteúdo. Assim, dos 296 cidadãos que lembraram 
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espontaneamente o nome de pelo menos um programa, não é possível avaliar 
se existe esse vínculo de memória do cidadão com os horários da grade de 
programação destinados às sessões do Plenário e das comissões – mais um 
aspecto que poderia ser objeto de futuras sondagens.

A apresentação dos dados relativos à audiência da TV Câmara permite avaliar 
se a grade e a proporção do tempo destinado a cada gênero na programação 
são coerentes com a preferência dos respondentes. O que se observa é que os 
dados da sondagem são relativamente coerentes com a proporção de tempo 
de cada gênero na grade da emissora (Tabela 1). Conforme exposto na Tabe-
la 7, Plenário e comissões (37,2%) e Debates e entrevistas (37,2%) aparecem 
empatados em primeiro lugar como os programas mais vistos; o noticiário, 
em segundo (14,65), e em seguida os documentários (11%). Existem diferen-
ças do ponto de vista estatístico, mas percebe-se uma certa coerência do pon-
to de vista da ordem de classificação da grade de programação com o gosto 
do público. Infere-se, portanto, que existe relativa coerência entre a oferta de 
conteúdos e a preferência do público, apesar de se tratar de uma sondagem 
exploratória, realizada sem um plano amostral estatístico, e que por isso não 
apresenta dados conclusivos em relação aos itens acima expostos.

5. Conclusões provisórias

Os resultados indicam que a audiência da TV Câmara se dá principalmen-
te por meio de TV a cabo (50,9%) e antena parabólica (31,9%). Predomina o 
interesse na programação que conta com a participação direta dos parlamen-
tares, com 74,4% ou 8.004 cidadãos (distribuídos nas duas primeiras opções 
do item 3 do questionário: Plenário e comissões, com 37,3% (4.006 cidadãos), 
e debates e entrevistas, com 37,2%. As produções com informações sobre as 
atividades da Câmara e os documentários aparecem na sequência com 14,6% e 
11%. Entre os programas de maior índice de menções nominais estão aqueles 
de conteúdo opinativo, sobretudo os debates, com 50,4% do total de respostas. 
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A preferência dos inquiridos pelos debates/entrevistas indica o interesse dos 
participantes da sondagem pelos conteúdos opinativos transmitidos pela TV 
Câmara. Esse dado é um relevante indicador de que a emissora é reconheci-
da pelos usuários do Serviço 0800 da Câmara como veículo de informação 
pública, uma vez que uma das funções da comunicação pública é promover e 
fomentar o debate público, a fim de oferecer alternativas aos modelos midiáti-
cos baseados na discussão abreviada e superficial e nos enquadramentos opi-
nativos predeterminados pelos jornalistas, editores e proprietários dos veícu-
los privados de comunicação (FERRY, 2002). Nessa perspectiva, o debate não 
deve apontar a decisão, mas fornecer diversas visões ao telespectador. Assim, 
fomenta-se a prática participativa ao mesmo tempo em que se contribui para 
fortalecer a democracia (ZÉMOR, 1995).

Os debates públicos com a participação popular/social destacam-se como ins-
trumentos de interatividade, condição para o êxito de qualquer sistema público 
de informação, visto que a captação das demandas do cidadão e do atendimen-
to satisfatório delas é um requisito para que um sistema de informação seja 
considerado público, e não apenas estatal (LIBOIS, 2002). É preciso, contudo, 
fazer algumas considerações sobre a programação televisiva de forma geral e, 
mais especificamente, sobre o gênero “debate”. Como ressalta Souza (2004), 
emissoras com pouco poder financeiro têm neste tipo de produção uma opção 
vantajosa, pois o debate não exige grandes investimentos, além do cenário e 
do transporte dos convidados (2004, p. 143). O número de convidados pode 
determinar o tipo de programa, além de abrir a possibilidade de diversificar os 
temas numa mesma edição.

Patrick Charaudeau (2007), por outro lado, alerta que as próprias mídias 
reivindicam o papel de esclarecimento da opinião pública para o debate te-
levisivo. Na opinião dele, entretanto, tal gênero de produção apresenta um 
“simulacro de troca democrática, porque exclui das mídias os sem-nome e 
entroniza os que aí se encontram convocados, criando uma censura pela au-
sência” (2007, p. 259-260). O autor ressalta que o debate constitui um “acon-
tecimento provocado”, pois é completamente organizado e gerenciado pela 
instância midiática, definidora do tema, do formato de apresentação, dos 
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convidados e das perguntas que serão feitas (CHARAUDEAU, 2007, p. 218). 
Isso significa que tanto os convidados quanto o apresentador têm um papel 
específico a desempenhar para a manutenção da polêmica, o grande atrativo 
para o público. Charaudeau acredita, portanto, que “o debate – particular-
mente o debate televisionado – é mais uma máquina de fabricar espetáculo 
do que de informar o cidadão” (2007, p. 221).

