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Resumo 

 

O presente trabalho discute a efetividade da mudança de paradigma de democracia 

adotado pela Câmara dos Deputados, representada pela criação da Comissão de 

Legislação Participativa - CLP, em 2001. O ponto de vista considerado para a 

abordagem é o da própria Comissão, externado pela análise do discurso de suas 

publicações periódicas, realizada segundo a teoria desenvolvida por Oswald Ducrot. 

No decorrer do trabalho, identifica-se o modelo democrático construído para o País 

na Constituição Federal de 1988, frente às possibilidades da democracia direta, 

representativa e participativa e situa-se, doutrinariamente, a CLP como ferramenta 

de democracia participativa. Em seguida, revelam-se os objetivos e as competências 

da CLP, assim como os procedimentos para elas adotados no âmbito do processo 

legislativo, para possibilitar a análise da atuação do órgão. 
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Introdução 

 

A Constituição de 1988 (CF/88), haurida para demarcar o ressurgimento da democracia 

brasileira após um longo período de autoritarismo e ditadura militar, esforçou-se por ser a 

mais participativa dentre as Cartas que lhe antecederam. Assim, tem-se que o Texto, logo em 

seu preâmbulo, dá à nova Ordem o status de Estado democrático, cuja difícil missão de 

garantir a todos direitos tão vastos quanto a igualdade, a liberdade, a justiça, considerados 

como valores supremos de uma sociedade fraterna, é tarefa perseguida há alguns séculos pelas 

nações ocidentais.1  

No artigo inicial, a Carta de 1988 confirma a índole democratizante e ali faz constar que o 

Brasil se constitui em Estado Democrático de Direito, aduzindo em seu parágrafo único que 

“todo poder emana do povo”. Para regular o exercício desse poder, o Texto homenageia o 

princípio da representação, mas o atenua com a possibilidade da participação direta do 

cidadão (CF/88, art. 1º). Dessa forma, estão previstos em seu artigo 14 os instrumentos do 

plebiscito, do referendo e da iniciativa popular de lei como ferramentas possibilitadoras do 

preceito insculpido no citado artigo 1º.  

Noutros momentos, a Carta torna a interação entre sociedade e Estado necessária à legalidade 

e à legitimidade da ação governamental, como ocorre, por exemplo, quando da exigência de 

gestão democrática como requisito dos sistemas da seguridade social (CF/88, art. 194, 

parágrafo único, inc. VII); e da saúde (CF/88, art. 198, inc. III).  

Percebe-se que a Assembléia Constituinte 1987/88 não foi insensível ao embate de idéias 

acerca das teorias democráticas, postulando por uma revisão do modelo representativo puro. 

Em verdade, ao prever uma democracia que combina a representação com elementos de 

democracia direta, em dispositivo topologicamente privilegiado (no artigo primeiro do Texto 

Constitucional), ao fazer irradiar por todo o Texto os efeitos desse dispositivo, a Constituição 

de 1988 institui o princípio da participação democrática (DUARTE, 2005, p.21).  

Essa democracia participativa possibilita, ainda, a adoção de fórmulas outras que não as 

previstas constitucionalmente, e encontramos nas legislações estaduais e municipais, entre 

diversas espécies de interação da sociedade com o Estado, por exemplo, a criação de 

conselhos comunitários, a aplicação de orçamento participativo. No entanto, a despeito de 
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todas essas formas de interação Estado-sociedade, a possibilidade de intervir na legislação é a 

que transfere maior parcela de poder à sociedade, visto que é a partir da criação do 

ordenamento jurídico que se pode realmente propiciar uma transformação social (NETO, 

2005, p. 46).  

A iniciativa popular de lei, prevista no art. 61, § 1º da CF/88, representa essa possibilidade de 

intervenção da sociedade no processo legislativo. Entretanto, José Duarte Neto observa que as 

exigências constitucionais para a sua tramitação tiveram o condão de tornar pouco eficiente o 

princípio do artigo 1° do Texto Constitucional, na sua forma cristalizada pela iniciativa 

popular de lei, tendo por resultado a ineficácia da medida. Esse fato destoa do intenso 

movimento popular e do sentimento democrático que embalava o nascimento da nova Carta 

(NETO, 2005, p. 47) e, nas palavras de Manoel Gonçalves Ferreira Filho, “sendo rigorosas 

essas exigências, não será fácil sejam apresentados projetos de lei de iniciativa popular. Trata-

se de instituto decorativo” (FERREIRA Filho, 2002, p. 212).  

De fato, já passados quase duas décadas da promulgação da atual Constituição, não foi 

apresentada, nas condições reclamadas constitucional, legal e regimentalmente, nenhuma 

proposta de lei de iniciativa popular ao Congresso. Algumas várias tentativas até foram 

encetadas; esbarraram, contudo, no excesso de requisitos e na burocracia do instituto, e 

houveram por serem “adotadas” por algum parlamentar para que pudessem tramitar 

(WHITAKER, in Benevides et. al., p. 189).  

Essas dificuldades processuais, mormente a obrigatoriedade de se colher, hoje, mais de 1,2 

milhões de assinaturas, distribuídas em pelo menos cinco estados-membros e nos moldes e 

exigências da lei n° 9.709/1999, parecem esmorecer a maioria das iniciativas. A empreitada 

exige uma enorme organização e considerável dispêndio de recursos, o que desfigura o 

qualificativo de iniciativa popular. Ficou, o povo, praticamente órfão de condições para 

iniciarem o processo legislativo, a despeito do mandamento constitucional, e a aclamada 

participação legislativa popular tendia a virar letra morta. 

Considerando essa realidade, foi em boa hora que a Câmara dos Deputados, em 2001, (e 

posteriormente o Senado Federal), criou instrumento de aproximação do Legislativo com a 

sociedade, mediante a institucionalização de órgão em sua estrutura organizacional 

permanente, com competência legal para iniciar o processo legislativo a partir de provocação 

                                                                
1 Liberté, Égualité, Fraternité, palavras de um sonho francês, externado na Revolução Francesa do séc. XVIII, que culminou 
com a derrocada de um sistema autoritário absolutista e substituição por um poder de base popular. 
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oriunda da sociedade. A esse órgão denominou-se Comissão de Legislação Participativa – 

CLP.  

É nesse contexto que se insere o objetivo desse trabalho, que frente à impossibilidade material 

da interação da sociedade com o Congresso por meio da iniciativa popular de lei prevista na 

Constituição de 1988, pretende verificar se a CLP tem logrado êxito em atingir os 

objetivos almejados à época de sua criação.  

Para o alcance desse intento, consta do presente trabalho, além da introdução, capítulos para 

referência bibliográfica, estudo das publicações da CLP e considerações finais. Na parte 

doutrinária, contrapõem-se as diversas formas de democracia, apontam-se elementos que 

comprovam a denominada crise do legislativo e fórmulas que propõem o alargamento da 

participação popular, e resume-se o processo legislativo. Essas formulações teóricas são 

necessárias para o enquadramento doutrinário da Comissão de Legislação Participativa. Há, 

também, exposição da teoria da análise do discurso elaborada pelo lingüista francês Oswald 

Ducrot, que será o esteio para se penetrar no discurso da comissão para extrair a opinião da 

instituição acerca de seu próprio desempenho.  

Em sede de considerações finais, expõem-se as conclusões da pesquisa realizada, 

confrontando os resultados obtidos com os objetivos traçados para a CLP, pela Câmara dos 

Deputados e pela própria comissão. 



 4

I. Do problema: 

 

Ao debruçar sobre o tema da pesquisa, percebeu-se que a necessidade de alargamento do 

espaço de discussão da sociedade dentro do Congresso decorreu da crise que assolava as 

instituições públicas, e mais profundamente, o Legislativo; crise que é fruto da insuficiência 

das políticas públicas para debelar a desigualdade social, do descrédito do parlamentares junto 

aos eleitores, e da contestação do modelo meramente procedimental de democracia.  

Assim, a interface participativa da Câmara foi imaginada não só para permitir que a sociedade 

interagisse com o Parlamento e influenciasse o processo legislativo, mas também para servir 

de instrumento apto a melhorar a imagem dos congressistas junto à população, ambas as 

propostas pensadas como solução à crise do legislativo. Institucionalmente, portanto, foram 

traçados objetivos para a CLP, tais como a educação para a cidadania, o acréscimo de 

entrosamento e aproximação entre a sociedade e o Parlamento, a efetivação do princípio 

democrático do exercício do poder pelo povo, a modernização e a consolidação da 

democracia (por meio da mudança para um paradigma de democracia combinada e da 

construção de um sistema participativo); a ocupação, pelo colegiado, do espaço de poder 

deferido pela Resolução de n.º 03/2001, que criou a CLP.  

Após cinco anos de sua instalação, é necessário questionar se a Comissão de Legislação 

Participativa atingiu, com efetividade, seus propósitos, notadamente a função de 

permitir ao cidadão intervir no processo legislativo.  

 

II.1 Dos objetivos: 

 

Nesse espectro, o objetivo geral da pesquisa realizada traduziu-se no esforço de, 

analisando o desempenho da Comissão de Legislação Participativa, verificar se a 

possibilidade de os cidadãos intervier no processo de formação das leis tem logrado 

êxito. 

Inicialmente, havia indícios de que a resposta a ser apurada seria negativa, uma vez que a 

forte publicidade de que se revestem os atos da comissão demonstrava que o empenho (da 

Casa e da própria comissão) em realizar a sua consolidação ainda não era suficiente para que 

a CLP obtivesse resultados satisfatórios, e a sociedade parecia continuar alheia às 
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possibilidades da comissão e distante do Câmara dos Deputados. Entretanto, a hipótese 

deveria ser confirmada pela análise mais profunda das estatísticas.  

Pretendeu-se, também, em decorrência do tema acima assinalado e das razões externadas pela 

Câmara para a instituição de uma comissão participativa, enquadrar doutrinariamente a CLP e 

verificar se por meio de sua atuação, a crise do Legislativo havia sido afastada ou, ao menos, 

diminuída.  

 

II.2 Da metodologia: 

 

Para a consecução do estudo, foi realizada pesquisa bibliográfica, que possibilitou o 

conhecimento do processo legislativo, dos diversos modelos de democracia possíveis, das 

propostas para a democracia participativa e da técnica para percepção do significado de textos 

escritos mediante a teoria do discurso. Foi também efetivada coleta de dados em publicações 

junto ao sítio virtual da Câmara dos Deputados e, fisicamente, na própria comissão. 

Esse último passo, de coleta de dados física ou virtualmente, foi possível porque a CLP tem 

por hábito ou por função o registro e a publicação de suas atividades. Dessa sorte, há 

relatórios anuais que refletem a sua atuação, anais dos seminários que patrocina, boletins 

informativos (que nos primeiros anos tinha freqüência semestral, passando a quase mensal em 

2005, ano em que foram publicados 10 boletins), cartilhas para instrução da sociedade e 

divulgação da CLP. Todo esse material é importante fonte para assimilar o discurso da 

Comissão, extraindo-se, daí, seus objetivos, sua ideologia, suas aspirações, seus sucessos e 

seus percalços. 

De posse dessas publicações, pretendeu-se, segundo o ponto de vista da própria Comissão, da 

Câmara dos Deputados, e dos parlamentares, revelar como o discurso institucional considera 

os resultados obtidos pela Comissão de Legislação Participativa no tocante aos objetivos 

traçados quando da sua criação, ou posteriormente pelos seus membros e mesas diretoras 

durante o desenvolvimento das atividades do Órgão. 

A pesquisa abrangeu os anos de 2001 a 2006 (inclusive). Nesse tempo, muitas publicações 

foram editadas pela comissão, porém, são subsídios para esse estudo, oito relatórios (seis 

anuais, emitidos entre 2001 e 2006, e dois outros, temáticos, adicionalmente publicados em 

2003 e 2004) ; os anais do seminário Democracia e soberania popular, realizado em 2003, e a 

Cartilha da CLP, editada em 2001 e reeditada em 2005. Esses documentos foram 
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compulsados, utilizando-se técnica de análise do discurso desenvolvida teoricamente por 

Ducrot. 

Dessa forma, pretendeu-se extrair a percepção do grau de efetividade da CLP, principiando-se 

pela análise de seu discurso institucional externado na Cartilha, elaborada em 2001, com o 

intuito de dar conhecimento da Comissão, suas possibilidades e procedimentos ao público 

interessado. Esse texto tem a especificidade de exteriorizar a amplitude do poder institucional 

da CLP, demonstrar seus objetivos e delimitar seu campo de atuação.   

Em seguida, foram examinados os relatórios anuais referentes aos exercícios legislativos de 

2001 a 2005. Os relatórios são estruturados em cadernos compostos principalmente de dados, 

tabelas e gráficos estatísticos que refletem a atuação do órgão no período a que se referem. 