Mesmo com as observações dos autores supracitados, é oportuno ressaltar 
que, desde a origem da democracia, os debates constituem espaço fundamen-
tal para as práticas políticas e de cidadania. Uma das funções básicas do parla-
mento, aliás, é promover o debate público sobre temas de interesse geral.

Por outro lado, é necessário considerar que, apesar de essenciais à democracia, 
no Brasil, ainda existem dificuldades para a plena execução desse ideal. Em 
primeiro lugar, destacamos a falta de habilidade dos debatedores, sobretudo 
dos parlamentares, que tendem a polarizar e simplificar a discussão, com os 
convencionais “a favor” e “contra”, a exemplo do que ocorre nas votações em 
plenário e nas comissões. Além disso, alguns parlamentares tendem a usar o 
espaço da TV institucional para reiterar as posições de seu partido ou defen-
der suas opiniões pessoais, mesmo que não sejam relevantes para o debate 
proposto. Em segundo lugar, é necessário levar em conta a escassez de inte-
resse da população em participar ativamente das discussões políticas, seja por 
telefone ou por e-mail. Ademais, poucas pessoas se dispõem a assistir longos 
debates televisivos, com discussões aprofundadas, réplicas e tréplicas.

E, em terceiro lugar, é preciso ponderar sobre a falta de autonomia financeira 
da emissora para assegurar a participação de convidados de fora do Distri-
to Federal na sua grade de programação, mesmo no caso dos programas de 
debates e entrevistas. Com uma política rigorosa de contenção de gastos em 
relação a atividades que não estejam atreladas diretamente ao gabinete dos 
deputados e ao exercício do mandato parlamentar, a escolha dos convidados 
é limitada à facilidade de locomoção e à dispensa de gastos com passagens e 
hospedagem, o que limita em muito a oferta de convidados externos.
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Contudo, mesmo com todas as limitações apresentadas, ao permitir o apro-
fundamento da discussão pública sobre os temas tratados pelas comissões e 
pelo Plenário da Câmara, a TV Câmara cumpre o papel de “ágora eletrônica”. A 
tematização abrangente (quase inexistente na cobertura realizada pela mídia 
privada) é realizada sob a modalidade de debates polêmicos, a exemplo do que 
ocorre no programa Expressão Nacional40, que apresenta múltiplas visões e 
não apenas os chamados “dois lados da questão”.

Ao evitar a polarização e a dicotomia dos debates públicos, a TV Câmara pode 
contribuir para a educação política do cidadão, oferecendo instrumentos ana-
líticos para que ele entenda o processo político/legislativo em sua abrangência 
e complexidade. Os debates públicos aprofundados também ampliam a pers-
pectiva da liberdade de expressão (geralmente associada à reivindicação da 
liberdade de expressão dos jornalistas e das instituições privadas de comuni-
cação) e o direito à opinião.

Pondera-se ainda que a ênfase dos respondentes do questionário aos conte-
údos opinativos decorre, provavelmente, da carência de debates aprofunda-
dos nas emissoras de TV comerciais. Essa lacuna pode oferecer à TV Câmara 
a oportunidade de investir ainda mais em programas do gênero e aumentar 
a sintonia com os interesses revelados pelos cidadãos que responderam ao 
questionário aplicado pelo Serviço 0800. Ademais, a análise dos dados pode 
conduzir ao argumento de que talvez a vocação da TV Câmara não seja tanto 
interferir no agendamento jornalístico (agenda setting), mas principalmente 
na tematização política (discussão e aprofundamento) de temas do noticiário. 
Os dados apontam para uma inferência de que provavelmente o telespectador, 
ao sintonizar a TV Câmara, não esteja em busca de notícia factual, mas de 
análise, comentário e opinião sobre os assuntos da agenda noticiosa.