Todos são precedidos por uma introdução, em que se busca resumir o resultado extraído das 

avaliações estatísticas. Nos anos de 2003 e 2004, foram editados, adicionalmente, dois 

cadernos estatísticos (Dois anos de CLP: a prática da participação popular na elaboração 

legislativa; e, Nossa vivência e a difusão da idéia pelo País: uma análise estatística), com 

estrutura e objetivos similares aos outros seis textos, motivo pelo qual serão analisados nesse 

bloco e também denominados de relatórios. 

Em um terceiro e derradeiro momento, foram estudados discursivamente os anais do 

seminário Exercício de cidadania política junto ao Legislativo, realizado pela Comissão no 

ano de 2003. A inclusão desses textos (relatórios temáticos e anais do seminário) justificou-se 

pela abordagem desses relatórios tendente a analisar o desempenho da CLP; pela 

possibilidade de discursos de cunho não tão acentuadamente institucionais e técnicos, como 

os dos textos anteriores; e pela ocorrência de vozes externas ao Parlamento quando do 

pronunciamento de representantes de entidades sociais.  

Serviram de subsídios à pesquisa, ainda, os seguintes sítios na rede internacional de 

computadores: 

 Sítio da Câmara dos Deputados – e por extensão, da CLP – que possibilitou o 

acesso à maioria das publicações acerca da CLP (relatórios, seminários, boletins, 

informativos, monografias, composição, atribuição, regras, regulamentos, atas); 

 Sítio do Tribunal Superior Eleitoral, em que se pesquisou o número de partidos 

existentes no Brasil; 
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 Sítio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, 

pesquisado para obtenção dos dados estatísticos sobre o desenvolvimento social do 

Brasil, sugestões para a bibliografia, editoriais sobre a democracia. 

 Sítio do Scielo - Scientific Electronic Library Online, em que se buscou artigos 

doutrinários; 

 Sítio do instituto Datafolha, de onde foram extraídos resultados de pesquisa de 

opinião sobre o Congresso Nacional. 

 

II.3 Da terminologia 

 

Alguns termos utilizados no trabalho são de domínio mais restrito ou ao processo legislativo 

ou à análise do discurso, pelo que impende delimitar o sentido em que foram empregados. 

Nesse intuito, aceita-se por discurso o modo de expressão e de existência sócio-histórica da 

linguagem parlamentar (cf. CARDOSO, 2003). Assim, o discurso adotado no âmbito da 

Câmara dos Deputados é o conjunto de termos e enunciados comumente utilizados por seus 

interlocutores e na acepção por eles aceita para cada termo. Texto é o mero registro desse 

discurso e pode se dar na forma oral, escrita, iconográfica, etc. (para o presente trabalho, 

considerar-se-á os textos escritos publicados pela CLP, porém, anota-se que neles há apelos 

gráficos e um dentre os selecionados para a análise origina-se de redução a termo de 

exposições orais em seminário). 

Voltando-se para o processo legislativo e à atuação da CLP, tem-se que foram utilizados os 

seguintes termos e nas seguintes acepções: 

Efetividade: faculdade de produzir efeito real, ou capacidade de atingir seu objetivo. 

Processo legislativo: Conjunto de atos e procedimentos que se sucedem no tempo com vistas 

à transformação de uma proposta legislativa em uma norma jurídica. 

Proposta: toda a matéria sujeita à deliberação da Câmara. 

Deliberação: ato composto de discussão e votação de uma matéria. 

Leis orçamentárias: Conjunto de leis que tem o objetivo de, dentro do conceito do Estado de 

Direito e segundo os princípios de orçamento, permitir a programação para as receitas e 

despesas do Governo em determinado período de tempo. Compõem-se de três leis, a saber, o 

Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual 

(LOA).  
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PPA: é a lei que define as prioridades do Governo para um período de 4 (quatro) anos. 

LDO: é a lei anterior à lei orçamentária, que define as metas e prioridades em termos de 

programas a serem executados pelo Governo. 

LOA: estima as receitas e autoriza as despesas do Governo de acordo com a previsão de 

arrecadação. 

Sugestão: possibilidade franqueada às entidades sociais de provocar a discussão de 

determinado assunto dentro da CLP, com o intuito de transformá-lo em proposta legislativa. 

 

II.4  Da relevância do tema 

 

Essa pesquisa tem sua importância realçada pelo fato de serem poucos os estudos acerca da 

recém-criada comissão participativa. Assim, a ainda parca quantidade de pesquisas permite 

que o enquadramento da CLP entre os modelos de democracia, assim como a identificação 

dos dispositivos constitucionais que lhe são fundamento, possam ser realizados com relativo 

pioneirismo. 

Noutro enfoque, e a despeito dos relatórios emitidos periodicamente pela Comissão, também 

são poucas as publicações que buscam identificar e indicar pontos de estrangulamento no 

procedimento adotado pelo órgão participativo para a apreciação das sugestões recebidas. 

Dessa forma, tem-se a pretensa intenção de que essa pesquisa possa fornecer elementos à 

Câmara dos Deputados e à CLP para o aperfeiçoamento do espaço de discussão aberto à 

sociedade. Para tanto, ao final desse trabalho sugerem-se medidas para o aprimoramento da 

comissão e de seus procedimentos. 

Espera-se, também, que as questões suscitadas no presente estudo sirvam de ponto de partida 

ou inspiração para que outros pesquisadores – inquietos com a razão, os objetivos e os 

resultados da CLP – possam contribuir para a criação de um Parlamento melhor e de uma 

democracia mais cidadã. 
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II. Revisão bibliográfica 

 
 

 A Comissão de Legislação Participativa e as teorias da democracia: 

 

Democracia Direta ou Clássica 

A democracia é processo histórico que se identifica como realização de valores de 

convivência humana. Por seu caráter histórico, só pode ser compreendida a partir da 

contraposição de suas variáveis paradigmáticas ocorridas no tempo e no espaço, o que se faz 

iniciando-se pela Democracia Direta (SILVA, 2004, p. 106). 

A forma direta de democracia, criação do povo ateniense, consistia na participação de todos 

os cidadãos na vida pública da cidade. Há fatores que a possibilitaram ocorrer: o diminuto 

espaço territorial de Atenas; a imensa quantidade de escravos, que possibilitava ao cidadão 

cuidar só da política e relegar àqueles a obrigação de cuidar das tarefas braçais da cidade; e o 

acentuado civismo do povo grego, neles incutido desde o nascimento, para quem a tarefa de 

governar, legislar e julgar era mero exercício do cotidiano. Nesse sentido, interessante é a 

observação de Hanna Arendt, para quem, na Grécia antiga, o ato de legislar não era um ato 

político. Fazer leis era ação simplória, podendo ser realizada por qualquer um, mesmo pelos 

os não-cidadãos, e as leis equivaliam-se aos muros da cidade. As leis e os muros da cidade-

estado, portanto, eram meras estruturas da polis grega, e o importante não era o ato de 

legislar, mas as ações subseqüentes, que ocorriam no espaço definido pela lei: os muros 

circundavam a cidade, a parte física; as leis circundavam o ideário de que se compunha a 

polis, ou seja, a consciência de cada um em ser cidadão (ARENDT, 1981, p. 207). 

Observando essa realidade, José Duarte Neto assevera que, embora superada e impossível 

hoje nos moldes gregos, a democracia direta “sobrevive como arquétipo da forma mais 

perfeita de participação nas decisões fundamentais, influenciando a elaboração legislativa e 

doutrinária na busca de solução para a falta de legitimidade do sistema representativo”. 

(NETO, 2005, p. 31). 
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Democracia Moderna 

 

O preço que se deve pagar pelo empenho de poucos é 
freqüentemente a indiferença de muitos. Nada ameaça 
mais matar a democracia que o excesso de democracia. 

          Noberto Bobbio. 
 

A doutrina clássica, que é retomada como arquétipo a ser adotado pelas nações modernas na 

época do iluminismo e que serviu de base teórica para as construções de Stuart Mill, Jean-

Jacques Rousseau, entre outros, é criticada pelos idealizadores da democracia moderna, que a 

denominam de modelo ideal, porém inatingível. Em resposta à inaplicabilidade do modelo 

clássico às sociedades contemporâneas, é construída uma concepção minimalista e funcional 

da democracia, em que se busca a redução da participação popular ao pleito eleitoral e 

restringe-se a democracia a um método para a escolha de governantes. Essa doutrina, hoje a 

mais amplamente difundida, firmou suas bases principalmente a partir da obra de Joseph 

Schumpeter, Capitalismo, socialismo e democracia (1943), que idealizou um governo do 

povo, caracterizado paradoxalmente pela participação popular mínima, segundo denuncia 

Carole Paterman: 

Entre os teóricos da política e sociólogos políticos a teoria da democracia mais 
aceita (aceita de maneira tão ampla que se poderia chamá-la de doutrina 
ortodoxa) é aquela na qual o conceito de participação assume um papel menor. 
Na realidade, não apenas tem papel menor, como nas teorias de democracias 
atuais um dado predominante é a ênfase colocada nos perigos inerentes à ampla 
participação popular em política.  

PATERMAN, 1992, p. 10. 

A democracia representativa, portanto, ora é construída como solução histórica ao 

crescimento dos Estados e à complexidade social hodierna, e justificada pela impossibilidade 

de haver um governo de todos que não seja exercido por uma minoria (DAHL, 2001, p.40; 

BOBBIO, 2004, p. 29); ora é colocada como solução para os perigos da instabilidade que o 

excesso de participação causa ao sistema democrático; ora ainda é desenhada como 

alternativa possível ao medo da ameaça totalitária (que foi amplamente difundido após as 

duas grandes guerras mundiais) (PATERMAN, 1992, p. 11). Surgida na Inglaterra medieval e 

aprimorada na contemporaneidade, a democracia representativa configura-se, portanto, em 

sistema de eleição periódica de mandatários que representem a vontade do povo e 
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inviabilizam a tomada, por estes (o povo), de decisões fundamentais. A esse modelo não 

faltaram críticos e defensores. 

Uns vêem na representação uma completa dissociação entre a vontade dos governantes e a 

dos governados, transformando a democracia representativa em um governo de poucos, em 

uma oligarquia ou em uma aristocracia. Esse fato se deve, principalmente, à existência de 

duas vontades legítimas, quase nunca coincidentes, dentro do sistema representativo – a do 

representante e a do representado – possibilitada pela construção teórica do mandato livre, 

que confere independência de atuação ao parlamentar. Esse entendimento tem raízes ainda no 

Contrato Social: 

A soberania não pode ser representada pela mesma razão que não pode ser 
alienada; consiste ela essencialmente na vontade geral e a vontade geral não se 
representa: ou é ela mesma ou algo diferente; não há meio termo. Os deputados 
do povo não são nem podem ser seus representantes, eles não são senão 
comissários; nada podem concluir em definitivo. Toda lei que o povo não haja 
pessoalmente ratificado é nula; não é lei. O povo inglês cuida que é livre, mas se 
engana bastante, pois unicamente o é quando elege os membros do parlamento: 
tanto que os elege, é escravo, não é nada. Nos breves momentos de liberdade, o 
emprego que dela faz bem merece que a perca. 

(...) 

Não sendo a lei mais do que a declaração da vontade geral, está claro que o povo 
não pode ser representado no poder legislativo; mas pode e deve sê-lo no poder 
executivo, que é somente a força aplicada da lei.   

ROUSSEAU, 2001, p. 134-35. 

Outros enxergam qualidades no sistema representativo e fazem sua defesa buscando em 

Montesquieu, por exemplo, a justificativa para jamais se abandonar a democracia 

representativa, visto que a forma direta se mostra impraticável hoje: 

Como, num Estado livre, todo homem, que é considerado ter uma alma livre, 
deve ser governado por si mesmo, era preciso que o povo, em conjunto, tivesse 
o poder legislativo. Mas, como isso é impossível nos grandes Estados e é sujeito 
a muitos inconvenientes nos pequenos, é preciso que o povo faça por seus 
representantes tudo aquilo que não pode fazer por si.  

MONTESQUIEU, O espírito das Leis, apud Ferreira Filho, 2002, p. 45. 

 

A Democracia Representativa Contemporânea como fator de exclusão 

No entanto e ainda que sofra críticas, a democracia representativa procedimental é o modelo 

majoritariamente adotado pelas nações democráticas. Como suporte ideológico para 

possibilitar o espraiar de suas teorias, os defensores da democracia representativa, além dos 
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citados entraves à participação popular direta (crescimento do Estado e aumento da 

complexidade social), acusam haver ainda suposta falta de vocação política da maioria dos 

cidadãos para as minúcias da política. Desta forma, somente alguns seriam capazes de 

participar do governo. Essas premissas são a base da teoria das elites, que, consoante Valente, 

surgiu com os teóricos Gaetano Mosca (1858-1941), Vilfredo Pareto (1842-1923) e Robert 

Michels (1876-1936), vindo a ser depois absorvida pelas obras de Max Weber e Joseph 

Schumpeter.  

Em todos esses autores, há a idéia comum de que a desigualdade entre os homens (intelectual, 

econômica, social ou política) é inerente à vida em sociedade e desse fato, somado a 

justificativas várias e não-excludentes – tais como a complexidade das sociedades, da 

irracionalidade das massas e da inevitabilidade das oligarquias dirigentes – decorre a natural 

existência de uma minoria dirigente e uma maioria dirigida (VALENTE, 2004, p. 8 e 15).  

Patrícia Castro Matos bem realça que Weber era partidário da idéia de democracia como 

ferramenta de escolha de representantes e do sentimento de que o destino da nação deveria ser 

depositado nas mãos de uma elite governante: 

É interessante percebermos como Weber enxerga a democracia. Para ele, a 
participação popular se resume ao sufrágio universal. O processo é democrático 
somente na escolha e legitimação do governante. Não cabe ao governante atuar 
em função da vontade das massas que, segundo ele, são emocionais e 
irracionais. O sufrágio universal é muito mais uma aclamação periódica que 
confirma o carisma do líder escolhido. Em momento algum, identifica a 
participação das massas com a participação no poder. A participação das massas 
é importante na escolha dos líderes enquanto mais um fator de seleção de 
homens hábeis para conduzir a nação.  

In VALENTE, 2004, p. 16. 

Em termos sintéticos, pode-se dizer que a democracia weberiana equivalia a um mero 

procedimento de legitimação de lideranças pelo voto e por aí se limitava sua abrangência. 

Filiado ao pensamento de Weber, porém com maior poder de influência sobre os teóricos que 

a ele se sucederiam, Joseph Schumpeter, em 1943, vai publicar obra, Capitalismo, socialismo 

e democracia, em que constrói definitivamente um modelo de democracia calcado no elitismo 

político. 

Valente demonstra que a diferença entre os pensamentos de Schumpeter e Weber situa-se na 

habilidade do primeiro em submeter o jogo democrático de candidatos e eleitores aos ditames 

mercadológicos e em definir o regime democrático como um método de escolha da melhor 

liderança. 
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Partindo da premissa de que os clássicos fundavam a sua teoria democrática na busca do bem 

comum, em sua escolha racional pela sociedade e na eleição dos meios para alcançá-lo, 

Schumpeter constrói crítica que vai defender a impossibilidade factível de se determinar um 

bem comum consensual para toda uma comunidade, assim como vai duvidar da capacidade 

racional de decisão dos cidadãos. Desta forma, a democracia clássica, em Schumpeter, torna-

se apenas uma utopia inalcançável, segundo as palavras do autor, transcritas por Valente: 

Não há, para começar, um bem comum inequivocamente determinado que o 
povo aceite ou que possa aceitar por força de argumentação racional. Não se 
deve isso primariamente ao fato de que as pessoas podem desejar outras coisas 
que não o bem comum, mas pela razão muito mais fundamental de que, para 
diferentes indivíduos e grupos, o bem comum provavelmente significará coisas 
diversas. 

(...) mesmo que um bem comum suficientemente definido, como, por exemplo, 
o máximo da satisfação econômica do utilitarista, fosse aceitável por todos, 
ainda assim não se teriam soluções igualmente definidas para os casos 
individuais. [...] A saúde pode ser desejada por todos, mas ainda assim haverá 
divergências quanto à vacinação e à vasectomia, etc... 

SCHUMPETER, apud Valente, 2004, p. 23. 

Na perspectiva analítica de Schumpeter, o homem comum é racionalmente competente para 

adotar decisões no universo dos seus interesses privados, relacionados com a família, seu 

trabalho, seus bens e eventos cotidianos. Contudo, quando se afasta desse contexto mais 

particular e mergulha no domínio dos negócios nacionais e internacionais que não apresentam 

vínculos diretos com aqueles interesses, sua capacidade de reflexão racional se torna fugidia e 

o senso de realidade se reduz. (VALENTE, 2004, p. 24). 

Schumpeter, portanto, construirá um novo paradigma para a democracia, reduzindo-a a um 

método de escolha de dirigentes e de afastamento do cidadão do decisionismo político. No 

processo de escolha, os líderes políticos, a exemplo do mercado, oferece vantagens políticas 

aos eleitores que as compram mediante o voto dado. 

 Valente aponta os fundamentos dessa teoria e a acusa de resumir à eleição a participação 

popular neste modelo de democracia, tornando-a carecedora de legitimidade:  

E nessa disputa competitiva pelos votos quem se apresenta, já que a massa é 
irracional e desorganizada em termos políticos, são as elites. Segundo 
Schumpeter, a teoria Clássica “atribuía ao eleitorado um grau totalmente 
irrealista de iniciativa, que praticamente equivalia a ignorar a liderança, mas os 
corpos coletivos atuam quase exclusivamente pela aceitação da liderança”. 

Logo, na concepção schumpeteriana, o que prevalece é o conflito de interesses 
que orientam a luta pelo poder. Assim, a democracia se legitima não pela busca 



 14

do bem comum, mas pela competição procedimental em um mercado eleitoral e 
pela sagração dos vencedores dessa competição. 

Além disso, o eleitorado deve entender, consoante afirma o próprio Schumpeter 
(1961, p. 346) “que democracia é o governo dos políticos”, logo “uma vez tendo 
eleito determinado cidadão, a ação política passa a ser dele e não sua”. 

VALENTE, 2004, p. 25 

Nessa construção, a maioria dirigida é sempre o povo e a minoria ora é chamada de 

burocracia, ora de classe política, ora de classe governante, chegando ao extremo, na 

concepção de Michels, denominada por Valente de lei de ferro da oligarquia, em que “a 

organização é a fonte de onde nasce a dominação dos eleitos sobre os eleitores, dos 

mandatários sobre os mandantes, dos delegados sobre os que delegam. Quem diz organização 

diz oligarquia” (MICHELS, apud Valente, 2004, p. 11).  

Essa lei de ferro da teoria elitista foi concebida para dar lastro ideológico e caráter científico à 

detenção do poder popular soberano nas mãos de uma aristocracia governante, tornando o 

povo dócil mediante a ilusão de que é representado no Parlamento e de que participa das 

decisões acerca do o rumo da nação mediante o comparecimento periódico às urnas. 

A partir de Schumpeter, os teóricos da democracia moderna vão desenhar suas teorias ora se 

afastando, ora se aproximando de seu modelo mercadológico, mas sempre defendendo a tese 

de que ao povo reserva-se tão somente o direito do voto, tese essa justificada ora pela 

incapacidade do cidadão comum, ora pela impossibilidade da participação popular no 

decisionismo governamental. 

Noberto Bobbio e a filiação à teoria elitista 

Noberto Bobbio, teórico italiano muito influente nas ciências sociais, com inúmeras obras 

traduzidas para o português, vai se filiar à teoria das elites e defender o pensamento de 

Schumpeter, diferenciando-se pela idéia de que em relação aos detentores do poder o que há 

hoje não é uma elite governante, mas várias elites que lutam pela preferência eleitoral, pelo 

voto dos cidadãos, de sorte a se revezarem no comando do poder. Pari passu, na sociedade 

também não é possível mais a idéia de povo soberano, oriundo de uma comunidade 

indivisível, pois ocorre a subdivisão social em grupos distintos, que detêm o monopólio do 

diálogo político, o que se traduz como a teoria pluralista da democracia. Bobbio vai afirmar, 

ainda, que as teorias que negam a existência de uma classe dirigente e outra dirigida são 

ideais, utópicas e, portanto, muito distantes da democracia real e possível.  Para tanto, vai 

construir o entendimento de que, se a teoria das elites (com Gaetano Mosca e Vilfredo Pareto) 
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era contrária ou ameaçadora ao ideal democrático, aproximou-se da democracia com 

Schumpeter, que a tornou palatável aos princípios da igualdade e da liberdade.  

A aproximação da teoria das elites com os anseios democráticos, em Bobbio, foi possível a 

partir do momento em que a doutrina se viu desapegada dos quiméricos anseios dos clássicos, 

realizando-se muito mais como um método de escolha de representantes (teoria minimalista 

procedimental). Fiel a esse pensamento, o autor dispõe cronologicamente a evolução da teoria 

das elites e, em dado momento, confessa se filiar a ela: 

No final do século passado [séc.XIX], contra a democracia, entendida 
exatamente em seu sentido tradicional de doutrina da soberania popular, 
formulou-se uma crítica que pretendeu, ao contrário, fundar-se exclusivamente 
sobre a observação dos fatos: uma crítica não ideológica, mas científica, pelo 
menos na temática, da parte dos teóricos das minorias governamentais, ou como 
serão chamados mais tarde, com um nome que fará fortuna, da parte de elites 
como Ludwig Gumplowicz, Gaetano Mosca e Vilfredo Pareto. Segundo esses 
escritores, a soberania popular é um ideal-limite e jamais correspondeu ou 
poderá corresponder a uma realidade de fato, porque em qualquer regime 
político, qualquer que seja a "fórmula política" sob a qual os governantes e seus 
ideólogos o representem, é sempre uma minoria de pessoas que Mosca chama de 
"classe política", aquela que detém o poder efetivo (...)  

Com essa teoria se conclui a longa e afortunada história das três formas de 
Governo, que, como se viu, está na origem da história do conceito de 
democracia desde o momento em que, em toda a sociedade, de todos os tempos 
e em todos os níveis de civilização, o poder está nas mãos de uma minoria, não 
existe outra forma de Governo senão a oligárquica. O que não implica que todos 
os regimes sejam iguais, mas simplesmente que se uma diferença pode ser 
destacada, ela não pode depender de um critério extrínseco como o do número 
de governantes (um, poucos, muitos), mas dos vários modos com que uma 
classe política se forma, reproduz-se, renova-se, organiza e exerce o poder. O 
mesmo Mosca distinguiu, a respeito do modo com que se formam as classes 
políticas, as que transmitem o poder hereditariamente e as que se alimentam das 
classes inferiores; a respeito do modo como exercem o poder, aquelas que o 
exercem sem controle e aquelas controladas a partir de baixo; nesse sentido, 
contrapôs, no primeiro caso, democracia e aristocracia; no segundo, democracia 
e autocracia, identificando pelo menos dois tipos de regimes que, embora 
tenham uma classe política dominante, podem dizer-se democráticos de bom 
direito. Nesta linha, a teoria das elites recupera muito do que de realístico e não 
do que meramente ideológico contém a doutrina tradicional da democracia e 
tem, por conseqüência, não tanto a negação de existência de regimes 
democráticos, mas mais uma redefinição que terminou por se tornar 
preponderante na hodierna ciência política de democracia (...)  

Olhando, por outro lado, o modo como uma doutrina inicialmente hostil à 
democracia, como a teoria das elites, foi-se conciliando com ela, pode-se 
concluir que por democracia se foi entendendo um método ou um conjunto 
de regras de procedimento para a constituição de Governo e para a 
formação das decisões políticas (ou seja, das decisões que abrangem a toda a 
comunidade) mais do que uma determinada ideologia.    

BOBBIO et al., 2004, p. 326 e 327. Grifos e negritos nossos. 
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Em seu opúsculo Teoria da Democracia, o autor italiano vai ser ainda mais efusivo quanto ao 

acerto em filiar-se a um arquétipo que reduz a participação popular ao procedimento eleitoral 

e, a partir da defesa da impossibilidade de extirpar a existência de elites governantes, adota 

deliberadamente uma conceituação mínima procedimental de democracia. Para tanto, prepara 

o leitor para a sua conclusão, apontando as promessas não cumpridas da democracia ideal –  

por serem impossíveis para o mundo real –, sendo necessário, mais que aceitável, 

concordarmos com a sucessão de elites no poder como forma de democracia possível, pois 

para Bobbio: 

que a permanência das oligarquias, ou das elites, no poder esteja em contraste 
com os ideais democráticos é algo fora de discussão. Isto não impede que haja 
sempre uma diferença substancial entre um sistema político no qual existem 
diversas elites concorrendo entre si na arena eleitoral e um sistema no qual 
existe apenas um único grupo de poder que se renova por cooptação. Enquanto a 
presença de um poder invisível corrompe a democracia, a existência de grupos 
de poder que se sucedem mediante eleições livres permanece, ao menos até 
agora, como a única forma na qual a democracia encontrou a sua concreta 
atuação. 

BOBBIO, 2004, p. 20-1.  

e,  

Mas desde que parti de uma definição predominantemente procedimental de 
democracia, não se pode esquecer que um dos impulsionadores desta 
interpretação, Joseph Schumpeter, acertou em cheio quando sustentou que a 
característica de um governo democrático não é a ausência de elites mas a 
presença de muitas elites em concorrência entre si para a conquista do voto 
popular. 

BOBBIO, 2004, p. 31.  

Reafirmada a teoria procedimental minimalista acima citada, a democracia será definida como 

“conjunto de regras que estabelecem quem está autorizado a tomar as decisões coletivas e 

com quais procedimentos” (BOBBIO, 2004, p. 30). Da mesma forma, a legitimidade do 

exercício do poder pelas elites dominantes é justificada pela existência e observância dessas 

normas, significando que se há regras claras e predeterminadas, de igual valor para todos, está 

respeitado o princípio igualitário da democracia. Assim, se o povo é chamado a votar 

periodicamente e se elege seus representantes (que se submeteram ao pleito licitamente), estes 

alcançaram, então, o direito inviolável de decidir pela maioria restante.  