40  O programa Expressão Nacional é um debate ao vivo, com a participação do cidadão, sobre os principais 
temas em discussão na agenda do Congresso Nacional. É uma oportunidade para que parlamentares, 
sociedade civil organizada e o Poder Executivo debatam as soluções para os problemas do país. A po-
pulação participa com perguntas por meio do telefone 0800-619619 (ligação gratuita) ou pelo e-mail 
expressaonacional@camara.gov.br.
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Dessa maneira, os dados de uma sondagem institucional exploratória parecem 
apontar interessantes caminhos de pesquisa sobre o público e a programação 
das televisões públicas brasileiras, objetos pouco conhecidos e tão relevantes 
para o conhecimento sobre a comunicação e a democracia.
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Espaço ou Sintaxe Espacial. Tem experiência na área de Engenharia de Transportes, 
com ênfase em Engenharia de Tráfego, atuando principalmente nos seguintes temas: 
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tráfego e engenharia de tráfego.
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nambuco (1989) e doutora pela Bartlett School, UCL, University of London (1995), 
onde também desenvolveu estágio pós-doutoral (2004-5). Coordena o grupo de pes-
quisa MUsA – Morfologia e Usos da Arquitetura, que desenvolve estudos sobre re-
lações entre forma construída e práticas socioculturais. Coordenou o Programa de 
Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFRN (2002-3), no qual foi também 
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Educação pela Universidade de Brasília (2010). Atualmente é ocupante do cargo de 
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no Brasil dos anos 1970 (2007), Letramento literário: teoria e prática (2006), O livro e 
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to Urbano, atuando principalmente nos seguintes temas: configuração e morfologia 
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principalmente nos seguintes temas: pedagogia alternativa, Escola de Meninos e Me-
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A Série Relatos de Pesquisa constitui 
um mecanismo de comunicação da 
plasticidade e dinamicidade do co-
nhecimento, traduzidas nas diferen-
tes formas de perceber o Legislativo. 
Apresenta e delimita novos espaços 
do Parlamento, promovendo a cons-
trução de novos olhares e a ressigni-
ficação de perspectivas, apontando 
para o caminho da construção perma-
nente de saberes sobre o Legislativo. 
Essa postura implica, pela natureza 
mesma do conhecer, a permanente 
construção do próprio Parlamento e, 
em consequência, a constatação es-
pantosa de que constantemente esta-
mos estudando um parlamento novo. 
Esse conhecimento, gerado a partir 
dos grupos de pesquisa do Programa 
de Pós-Graduação do Centro de For-
mação, Treinamento e Aperfeiçoa-
mento da Câmara dos Deputados, de 
certa forma, também é um conheci-
mento novo; tanto é que uma das con-
clusões apresentadas pelos integran-
tes de um desses grupos é exatamente 
a de que o Poder Legislativo constitui 
um “território a ser cartografado”, em 
termos de pesquisa e sistematização 
de conhecimentos legislativos. 

Os grupos de pesquisa e extensão 
(GPEs) do Programa de Pós-Gra-
duação do Centro de Formação, 
Treinamento e Aperfeiçoamento da 
Câmara dos Deputados (Cefor) têm 
o objetivo de fortalecer e sistemati-
zar os conhecimentos no campo do 
Poder Legislativo.

Cada grupo, após sua formação, tem 
prazo mínimo de três meses e prazo 
máximo de três anos para a execução 
do projeto de pesquisa ou extensão. 
Para isso, o Cefor oferece suporte 
relativo a material bibliográfico e ati-
vidades de divulgação e registro dos 
resultados das pesquisas.

Os projetos apresentados têm como 
diretrizes o diagnóstico de dificul-
dades e a apresentação de soluções 
para questões relativas à organiza-
ção e ao funcionamento do Poder 
Legislativo; a análise, a sistematiza-
ção e o aprimoramento das práticas 
do Poder Legislativo; e a amplia-
ção do conhecimento produzido na 
Câmara dos Deputados.

Este primeiro número da Série Relatos de Pesquisa apre-
senta um conjunto de quatro textos, todos resultantes dos 
projetos vinculados aos grupos de pesquisa e extensão 
(GPEs) do Programa de Pós-Graduação do Centro de For-
mação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos 
Deputados (Cefor). Cada artigo, a seu modo e de acordo com os 
objetivos do GPE do qual é oriundo, aborda em profundidade 
temas relevantes para os estudos sobre o Parlamento brasileiro, 
especialmente no que tange à Câmara dos Deputados.

Nesta coletânea são contempladas áreas distintas, porém com-
plementares, representadas por quatro eixos temáticos: (1) o es-
paço público onde são realizadas as atividades do Parlamento, ou 
seja, o próprio palco da vida pública, uma analogia com a ágora 
grega; (2) o sistema de educação do Poder Legislativo, relaciona-
do com a formação da consciência política, essencial para a atu-
ação do cidadão na esfera pública; (3) a atuação dos parlamenta-
res na Comissão de Participação Legislativa, o que representa a 
participação direta do cidadão consciente na vida pública; (4) o 
programação e a audiência da TV Câmara, considerando a TV 
uma metáfora da esfera pública contemporânea, cunhada por al-
guns autores como “ágora eletrônica”, um espaço de visibilidade 
e de trocas simbólicas que sintetiza e reúne elementos das áreas 
abordadas pelos demais textos.

Esses quatro textos reforçam a convergência de interesses dos 
pesquisadores do Cefor pelo aprofundamento analítico das diver-
sas faces de um campo de saber agora singularizado: o Legislativo.
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