No entanto, não há como negar que essa concepção afeta frontalmente a participação popular, 

se é que não objetiva expurgá-la ao afirmar que uma desejável expansão da democracia deve 

se limitar a estender o sufrágio universal àqueles ainda alijados do procedimentalismo 

democrático: “por democracia, entendemos, como devemos, um regime no qual todos os 
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cidadãos adultos têm direitos políticos – onde existe, em poucas palavras, o sufrágio 

universal.” (BOBBIO, 2004, p. 57).  Encontramos em Bobbio, aliás, o mesmo preconceito 

contra a capacidade decisionística apontada por Valente em Schumpeter e a aversão ao 

cidadão-participante, pelo que sua teoria colide com os propósitos e objetivos da CLP. 

 

Robert Dahl e a teoria da Poliarquia 

 

Imagino que nenhum de nós acredita que realmente 
possamos chegar a um sistema perfeitamente 
democrático, dados os inúmeros limites que o mundo 
real nos impõe.  

       Robert Dahl, 2001. 
 

Robert Dahl, teórico americano, cujo pensamento em epígrafe é fiel resumo de sua teoria, 

desenvolve sua concepção da democracia partindo da premissa de que um sistema 

democrático perfeito é utópico. Portanto, tem-se uma democracia ideal, descrita nos livros; e 

várias democracias reais, que em comparação com o paradigma ideal vão dele se afastar ou 

aproximar, de acordo com a coexistência de um maior ou menor número de instituições 

essencias ao desenvolvimento do pensamento democrático.  

As premissas de uma democracia ideal seriam, para o autor, a possibilidade de formular e 

expressar preferências e a existência de uma igualdade intrínseca entre os cidadãos, capaz de 

fazer os governos admitirem sob o mesmo peso todas as preferências externadas. Para atingir 

esse desígnio, cinco requisitos seriam necessários: participação efetiva da sociedade, 

igualdade de voto, oportunidade de entendimento esclarecido, controle do programa de 

planejamento; fontes diversificadas de informação postas ao cidadão, eleições justas, livres e 

periódicas; cargos público eletivos. 

O autor igualmente observa que nos países considerados democráticos há seis instituições que 

ocorrem de forma mais amiúde: representantes eleitos; eleições livres, justas e periódicas; 

liberdade de expressão; autonomia para associações e cidadania inclusiva (entendida como o 

sufrágio universal), (DAHL, 2001, p. 99). 

 Essas instituições permitem, quando efetivadas, o alcance dos critérios democráticos acima 

listados, de sorte que a democracia possível em Dahl tenha por premissa o fato de que os 

países não alcançam todos, mas alguns dos critérios e instituições democráticos referidos, ou 
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alcançam todos, mas em grau insuficiente, de modo a não merecerem o nome de democracia. 

Os regimes existentes hoje, portanto, são regimes poliárquicos:  

uma democracia poliárquica é um sistema político dotado das seis instituições 
democráticas listadas anteriormente. Portanto, a democracia poliárquica é 
diferente da democracia representativa com o sufrágio restrito. Também é 
diferente das democracias e repúblicas antigas que não apenas tinham sufrágio 
restrito, mas faltavam-lhes muitas outras características decisivas da democracia 
poliárquica (...). É também diferente da práticas democráticas em unidades tão 
pequenas que os membros podem se reunir diretamente e tomar decisões 
políticas (ou recomendá-las), fazer leis. 

DAHL, 2001, p. 104. 

Valente vai identificar traços da visão procedimentalista na teoria de Dahl, acusando-a de 

também ser uma concepção minimalista, que reputa democrático o exercício do poder por 

minorias. Mostra que Dahl afasta-se do pensamento de Schumpeter ao conceber a divisão do 

poder em vários centros menores do que os partidos políticos, por meio do direito à liberdade 

de associações e de expressão pública. Porém, essa teoria pluralista peca pela premissa da 

igualdade intrínseca e pela não consideração da desigualdade de forças de cada associação, 

que permitem que tenham oportunidades diferenciadas junto às instâncias decisórias. Valente 

ainda filia a teoria de Dahl ao pluralismo e ao utilitarismo político: 

Na concepção idealizada por Dahl, o pluralismo funciona como ponto de 
equilíbrio entre as diversas forças sociais (minorias) que se enfrentam na arena 
política. Contudo, em que pese esse fator de inclusão de minorias, a democracia, 
nesse paradigma, (...) ainda figura como uma mera agregação de interesses 
individuais, o que afasta a possibilidade de formação de uma agenda coletiva 
que reflita expectativas menos particulares e mais abrangentes. Em decorrência 
dessa dimensão reduzida que é atribuída à democracia, onde prevalece o seu 
caráter meramente instrumental, a visão de uma comunidade que preserva 
valores supra-individuais se dilui e conseqüentemente o sentimento de 
pertencimento a um dado meio social tende a desaparecer, cedendo lugar a uma 
lógica política moldada pelo individualismo utilitarista. A dimensão ético-
simbólica da democracia, neste universo de mera agregação de interesses 
individuais, é empregada como ideologia de legitimação do status quo, 
deixando de ter efetiva função de orientação da vida em sociedade.  

VALENTE, 2004, p.37 

E, 

a participação, na concepção original de Dahl, não pode ser entendida como 
“participação direta” do povo no governo, na implementação concreta da 
administração, mas como a não-exclusão de cidadãos (negros, mulheres, etc.) 
dos diversos procedimentos políticos (eleições, plebiscitos, referendos, etc.). 

Posteriormente Dahl (1992, p. 406-408) reconhecendo a “creciente brecha que 
separa Del demos a las elites de la política pública”, esboçou uma alternativa 
para ampliação da participação popular que seria a criação de minipolus, 
instituições compostas por cidadãos escolhidos por sorteio, que, como 
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miniaturas da população, atuariam em caráter complementar aos organismos 
legislativos, debatendo e apresentando posições a respeito de temas específicos e 
relevantes para a sociedade. 

Valente, 2004, p. 36 

No entanto, ainda que procedimentalista, Dahl vai além de Schumpeter e mesmo de Bobbio 

ao defender uma democracia mais participativa e colocar a educação cívica como meio para 

alcançá-la. No capítulo 7 da obra Sobre a democracia, encontra-se a crítica à assertiva 

construída ainda por Platão de que o governo de qualquer nação deveria ser entregue nas 

mãos de filósofos, ou de “especialistas profundamente empenhados em governar e superiores 

a todos em seus conhecimentos dos meios para obtê-los”. Para Dahl, esse é o pior rival dos 

ideais democráticos, sendo que “não há ninguém tão inequivocamente mais bem preparado do 

que outros para governar, a quem se possa confiar a autoridade completa e decisiva no 

governo do estado”. Então, se não devemos por o governo na mãos dos tutores, o governo 

deve ser o dos cidadãos (DAHL, 2001, p. 86 e 89). 

Dahl vai se perfilar, ainda, à teoria da alteridade (discutida no capítulo III) e defender que “há 

enormes chances de que os interesses das pessoas privadas de voz igual no governo de um 

estado não recebam a mesma atenção que os interesses dos que têm uma voz” (DAHL, 2001, 

p. 91), e que, ainda que não interpretem sempre com fidedignidade o que lhes é melhor, 

tendem sempre a buscar a satisfação de seus interesses: 

Indivíduos e grupos, às vezes, podem se equivocar sobre seu próprio bem. É 
claro, podem, às vezes, sentir equivocadamente o que é melhor para seus 
interesses – mas o preponderante peso da experiência humana nos informa que 
nenhum grupo de adultos pode entregar com segurança a outros o poder de 
governá-los. Isto nos leva a uma conclusão de importância decisiva. 

 DAHL, 2001, p. 92. 

Ressalta, por fim, que mesmo nos países considerados mais democráticos, como os Estados 

Unidos da América, os direitos dos negros e das mulheres, por exemplo, ficaram 

desprotegidos enquanto não possibilitados aos próprios destinatários os defenderem.  Para 

corroborar seu discurso reporta-se à citação de Stuart Mill:  

Será que o Parlamento ou qualquer um de seus membros por algum momento 
terá examinado alguma questão com os olhos de um trabalhador? Quando surge 
um assunto em que os trabalhadores têm um interesse, será ele examinado com 
olhos outros que não os dos empregadores do trabalho? 

MILL, apud Dahl, 2001, p. 92 

Associando o discurso da alteridade à educação cívica conclui que os cidadãos às vezes 

erram,  
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 e é por isso que os defensores da democracia dão lugar privilegiado à educação 
– e a educação cívica não exige apenas a escola formal, mas também a discussão 
pública, a deliberação, o debate, a controvérsia, a pronta disponibilidade de 
informação confiável e outras instituições de uma sociedade livre. 

(DAHL, 2001, p. 125). 

No entanto, o autor americano entende que a democracia participativa, composta de cidadãos 

educados e conscientes de suas necessidades e desejos, só é possível em pequenas 

comunidades. Uma nação, por fatores de complexidade social e de dimensão territorial, 

necessitaria, sempre, do modelo representativo puro, em que as elites seriam escolhidas para 

governar em nome do povo, frente a impossibilidade deste, (DAHL, 2001, p. 125 e 128), 

enxergando, ainda, que : 

sob um governo representativo, muitas vezes os cidadãos delegam imensa 
autoridade arbitrária para decisões de importância extraordinária. Não delegam 
autoridades apenas a seus representantes eleitos, mas, num trajeto ainda mais 
indireto e tortuoso, a autoridade é delegada a administradores, burocratas, 
funcionários públicos, juizes e, em grau ainda maior, a organizações 
internacionais. Há um processo ligado a instituições da democracia poliárquica 
que ajuda os cidadãos a exercer influência sobre a conduta e as decisões de seu 
governo: a negociação entre as elites políticas e burocráticas.  

DAHL, 2001, p. 92. 

Porém, embora reconheça o desvio quanto a quem detém realmente o poder popular, Dahl vai 

defender a concepção elitista da democracia ao dizer que “as elites políticas e burocráticas nos 

países democráticos são poderosas, bem mais poderosas do que podem ser os cidadãos 

comuns – mas elas não são déspotas”, sendo que ao cidadão se permite o eficaz meio de 

controle dessas elites pelo voto periódico (DAHL, 2001, p.129). Desta forma, ainda que tenha 

defendido uma maior participação popular, também Dahl se filia ao reducionismo do 

procedimentalismo, do elitismo competitivo e da democracia mínima.  

 

II.1 Da crise da democracia representativa 

“não há problemas com a democracia, mas problemas na 
democracia.” 

Relatório do PNUD, 2004 

 

A teoria da democracia representativa moderna, embora dominante, sempre encontrou vozes 

contrárias, traduzidas pelas propostas de modelos e construções doutrinárias alternativas que 

pretendem alargar a participação popular, por meio da inserção de instrumentos que defiram 
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aos cidadãos uma maior interação com as instâncias de poder e decisão. A esse movimento 

denomina-se de construção da democracia participativa. 

Essas teorias ganham espaço e respeitabilidade no momento em que o modelo hegemônico 

minimalista entra em crise, manifestada em diversas frentes. Em um primeiro plano, 

levantado desde que se imaginou a forma representativa como exercício do poder, há a crítica 

à falta de legitimidade da democracia vigente, carência que se dá pelo afastamento da maioria 

da população das esferas de discussão e de tomada de decisões, assim como pelo desrespeito 

pelos políticos eleitos às ideologias ou ao programa de governo (quando existentes) 

defendidos nas campanhas eleitorais. Esses fatos trazem como conseqüência o distanciamento 

entre a sociedade e o Congresso, fazendo do sistema uma democracia contemplativa 

(TRINDADE, in Benevides et al., 2005, p. 64).  

A exclusão do cidadão do processo decisório é maquiada pelo sufrágio universal, instrumento 

que ilude o cidadão ao permitir que ele vote em seu representante periodicamente, sem 

contudo participar das decisões fundamentais da nação. Já o distanciamento entre sociedade e 

representantes não pode ser aliviado pelo voto periódico. Para Valente, a concepção 

meramente procedimentalista da democracia representativa se contrapõe aos movimentos 

populares pela ampliação da participação dos atores sociais no jogo democrático e contribui 

para configurar a crise da democracia representativa contemporânea. 

Com efeito, o distanciamento pós-eleitoral entre representantes e representados, 
a troca da pauta discursiva de campanha por uma agenda de interesses que nem 
sempre se correlaciona com as expectativas dos eleitores e da sociedade, além 
de escândalos relacionados com corrupção, são fatos que contribuem para a 
perda de legitimidade do sistema de representação democrática e de 
credibilidade dos mandatários populares.  

Valente, 2004, p. 36 

Em um segundo momento, a crise da democracia se traduz pela incapacidade de garantir a 

todos a igualdade de oportunidades no acesso a direitos básicos de cidadania. Assim, a 

desigualdade social, maior nos países periféricos (entre os quais se encontra o Brasil), torna-se 

ameaça ao regime democrático, tanto no que diz respeito à sua efetividade, quanto à sua 

continuidade. 

No Brasil, e ainda que haja uma democracia relativamente estável há quase duas décadas, a 

crise da democracia parece decorrer mais diretamente da imensa desigualdade2 e da crise 

                     
2 O Brasil está entre as 15 nações mais ricas, mas ocupa o 69º lugar em desenvolvimento social, segundo tabela que 
considera o índice de desenvolvimento humano. Fonte: www.pnud.org.br/pobreza_desigualdade/reportagens/index.php? 
id01=2388&lay=pde 
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social, originadas dos bolsões de pobreza, do crescimento econômico insuficiente, assim 

como dos quadros de guerra civil nas grandes metrópoles (domínio das favelas no Rio, ações 

terroristas em São Paulo, organizações criminosas dirigidas por presidiários, tudo a se 

transformar em poderes paralelos ao Estado), o que ameaça a estabilidade das instituições 

sociais, fatores esses comuns à maioria dos Estados latino americanos, pois, 

a crise política se manifesta no divórcio entre os problemas para os quais os 
cidadãos exigem uma solução e a capacidade da política para enfrentá-los. A 
política tende a perder conteúdo quando a soberania interna do Estado diminui, 
quando, por exemplo, há o aumento da complexidade das sociedades, e os 
sistemas de representação não podem processar. 

PNUD/2004, p. 28 

Debruçado justamente sobre esse panorama, o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento – PNUD, em relatório produzido após estudo acerca da democracia na 

América Latina, verifica que a relativa novidade que esta representa no continente, e a 

desigualdade social são responsáveis pela fraqueza de convicção na democracia como 

governo mais apto a realizar os anseios populares. Para corroborar esse entendimento, o 

relatório junta o resultado de pesquisa realizada, em que se constatou que 54,7% da população 

latino-americana apoiariam um regime autoritário, se este fosse efetivo no combate à pobreza, 

na redução das desigualdades sociais e na garantia de resguardo de direitos civis básicos, 

enquanto retirariam o apoio a um governo democrático que não conseguisse atingir tal grau de 

efetividade (PNUD, 2004, p. 33). 

Em um ainda terceiro enfoque, a crise da democracia é a crise das instituições políticas que, 

construídas para dar corpo ao Estado Democrático de Direito, não conseguem dar resposta aos 

anseios e necessidades da sociedade e de seus cidadãos. O descaso e a descrença da população 

em relação aos órgãos estatais, o absenteísmo eleitoral (inexistente no Brasil em termos 

significativos), a crítica aos três poderes estatais são os reflexos externos desse desequilíbrio. 

Na clássica divisão tripartite das funções estatais, o Legislativo foi concebido como o poder 

que se formaria a partir de representantes do povo e, por ser a expressão da soberania popular, 

haveria de ser o ramo preponderante (FERREIRA F°, 2002, p. 120). Decorrente disso, a crise 

política atinge mais diretamente o Poder Legislativo e os seus membros, visto que é esse o 

ramo do governo que mais se identifica com o ideário de representação da vontade popular. A 

comprovar a argumentação, na tabela 1, abaixo, extraem-se duas informações pertinentes a 

esse tema: primeiro, percebe-se que no Brasil mais de 70% da população, em 1996, 

depositava pouca ou nenhuma confiança no Congresso Nacional, enquanto esse índice 
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reduzia-se para 64,1% em relação ao grau de confiança depositado no Chefe do Executivo. 

Essa tendência de se culpar mais pesadamente o Congresso Nacional, a classe política e os 

partidos pelos insucessos do desempenho governamental, aliviando, contudo, as críticas ao 

Presidente da República (ainda que este não esteja imune e, percentualmente, não goze da 

confiança popular) se repete ao longo de pesquisas realizadas no País por diferentes institutos 

e em diferentes épocas, a exemplo, os resultados da pesquisa realizada pelo Instituto de 

Ciência Política da UnB em 2006, em que 80,3 % dos habitantes do Distrito Federal não 

confiam nos deputados federais e 70% não confiam nos senadores, enquanto 60,5% rejeitam o 

Executivo. Nessa pesquisa, ainda, há dado relevante que aponta que 30% da população não 

acreditam que haja democracia no País (CORREIO BRAZILIENSE, 09/08/2006). 

 

Tabela 1: Grau de confiança do povo brasileiro nas instituições políticas (em%) 

Confiança no Congresso Nacional 

Nenhuma Pouca Alguma Muita 

29,7 42,2 18,6 9,5 

Confiança nos Partidos Políticos 

42,9 38,7 13,2 5,2 

Confiança no Presidente da República 

25,1 39 21,9 14,1 

                Fonte: Latinobarômetro, 1996, apud LOPES, 2004, p. 18 -20. 

 

Considerando essas questões (principalmente a desigualdade social), o relatório do PNUD de 

2004 alerta-nos para o risco da derrocada do regime democrático em situações extremadas de 

pobreza e negação aos direitos humanos, por serem essas mazelas a origem da descrença nas 

instituições democráticas, com risco à estabilidade do regime: 

A preservação da democracia e sua expansão não são fatos espontâneos. São 
construções voluntárias, formuladas em projetos, modeladas por lideranças e 
investidas de poder que se origina no apoio popular. Requerem partidos políticos 
que construam opções fundamentais, um Estado com poder para executá-las e 
uma sociedade capaz de participar de uma construção que excede as 
reivindicações setoriais. Uma política que omite os problemas centrais torna as 
opções dos cidadãos vazias de conteúdo. Um Estado sem poder transforma o 
mandato eleitoral em uma expressão de desejos sem conseqüências, e uma 
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sociedade sem participação ativa leva, mais cedo ou mais tarde, a uma perigosa 
autonomia do poder, que deixa de expressar as necessidades dos cidadãos.  

PNUD/2004, p. 28 

 

II.2 Da necessidade de incluir o cidadão na democracia. 

 

Frente à crise da democracia representativa, notadamente devido aos seus resultados 

medíocres de satisfação popular, redução das desigualdades e garantia dos direitos humanos, 

ganham relevo as teorias que pugnam pelo alargamento do rol de possibilidades de 

participação.  

Principiando por Rousseau, tem-se que a participação é o elemento que propicia liberdade ao 

cidadão, legitimidade às decisões e leis e maior integração social. O viés de liberdade ao 

cidadão decorre do aumento do grau de controle sobre o curso de sua própria vida; a 

legitimidade é fruto da natural aceitação das leis e entendimentos que ele mesmo ajudou a 

construir; por fim, a integração social deriva desse sentimento de liberdade e legitimidade, 

que se traduz em um bem-estar do cidadão, que passa a se sentir pertencente à comunidade. 

Para Carole Paterman,  

Pode-se ler o contrato social como uma elaboração da idéia de que as leis, e não 
os homens, devem governar, mas uma formulação ainda melhor do papel da 
participação é a de que os homens devem ser governados pela lógica da 
operação da situação política que eles mesmos criaram, e que essa situação 
constitui-se de tal forma que impossibilita “automaticamente” a existência de 
governantes individuais. Isso acontece porque os cidadãos são iguais mas 
independentes, ou seja, não dependem de ninguém para votar ou opinar.  

 

Em outros termos, a única política a ser aceita por todos é aquela em que os 
benefícios e encargos são igualmente compartilhados; o processo de 
participação assegura que a igualdade política seja efetivada nas assembléias em 
que as decisões são tomadas. O principal resultado político é que a vontade geral 
de todos é, tautologicamente, sempre justa, (ou seja, afeta a todos de modo 
igual), de forma que os direitos e interesses individuais são protegidos, ao 
mesmo tempo que se cumpre o interesse público. A lei “emergiu” do processo 
participatório, e é a lei, e não os homens, que governa as ações individuais. 

 

A teoria participativa de Rousseau assenta-se em que a participação deve-se dar 
na tomada de decisões e em que ela se constitui em um instrumento de proteção 
dos interesses privados e na garantia de um bom governo.  

PATERMAN, 1992, p. 37. 
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É em Paterman, também, que se encontra uma síntese de outro pensador da democracia 

participativa, G.H.Cole, escritor do início do século XX. A teoria de Cole, denominada de 

socialismo de guilda, parte do pressuposto de que o maior mal da sociedade não é a pobreza, 

mas a escravidão a que está submetido o homem comum, que, acostumado a um regime de 

fiel servidão dentro do esquema rigidamente hierarquizado das indústrias, abdica do espírito 

contestador e participativo da vida em comunidade. Constrói, então, o entendimento de que 

seria necessário preparar o indivíduo para o autogoverno no trabalho, preparação essa que 

serviria de treinamento para a participação maior na tomada de decisões na comunidade e na 

Nação, construindo-se uma verdadeira sociedade participativa, cuja base seria a educação 

política. (COLE, apud. Paterman, 1992, p. 55-9). 

 

O sistema participativo de Carole Paterman 

Consoante os ideais de Rousseau e Cole, entre outros, Paterman afirma que o grande feito da 

democracia participativa é fundamentar-se na afirmação de que os indivíduos e suas entidades 

representativas não podem ser considerados isoladamente. Nesse sentido, defende a criação de 

um sistema participativo por meio da multiplicação de esferas de discussão e deliberação que 

extrapolem os limites dos governos local e nacional. Tal sistema seria composto por núcleos 

decisórios criados primeiro dentro das indústrias, baseados na inexistência de administradores 

e em que cada trabalhador seria responsável pelas decisões e rumos de seu local de trabalho. 

Dessa forma, propiciar-se-ia o máximo de participação do indivíduo e se colheria não só 

decisões, mas principalmente educação política, que influenciariam as próximas tomadas de 

decisão, de forma a se formar um saudável ciclo composto por educação e participação em 

graus crescentes (PATERMAN, 1992, p. 60-91). 

Esse sistema, portanto, possibilita a formação de indivíduos críticos aptos a discutirem os 

problemas sociais e coletivos, em todas as áreas, sobressaindo-se como principal resultado a 

função educativa, 

educativa no mais amplo sentido da palavra, tanto no aspecto psicológico quanto 
no de aquisição de prática de habilidades e procedimentos democráticos. Por 
isso, não há nenhum problema especial quanto à estabilidade de um sistema 
participativo; ele se auto-sustenta por meio do impacto educativo do processo 
participativo. A participação promove e desenvolve as próprias qualidades que 
lhe são necessárias; quanto mais os indivíduos participam, melhor capacitados 
eles se tornam para fazê-lo. 

PATERMAN, 1992, p. 61 
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Do discurso da alteridade 

Noutro enfoque, dado pela teoria do discurso da alteridade (que analisa até que ponto a voz do 

“outro” – o eleitor – pode ser alcançada pelo “eu” – o representante político), pode-se discutir 

o quanto os 513 parlamentares eleitos para a Câmara Federal (ou mesmo os 594 membros do 

Congresso Nacional) têm a capacidade de representar, com representatividade, cada cidadão 

brasileiro. Ou, numa extrapolação bem menos ampla, pergunta-se qual a possibilidade de cada 

grupo social, ou de cada etnia que compõem a nação brasileira, ou, ainda, de cada 

comunidade ter suas necessidades prioritárias pautadas na agenda de discussão do 

Parlamento. A resposta parece apontar para a plena inviabilidade, visto que nem mesmo os 

partidos políticos – que no auge de sua proliferação não romperam a casa das 3 dezenas (sítio 

do TSE) – conseguem se fazer, todos ao mesmo tempo, presentes em uma legislatura. 

Dessa forma, luta-se pelo alargamento dos espaços de discussão e pela possibilidade de dar 

voz a todos, para que cada um, ou, ao menos, cada grupo social, possa se expressar e 

influenciar a agenda de discussão parlamentar. Nesse ponto, o que os doutrinadores mais 

atuais têm defendido é a complementação da democracia representativa com institutos de 

participação popular, o que defere a possibilidade de alterar a agenda de discussão 

governamental. Tal propósito traduz-se em escolher quais assuntos devem ter o debate 

priorizado, e não se requer a vinculação do resultado da deliberação parlamentar ao anseio 

popular (a não ser o vínculo pela fidelidade ética ao eleitorado, apurável na eleição 

subseqüente), o que respeita a teoria do mandato livre. 

Tal construção coincide com o pensamento de Iris Marion Young, para quem, em uma 

população numerosa, representação e participação são necessárias para que o exercício da 

política seja realmente democrático (YOUNG, 2000, p.123). 

A necessidade de alargamento dos espaços de discussão encontra ao menos duas 

justificativas:  

1) nem todo grupo social consegue se fazer representado no Congresso. Se não tem voz, se 

não aparece para os outros, um determinado agrupamento social não se faz notar e não terá 

suas demandas consideradas na pauta de discussão e a afonia equivale a não-existir para os 

demais.  

2) Em relação àqueles que conseguem se fazer representados, não se pode afirmar que a sua 

vontade esteja realmente expressada no Parlamento, não se pode afirmar que a voz do 

representante coincida com a voz do representado, visto que às vezes:  
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a) ora o representante de um nicho social não lhe saiu das entranhas;  

b) ora o parlamentar, ainda que oriundo de determinado grupo social, tem vontade, 

necessidades e pontos de vista divergentes dos expressados pela maioria do conjunto 

social, não realizando de modo representativo, portanto, o discurso da alteridade;  

c) ora, finalmente, discurso e ação não são coincidentes, e o discurso se mostra mais 

fidedigno na revelação das intenções (fato decorrente de barreiras externas a ação), ou 

conforme Jürgen Habermas, outras vezes, a ação é a mais verdadeira exteriorização do 

ser, vindo inclusive a revelar a dissimulação do discurso pois  

nem todos os interesses podem ser representados publicamente. Por isso, a 
esfera pública das comunicações políticas exerce uma coerção procedimental 
saudável. Nestas condições, por exemplo, a camuflagem de interesses não 
justificáveis publicamente através de argumentos éticos ou morais obriga o 
proponente a compromissos que poderão desmascará-lo, na primeira ocasião, 
como inconsistente ou forçá-lo a levar em consideração os interesses dos outros, 
se quiser manter a sua credibilidade. 

(HABERMAS, 2003, v.2, p. 71) 

A aceitação de uma teoria de democracia representativa pura, portanto, traz a corrupção da 

vontade popular, traduzida pela falta de representação de parcelas da sociedade e pela 

representação sem representatividade3 de outras tantas, decorrendo desses fatos a existência 

de parcela da sociedade sem voz no parlamento. A democracia participativa apresenta-se 

como solução à demanda de extensão da pluralidade de vozes dentro do parlamento, pois é 

por meio da ação e do discurso que os homens, ou seus grupamentos sociais, deixam de ser 

coisas vivas inanimadas, e assumem para si e para os outros uma aparência explícita e 

interativa, passam a existir socialmente, dado que se realizar no espaço da discussão equivale 

a passar a existir para o outro. Só na ação e no discurso é que o ser se faz presente em um 

espaço, denominado de espaço da aparência (ARENDT, 1981, p. 211).  

A democracia pela reforma política 

Nesse contexto, Hélgio Trindade, após constatar que a democracia exige uma civilização de 

massa, mas que até o presente, as massas não têm participação no sistema democrático, o que 

se traduz em uma democracia contemplativa, defende uma maior participação popular que 

ultrapasse os padrões da democracia representativa. Postula, então, por uma reforma política 

                     
3 Para Young, a representação apropriada é a que resulta de um relacionamento diferenciado entre representante 
e representados, em que o primeiro mantém relações plurais com os segundos e em que ambos se submetem a 
processos de autorização e responsabilidade (accountability). Esse relacionamento transfere representatividade 
ao conceito de representação. Para aprofundamento, vide YOUNG, 2000, Inclusion and democracy (cap.IV). 
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que passe por uma discussão renovada da cidadania política, da cultura cívica e das formas de 

organização partidária. 

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 
representação 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, in Benevides et al., 2005, p. 64. 

 

Já Maria Victoria Benevides, partindo de um conceito de democracia equivalente a soberania 

popular ativa e respeito integral aos direitos humanos, advoga pela reforma eleitoral e pela 

ampla reforma política como meios para “radicalizar a democracia”, sendo que a reforma 

política deveria partir de algumas premissas básicas, entre as quais aprofundamento da 

inclusão social; respeito integral dos direitos humanos, implemento e consolidação das formas 

institucionais de participação popular nos processos decisórios e aprofundamento da educação 

do povo (essa duas últimas seriam o nicho em que se encontra a CLP). 

Os princípios da soberania popular e da defesa dos direitos humanos como sustentáculos do 

regime democrático brasileiro é decorrência constitucional. No entanto, segundo a autora, a 

consecução dessa vontade constituinte, mormente em um país tão desigual quanto o Brasil, 

passa necessariamente por uma política de inclusão social, para que os atores sociais 

marginalizados possam colocar em debate a discussão de suas carências. Essa política rompe 

em definitivo com o paradigma da democracia eleitoral e com a proteção restritiva aos 

direitos. 

No entanto, prossegue, essa ruptura não significaria o abandono da representação, pois os 

institutos de democracia direta na complexidade social hodierna devem ser admitidos como 

forma de corretivos aos vícios e desvios da democracia representativa, sem, contudo, ter o 

condão de substituí-la.  

Na consecução desse ideal, Benevides sustenta que ao povo soberano deveria ser sempre 

facultado participar dos processos decisórios sobre questões fundamentais de interesse 

público, as quais, em geral, se referem à organização do Estado e seus poderes, e aos 
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objetivos da ação estatal, notadamente no tocante aos objetivos fundamentais da República, 

insculpidos no art. 3º da Constituição de 1988 (BENEVIDES et al., 2005, p. 85-6).  

No campo prático e partindo da aceitação de que os meios de comunicação (especialmente os 

de som e imagem) são extensão do direito à comunicação e, portanto, espaços essencialmente 

públicos, a autora defende o direito à comunicação por intermédio do direito de antena e das 

formas de teledemocracia. 

Na obra citada, o direito de antena é definido como um direito coletivo à comunicação, o que 

pressupõe uma atividade interativa e exige a abertura dos meios de comunicação para grupos 

legitimamente representativos da sociedade. Observando que esse direito existe somente para 

os partidos políticos, Benevides defende a sua extensão para qualquer campanha que se refira 

à participação cidadã, incluindo os temas para consultas plebiscitárias, e para a defesa de 

propostas de iniciativa popular (BENEVIDES et al., 2005, p.90).  

Já a teledemocracia (a colheita da opinião popular por meios de comunicação em tempo real, 

tais como a rede mundial de computadores) seria arma contra “o confisco da soberania 

popular pelos representantes tradicionais” que deveria ser usada para “propiciar ao povo atuar 

não apenas pelo sufrágio, mas pela pressão de seu julgamento e de sua opinião, o que permite 

aos governantes também conhecer expectativas e demandas sociais, suas flutuações e suas 

permanências” (BENEVIDES et al., 2005, p. 92) . 

Muito embora enxergue viabilidade em suas propostas, Benevides ressalta o risco da 

atomização da cidadania, defendendo que essas propostas dependem de uma articulação das 

entidades interessadas na sociedade (sindicatos, movimentos e grupos sociais, ONGs), que 

deverão estar mobilizadas e, também, do controle democrático sobre esses meios. Ressalta, 

ainda, que a democracia é processo que exige esforço e envolvimento apaixonado das partes 

no seu processo de discussão, o que só se consegue com a educação política. 

Francisco de Oliveira, Maria Célia Paoli e Cibele Saliba Rezek, analisando a bem sucedida 

expansão da democracia brasileira representada pela adoção do orçamento participativo em 

alguns Estados, argumentam que os mesmos entraves que os defensores da democracia 

representativa enxergam como empecilho à democracia direta (mormente a complexidade das 

relações sociais) são as justificativas para a construção de um espaço participativo, pois 

existem relações do mundo contemporâneo que não podem ser alcançadas nem processadas 

pelas formas vigentes de representação e a 
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crescente complexidade das relações sociais em sociedades pós-industriais, as 
estruturas sociais amplamente diversificadas, o lugar poderoso das mídias, a 
enorme concentração do poder econômico e as complexas relações entre Estado 
e sociedade e entre Estado e Mercado vêm atropelando a representação política 
consagrada. 

(BENEVIDES et al., 2005, p. 135). 

Cidadania Integral 

O relatório sobre a democracia, produzido pelo PNUD, partindo da premissa de que a 

desigualdade social é a principal barreira que se ergue contra os ideais democráticos, defende 

o fortalecimento das instituições democráticas e o realce do caráter construtivo da política 

como direcionadora dos rumos da sociedade como ferramentas únicas aptas a construir a 

cidadania Integral. Nesse contexto, cidadania integral é definida como a garantia harmônica 

do conjunto dos direitos cívicos, sociais, econômicos e culturais do cidadão. Para a 

consecução desse ideal, advoga pela adoção de formas de participação complementares ao 

intuito da representação, construindo-se um modelo combinado de democracia que tenha por 

escopo o fortalecimento da sociedade civil e a sua maior interação com o Estado (PNUD, 

2004, p. 30).  

 

A Comissão de Legislação Participativa frente às teorias da democracia 

A teoria adotada na Câmara dos Deputados para a criação da Comissão de Legislação 

Participativa, assim como a adotada pela Constituição Federal ao optar pelo Estado 

democrático de direito, está à vanguarda dos autores tradicionais acima comentados. Embora 

a democracia procedimentalista seja a majoritariamente adotada nas nações ocidentais, 

segundo o ordenamento constitucional pátrio, não mais se admite que a participação popular 

seja considerada uma ameaça à democracia, ou mesmo ao instituto da representação. Ao 

contrário, é ela vista como corolário desse sistema, como componente intrínseco ao sistema 

estatal de tomada de decisões e, logicamente, como fator de legitimidade da representação. 

Deve-se, pois, centrar nas vertentes da teoria da democracia participativa a base de apoio 

dogmática do princípio democrático brasileiro que possibilitou à Câmara, (pioneiramente), ao 

Senado e a várias outras assembléias legislativas estaduais criarem mecanismos de integração 

entre a vontade do povo e a representação parlamentar. 

Nesse contexto de plena revisão das teorias democráticas, a Câmara dos Deputados, sentindo 

mais diretamente os efeitos da crise do Legislativo e preocupada com a distância entre os 

representantes e os representados, criou a CLP como resposta e solução à imagem corrompida 
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do Parlamento perante a sociedade, no expresso intuito de complementar a democracia 

representativa com um instrumento de participação que reduza a distância entre a sociedade e 

o Parlamento (CLP, CARTILHA, 2001, p. 8-10). 

A Comissão de Legislação Participativa teve a sua criação possibilitada pelo advento do 

Estado de Democrático de Direito brasileiro, surgido com a Constituição de 1988. A Carta, 

conforme já dito na introdução deste trabalho, em posição topológica privilegiada e 

significativa – o artigo primeiro –, determinou que o poder soberano da Nação fosse 

alternativamente exercido pelo povo, na sua forma direta, ou pela via indireta, por meio dos 

seus representantes eleitos, elevando a participação popular na tomada de decisões à categoria 

de princípio constitucional (CF/88, art. 1º, parágrafo único).  

A inserção desse princípio, contudo, não foi decisão surgida nos debates constituintes. Ao 

contrário, é idéia nascida do processo de evolução mundial e histórica (principalmente do 

mundo ocidental) do conceito de Estado que, substituindo o absolutismo medieval, transladou 

da matriz liberal clássica, que quando contraposta aos anseios do pensamento socialista, 

desembocou no Estado do Bem-estar Social. A crise que afligiu o Welfare State fez surgirem 

vozes pugnando pelo advento de um novo liberalismo e outras lutando pela continuidade de 

um Estado voltado para a justiça social. Ocorrendo concomitante a esse debate, o processo 

constituinte do Texto de 1988 deparou-se com a possibilidade de optar pelo Estado Neoliberal 

ou pelo Estado Democrático de Direito, concepções antagônicas e inconciliáveis, uma a negar 

a democracia (ANDERSON, 2003, p. 11), outra a homenagear a participação popular4: 

 

O Estado Liberal não é estático, e evolui; a dinâmica política, sem eliminar-lhe o 
substrato de liberdade, mas antes forcejando por ampliá-lo, faz nascer o Estado 
Social, o qual introduz nos artigos da Constituição os direitos Sociais. 

A caminhada dialética prossegue, e o Estado constitucional tem pela frente duas 
alternativas: retrogradar ao passado ou avançar para o futuro. 

Se recuar, cai na armadilha neoliberal e globalizadora que afeta mortalmente o 
Estado e a soberania, o que se acha prestes a acontecer em alguns Estados da 
periferia; se avançar, faz a opção certa: elege o caminho da Democracia 
Participativa, e busca, com determinação, inserir na ordem constitucional as 
novas franquias que o Homem conquistou ou está em vias de conquistar, 

                     
4 Para um aprofundamento acerca das formas políticas do Estado (Liberal, Social, Neoliberal e Estado 
Democrático de Direito), vide J.A. SILVA,. Curso de direito constitucional positivo; Noberto BOBBIO et. al.. 
Dicionário de política. Perry ANDERSON, Pós-Neoliberalismo: as políticas sociais e o Estado democrático; 
Paulo BONAVIDES. Curso de direito constitucional., e J.J.G CANOTILHO,. Direito Constitucional e teoria da 
Constituição. 
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compendiadas em direitos fundamentais de diversas gerações ou dimensões já 
reconhecidas e proclamadas pelo Constitucionalismo de nosso tempo. 

BONAVIDES, 2004, p. 37. 

A CLP, portanto, representa um acréscimo de liberdade ao cidadão, liberdade no sentido 

político de reconhecer o que é prioritário de ser normatizado pelo Congresso, o que torna a 

comissão uma possibilidade para alterar a agenda de discussão do Legislativo. Além disso, 

mostra-se, por dois caminhos, como uma resposta à crise de representatividade, primeiro 

oferecendo ao cidadão a alternativa de apresentar, ele próprio, propostas legislativas. 

Segundo, educando-o para ser capaz de pensar em suas prioridades, e, a partir daí, tornando-

se apto a melhor criticar seus representantes e deles cobrar a defesa do interesse coletivo da 

sociedade.  

II.3 A Comissão de Legislação Participativa: Normas e procedimentos pertinentes: 

 

As Casas Legislativas organizam a divisão de suas funções político-legislativas por meio da 

delegação a núcleos menores e especializados, denominados de comissões. Nesse contexto, o 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados prevê a existência de comissões permanentes e 

temporárias. Às permanentes, definidas pela própria norma como órgãos “de caráter técnico-

legislalitivo ou especializado integrantes da estrutura institucional da Casa, co-partícipes e 

agentes do processo legiferante”, cabem a dupla função de deliberar os assuntos ou 

proposições submetidos ao seu exame e fiscalizar a ação do Executivo no âmbito do 

respectivo campo temático e áreas de atuação (RICD, art. 22).  

No mister de criar e reformar o ordenamento, o Legislativo atua por meio de análises de 

propostas apresentadas pelos agentes competentes relacionados na Constituição da República. 

O art. 59 desse documento traz, em rol exemplificativo, as espécies de proposição que podem 

ser oferecida a uma das Casas legislativas, a saber, proposta de emenda à Constituição e 

projetos (de lei, de resolução, de decreto legislativo). O mesmo Texto define que são entes 

capazes de deflagrar o processo legislativo para projetos de lei o Presidente da República, As 

Casa Legislativas (por meio de seus membros ou comissões), o Supremo Tribunal Federal e 

os Tribunais Superiores, o Procurador da República, e, seguindo regras específicas, os 

cidadãos.  

Na Câmara existem vinte comissões permanentes, estruturantes e meritórias ou 

especializadas, e uma comissão dirigente, a Mesa Diretora (a quem também reserva-se caráter 

técnico-legislativo em campos específicos). Cada comissão conta com um número específico 
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de deputados, estabelecido no início de cada sessão legislativa e variável entre 17 e 61 

deputados,  exceção feita à Mesa, que conta com 7 membros e 4 suplentes de secretário 

(RICD, arts. 25, §2º, e 14, §1º, respectivamente).   

Embora haja delegação de funções legislativas da Casa para seus órgãos fracionários, há 

situações em que as decisões não podem ser tomadas com caráter definitivo pelas comissões, 

e diz-se que a matéria está sujeita a deliberação do Plenário da  respectiva Casa (CF/88, art. 

58, § 2º e RICD, art. 24, I). Entre essas hipóteses, encontra-se a deliberação acerca de 

propostas de Emendas à Constituição, projetos iniciados por uma das comissões e matérias 

com tramitação em urgência. 

Inserida nessa atmosfera, está a CLP, criada pela Resolução de n° 21, de 30 de maio de 2001, 

que, alterando o RICD, a inseriu em seu art. 32, entre as comissões de caráter permanente. 

Embora figure entre esses órgãos perenes, a CLP delas difere por não ter campo temático, ou 

seja, nenhum assunto de qualquer área do conhecimento é da competência dessa comissão. 

Dessarte, nenhuma matéria que for distribuída pela Presidência às Comissões passará pela 

CLP, com exceção de sugestões (espécie de proposição a ser descrita abaixo). 

É reservada a Comissão de Legislação Participativa, portanto, a atribuição de analisar as 

sugestões de iniciativa legislativa apresentadas à Casa por associações e órgãos de classe, 

sindicatos e entidades da sociedade civil, além de pareceres técnicos, exposições propostas 

por eles ou por entidades científicas ou culturais (RICD, art. 32, inc. XII).  

Não podem ofertar sugestões à CLP os organismos internacionais, os órgãos e entidade da 

Administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios que não tenham participação paritária da sociedade civil e os partidos 

políticos (CLP, Regulamento Interno, art. 3º). Os organismos internacionais são excluídos 

desse processo porque a CLP pauta-se pela busca da percepção do interesse dos cidadãos 

nacionais que não tenham possibilidade de se fazer ouvir dentro do Congresso. Veda-se a 

participação dos partidos devido ao entendimento de que esses organismos já têm voz dentro 

do Congresso. No Senado, contudo, a Comissão correspondente à CLP da Câmara possibilita 

aos partidos políticos sem representação no Congresso Nacional oferecerem sugestões, visto 

que em verdade não têm voz dentro do Parlamento (art. 5º do Ato n.º 1 de 2006 da Comissão 

de Direitos Humanos e Legislação Participativa). 

As sugestões devem ser apresentadas à Mesa da Comissão, que não tem o condão de negar-

lhe tramitação no âmbito da CLP. Essas sugestões podem versar sobre matérias legislativas ou 
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sobre os meios de fiscalização de que dispõe o Congresso, sendo possíveis as seguintes 

espécies: 

Sugestões legislativas com o intuito de deflagrar o processo legislativo: sugestões de projetos 

de lei ordinária, de lei complementar, de decreto legislativo, de resoluções. 

Sugestões legislativas com o intuito de subsidiar o trabalho legislativo ou de alterar propostas 

já em andamento: sugestões de requerimento de realização de audiências públicas, de 

depoimento de autoridade ou cidadão para contribuir para os trabalhos da CLP; sugestões de 

emendas aos projetos de leis, resoluções, decretos legislativos, e leis orçamentárias (PPA, 

LOA, LDO) quer tenham ou não poder conclusivo nas Comissões. 

Sugestões com cunho de fiscalização do Executivo (eventualmente também do Judiciário) 

e/ou de auxílio ao processo legislativo: sugestões de requerimento de informação ou pedido 

de informação a Ministro de Estado e de requerimento de convocação de Ministro de Estado 

ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República; 

sugestões de indicação sugerindo ao Executivo ou ao Judiciário a tomada de providências, a 

realização de ato administrativo ou de gestão, ou o envio de projeto sobre matéria de sua 

iniciativa exclusiva. 

(CLP, Regulamento Interno, alterado pela Res. interna de n.º 01/2004, art. 4º c/c 
Art. 50 da CF/88) 

 

Percebe-se, por exclusão, que não está franqueada por meio da CLP a apresentação de 

Propostas de Emendas à Constituição - PECs. Talvez a proibição tenha lastro na falta de 

capacidade constitucional das Comissões do Congresso para deflagrarem o processo para 

alteração constitucional, quiçá seja pela dificuldade que teria a CLP, se se decidisse por 

oferecer uma emenda à Constituição, em recolher o terço de assinaturas necessários para 

preencher os requisitos necessários ao seu trâmite. Contudo, há de se anotar que a comissão 

correlata existente no Senado, criada sob inspiração da CLP, faculta à sociedade o 

oferecimento de propostas de alteração do Texto Constitucional (Dois anos de CLP, 

Relatório, p. 5). 

Uma vez recebida uma sugestão pela CLP, ocorre a sua distribuição a um relator, que emite 

um parecer técnico opinativo de sua aceitabilidade ou não. Nesse relatório, assim como na 

fase de emendamento da sugestão pelos membros da Comissão, podem ser apostas alterações 

à sugestão inicial, o que significa dizer que o Congresso Nacional, em nenhum momento, está 
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vinculado irremediavelmente à opinião expressa na sugestão, ainda que tenha aberto aos 

cidadãos e às suas entidades a possibilidade de indiretamente deflagrarem o processo 

legislativo5. Após a apresentação do parecer em plenário da Comissão, ocorre a fase de 

debates, em que se analisa a sugestão, as emendas e o parecer oferecidos. Rejeitada a 

sugestão, ocorre o seu arquivamento e a comunicação à entidade que a ofereceu. Aprovada, a 

sugestão finalmente se transmuta em proposta de lei, nos termos regimentais, de iniciativa da 

CLP, que será encaminhada à Mesa para redistribuição às comissões de mérito pertinentes ao 

estudo da matéria versada na proposição. 

Sugestão, portanto, é a denominação técnica dada à matéria proposta por entes da sociedade 

civil organizada e sujeita à análise de aceitabilidade pela CLP. A iniciativa legislativa, 

propriamente dita, reserva-se à Comissão, dado que tem o condão de aceitar ou não a sugestão 

popular. Assim, dentro do esquema didático formulado por Temer, que divide o processo 

legislativo em fases iniciativa, discussão, votação, aquiescência executiva, promulgação e 

publicação (TEMER, 1996, p. 136), a CLP atua principalmente na fase de iniciativa legal. 

Pode atuar, subsidiariamente, na fase constitutiva, oferecendo emendas e requerendo 

audiências públicas junto às demais comissões, efetivamente incumbidas de analisar o mérito 

das proposições. Portanto, e consoante as palavras expressas na própria Cartilha, a CLP  

Não se trata de mais uma Comissão; trata-se de um fórum por meio do qual a 
sociedade civil organizada poderá intervir diretamente no sistema de produção 
das normas e das leis, apresentando sugestões para o aperfeiçoamento da 
legislação já existente ou para elaboração de novas normas. Sua criação 
representa uma inovação de grande alcance, pois permite a aproximação da 
população de seus representantes. Superar esse distanciamento exige a criação 
de mecanismos diretos e permanentes de participação popular, de forma que as 
decisões representem, com legitimidade, a vontade dos grupos organizados. 

CLP, Cartilha, 2006, p. 05. 

 

II.4 A análise do discurso da Comissão de Legislação Participativa 

 

Pressupor não é dizer o que o ouvinte sabe ou o que 
pensa que sabe que ele deveria saber, mas situar o 
diálogo na hipótese de que ela já soubesse.  

                          Oswald  Ducrot 
 

                     
5 Há, contudo e dependendo da força da entidade associativa, da representação na sociedade, do apelo popular, 
vinculação ao propósito conteudístico, mas nunca aos termos exatos em que foi redigida a sugestão. 



 36

 

II.6.1. Ducrot e a força do subtendido: os sentidos não literais como fonte 

de informação. 

 

A teoria do discurso elaborada por Ducrot parte do pressuposto de que há, no enunciado 

discursivo, um componente lingüístico e um componente retórico. O componente lingüístico 

confere um sentido àquilo que foi dito independente de qualquer contexto. Já o sentido 

retórico do enunciado submete-se a regras variáveis segundo o ambiente em que o texto é 

proferido, em que aspectos sociais, situacionais, culturais influenciam o seu sentido 

(DUCROT, 1987, p.16). Da mesma forma, pode-se inferir que no discurso há componentes 

explícitos ou literais – aqueles que são verbalmente emitidos pelo eu-comunicante (ou eu-

emissor) –  e componentes implícitos, ou não-literais, deixados para a percepção do tu-

receptor pelo exercício da interpretação racional (Zandwais, 1990, p. 11). 

Esses elementos, deliberadamente usados pelo eu-emissor, propiciam uma gama de 

possibilidades em que se podem oferecer informações ao tu-receptor de forma direta, indireta 

ou subentendida, permeando o texto de informações ditas e de informações não-ditas, estas 

não raras vezes, mais importantes do que as primeiras. 

As razões de se construir um texto com existência ou mesmo predominância de sentidos que 

não foram diretamente expressos (não-literais) foram estudadas por Ana Zandwais. Para a 

autora “o procedimento de expulsar os perigos que advêm da objetividade no uso da língua, 

encontra lugar nas diferentes formas de se implicitar, no conteúdo da linguagem, aquilo que 

se quer dizer, de modo que não se tenha de pagar preços altos por aquilo que se diz”. Assim, 

transfere-se a responsabilidade de se apontar o não-dito ao receptor, embora faça parte do 

discurso do emissor, “pois, afinal, somente aquilo que é dito pode ser contradito” (Zandwais, 

1990, p 13). 

Ducrot, a partir da conceituação de elementos literais e não-literais (o dito e o não dito), 

define que o discurso tem três elementos semânticos: os elementos literais posto e 

pressuposto, que são derivados dos efeitos da atuação do componente lingüístico, e o 

elemento denominado de subentendido, que decorre do componente retórico.  

O termo posto é a derivação do enunciado de forma direta e simultânea ao ato do discurso –  

ou seja, é aquilo que é inerente ao texto –;  a sua significação independente do contexto e a 

responsabilidade por seu conteúdo é debitada ao emissor. Já o pressuposto constitui-se em 
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uma evidência de domínio prévio do emissor e do receptor, impondo ao ouvinte a obrigação, 

ou antes, a responsabilidade pelo enunciado:  

Consideram pressupostos, em um enunciado, o que é trazido pelo enunciado, 
mas não de forma argumentativa, entendendo por isso que não se apresenta 
como devendo orientar a continuação do discurso. Dizendo Você está quase 
atrasado, pressuponho que você não esteja atrasado: isso significa que o 
reconheço, mas a continuação que proponho a nosso discurso não diz respeito ao 
fato de que você não está atrasado; diz respeito ao fato de que você estava na 
iminência de atrasar-se. 

DUCROT, 1987, p.41. 

Além disso, o pressuposto, que também está vinculado ao componente lingüístico e pertence à 

literalidade do texto expresso no discurso, goza do caráter de anterioridade, pois o receptor, 

mesmo que não detivesse o conhecimento veiculado pelo discurso do emissor, passa a aceitá-

lo e a situá-lo em um passado fictício (DUCROT, 1987, p.20).  

O terceiro elemento, o subentendido, tem relação com o contexto em que determinado 

discurso é proferido (componentes retóricos). Deriva, segundo Ducrot, da responsabilidade 

pela interpretação do conteúdo do posto e do pressuposto, delegada ao destinatário da relação 

discursiva. Esse processo se dá por meio de uma espécie de raciocínio, denominado de 

procedimento discursivo. Por se apresentar como acréscimo, por parte do receptor, ao dito 

pelo emissor, sua posição é de posterioridade ao discurso. Nas palavras do próprio autor, tem-

se que “se o posto é o que afirmo, enquanto locutor, se o subentendido é o que deixo meu 

ouvinte concluir, o pressuposto é apresentado como pertencente ao ‘nós’, enquanto o posto é 

reivindicado pelo ‘eu’, e o subentendido é repassado ao ‘tu’ ” (DUCROT, 1987, p. 20-1). 

Observa-se, por essa contraposição de definições, que tanto o pressuposto quanto o 

subentendido carecem de um esforço interpretativo do destinatário para que se complete a 

relação discursiva. Ambos, ainda, constituem-se nos sentidos implícitos do texto, o que torna 

a distinção entre ambos os elementos um pouco nebulosa.   

A teoria ducroniana tenta solucionar esse entrave apontando ao menos duas marcas que 

diferenciam o pressuposto do subentendido. A primeira consiste no caráter, em relação ao 

discurso,  de anterioridade do pressuposto e de posteridade do subentendido em que 

se o subentendido é resposta a uma pergunta sobre as condições de possibilidade 
da enunciação, é bem evidente que só pode aparecer no momento desta 
enunciação, e que conseqüentemente depende do próprio enunciado: pertence ao 
sentido sem estar antecipado ou prefigurado na significação. Assim a oposição 
pressuposto-subentendido reproduziria a distinção dos dois níveis semânticos, o 
da significação (frase) e o do sentido(enunciado): pressuposto e subentendido se 
opõem pelo fato de não terem sua origem no mesmo momento da interpretação. 
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 (Ducrot, 1987, p. 33) 

A segunda guarda relação com a ordem de construção do enunciado deliberadamente 

escolhida pelo emissor, que coloca em relevo elementos que vão construir o sentido do texto 

(postos e pressupostos) e elementos que vão apontar para a interpretação do discurso 

proferido desejada por quem o proferiu: 

Dizer que pressuponho X, é dizer que pretendo obrigar o destinatário, por minha 
fala, a admitir X, sem por isso dar-lhe o direito de prosseguir o diálogo a 
propósito de X. O subentendido, ao contrário, diz respeito à maneira pela qual 
esse sentido é manifestado, o processo, ao término do qual deve-se descobrir a 
imagem que pretendo lhe dar de minha fala. (Ducrot, 1987, p.42) 

Portanto, a pressuposição provê, em certa medida, grau de coerência à prática discursiva, pois 

está vinculada ao encadeamento das idéias enunciadas, sendo necessária a sua assimilação 

pelo receptor para a continuidade do discurso. 

Por ponto comum aos dois conceitos, o autor aponta “a possibilidade dada ao locutor, nos 

dois casos, de se retirar, por assim dizer, da fala”, pois o pressuposto é “construído à margem 

do discurso” e o subentendido é a imagem idealizada pelo receptor do discurso, mas não 

representam exatamente o texto do emissor.  

Para a tarefa de trazer à luz os implícitos do discurso, há de se ter em mente que determinadas 

classes gramaticais, classes de palavras, figuras de linguagem, sufixos, prefixos, que de forma 

subconsciente ou propositadamente fazem parte da escolha construtiva do enunciado realizada 

pelo autor, influem sobremaneira na existência de subentendidos e direcionam a interpretação 

do receptor. Ana Zandwais traz em sua obra uma extensa lista exemplificativa dessas 

possibilidades (Zandwais, 1990, p.26 e ss.). A existência e a percepção desses elementos 

serão apontados, quando necessários ao entendimento da análise. 

Diante dessas definições, e na simplicidade necessária a uma construção elucidativa dirigida 

aos incipientes no universo da análise do discurso, poder-se-ia tomar como exemplo o 

seguinte texto: 

“Troquei de carro hoje.” 

O texto acima, apesar de curto e singelo, contém os três elementos da análise ducroniana. O 

termo posto está na afirmação de que o emissor hoje tem um carro que não era seu ontem. O 

pressuposto lógico do discurso é o de que o emissor tinha um outro carro antes de adquirir 

aquele a que se refere no texto, em assertiva que decorre do uso do verbo trocar. Por fim, 

pode-se imaginar subtendidos, que devem ser extraídos do contexto em que tal frase teria sido 

proferida. Por exemplo, imaginemos que o emissor houvesse recentemente ocupado um cargo 
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de chefia, com conseqüente melhoria remuneratória; ou que tivesse sido exonerado de uma 

função de confiança, aqui com redução de seu salário. No primeiro caso, o receptor poderia 

subtender do texto que o carro recém-adquirido pelo emissor é melhor, mas novo ou mais 

caro do que o que possuía antes; ao contrário, na segunda hipótese – perda da função – 

poderia subtender que o carro agora adquirido era o condizente com o menor poder aquisitivo 

do emissor.  

É necessário ressaltar que nas construções subtendidas a responsabilidade pelas ilações é 

transferida ao receptor-intérprete. E, no exemplo dado, tanto a aceitação de que o emissor 

adquiriu um veículo mais caro ou mais barato cabem ao receptor, que assume o risco de 

aceitá-las como verdadeiras.  

 

II.6.2. As publicações da CLP e análise do discurso 

 

A Cartilha: 

Dividida em Apresentação, Introdução, parte explicativa e Anexos (normas relativas à CLP, 

fluxograma de tramitação no órgão e modelo de formulário para apresentação de sugestões), a 

Cartilha da Comissão de Legislação Participativa, editada pela primeira vez em 2001 (mesmo 

ano de criação do órgão), teve por objetivos divulgar a Comissão junto à sociedade e orientar  

esta quanto ao uso da nova ferramenta da cidadania. Neste estudo, serão analisadas a 

Apresentação e a Introdução, assinadas, respectivamente, pelo então Presidente da Câmara 

dos Deputados, Deputado Aécio Neves; e pela então Presidente da CLP, Deputada Luíza 

Erundina. 

A Apresentação: 

O capítulo inicial da Cartilha da CLP traz a confissão de que o modelo de democracia 

combinada ora desenhado é fruto da experiência do Parlamento Europeu em sua Comissão de 

Petições, revelando a filiação a uma ideologia participativa. 

Há explícita também a informação de que a CLP houvera sido criada, com o aval legitimador 

de todos os partidos, como possibilidade de solução à crise representativa, tendo a tarefa “de 

reduzir a distância, física e social, entre representantes e representados”. Dessa forma, traduz-

se em instrumento de “modernização política” apta a permitir que propostas vindas 

diretamente da sociedade tenham espaço para discussão dentro do Congresso, reconhece, 
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portanto, que há uma crise de representação afligindo o Legislativo Federal (CARTILHA, 

2001, P. 1). 

A Cartilha, à pág. 09, assevera que para a plena efetividade da Comissão é necessário que a 

sociedade ocupe o espaço de poder a ela deferido, que formas similares de participação sejam 

criadas nas esferas estaduais e municipais, e que as organizações sociais incentivem o uso e o 

aperfeiçoamento da CLP, criando-se um sistema participativo integrado e condutor de uma 

“radicalização democrática”. 

Ressalta na página seguinte, contudo, que a CLP não representa a substituição do modelo de 

representação política vigente, mas antes, vem a reforçá-lo, a legitimá-lo, pois, para o 

Presidente Aécio Neves, “um sistema que troque o voto popular e a representação política por 

outras formas de participação merecerá qualquer outro nome, não o de democracia”, deixando 

transparecer a pressuposta pretensão de, deferindo poder à sociedade, preservar ou até 

potencializar os poderes dos representantes. 

Como primeiro pressuposto, originado justamente da frase “reduzir a distância, física e social, 

entre representantes e representados” (CARTILHA, 2001, p. 7), colhe-se a informação de que 

a democracia representativa promove um distanciamento entre a população e o Parlamento. Já 

a expressão “instrumento de modernização política” reflete a acepção de que a forma 

representativa pura precisa ser revigorada, modernizada. Por fim, extrai-se do discurso o 

entendimento de que a representação é a forma possível e necessária da democracia, sendo 

dela elemento indissociável. Dessa sorte, ou se tem a representação pura, como forma de 

exercício do poder, ou a combina com possibilidades de democracia direta, porém, não se 

aceita ou não é possível apenas a ocorrência da segunda forma. 

A Introdução: 

Assinada pela Deputada Erundina (PSB –SP), a introdução à Cartilha da CLP reafirma o 

exposto na apresentação no tocante ao sentimento de reforço da democracia e da 

representação em que se traduz a criação da Comissão. Aduz, contudo, como objetivo da nova 

forma de participação popular, o de promover a educação política (CARTILHA, 2001, p. 13). 

Em seguida, reconheceu que o “princípio da soberania popular pelo qual ‘todo poder emana 

do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente’”, presente no art. 1° 

da Carta de 1988, não está ainda implementado, deixando pressuposto ser a sua concretização 

mais um dos objetivos da CLP (CARTILHA, 2001, p. 14). 

Relatório de atividades de 2001 
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O Relatório de atividades do ano de 2001, do qual se analisa a Introdução, espelha a atuação 

da Comissão em seu primeiro semestre de existência. Sua introdução traz, inicialmente, 

explícitos os objetivos da criação da CLP: a educação política da sociedade e o fortalecimento 

da democracia representativa (p. 5). Em seguida, é destacada a tentativa de acomodação e 

adaptação da Comissão à nova realidade representada pela abertura à sociedade de espaço de 

atuação direta perante o Congresso, com realce para a implantação da infra-estrutura humana, 

legal e operacional, a divulgação das possibilidades da CLP junto aos entes sociais 

interessados, o início de atuação, com o recebimento de 24 sugestões legislativas e a 

transformação de dois destes em projetos de lei. 

 Nesse ponto, há o subentendido de que, para a Comissão, essas 24 sugestões apresentadas e a 

criação de comissões similares em outros órgãos legislativos pelo País representam o alcance 

do objetivo inicial de tornar-se um elo entre o Parlamento e a sociedade e de se autodivulgar. 

Há, ainda, duas outras informações subentendidas. A primeira constitui-se na percepção de 

que o procedimento para apresentação de sugestões e transformações destas em propostas 

legislativas é muito mais acessível e simplificado do que o procedimento da iniciativa 

popular, entendimento expresso pelo excerto “iniciou-se o recebimento de sugestões 

legislativas, que podem ser enviadas até mesmo por meio eletrônico da Comissão”. A locução 

inclusiva “até mesmo” acentua a facilitação e a acessibilidade promovidas pela nova 

ferramenta. A segunda informação não-literal dá conta de que o tempo razoável para a 

transformação de uma sugestão em proposta legislativa é superior a seis meses, ao passo que 

expressa que a apreciação de duas sugestões já no primeiro semestre de atuação supera as 

expectativas. Esse entendimento é extraído da intensidade imprimida pela palavra ‘já’: “as 

vinte e quatro sugestões legislativas recebidas neste semestre, das quais duas já transformadas 

em proposições legislativas de sua autoria (...)”(p.5, sublinhamos). 

Relatório de atividades de 2002 

A atuação da CLP no ano de 2002, segundo elementos postos à Introdução de seu relatório (p. 

3 e 4), foi prejudicada pela ocorrência do período eleitoral. Dessa forma, a CLP não obteve 

ganhos de produção, muito embora tenha mantido o patamar de atuação de 2001. 

Institucionalmente, prossegue o relatório, a Comissão esforçou-se por garantir o espaço de 

poder que lhe foi deferido com a sua criação, buscando integrar-se à estrutura da Câmara dos 

Deputados. Outra informação extraída é a de que o relatório tem por escopo não só prestar 

contas, mas divulgar o Órgão. 
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À p. 20 (no item Sugestões de emenda ao Orçamento de 2003) a publicação ressalta a 

alvissareira possibilidade de a sociedade participar, ainda que de forma incipiente, da 

confecção do orçamento público.  

Por pressuposição, o relatório deixa sobressair que a CLP ainda não está consolidada e nem 

desenvolvida (CLP, 2002, p.4), e, em sede de razões subentendidas, confessa-nos acreditar 

que a ideologia até então dominante dificulta a participação popular junto ao Congresso, 

motivo de sua ainda baixa efetividade. Esse entendimento decorre da afirmação posta de que a 

mudança de paradigma político, já desenhada pelo resultado das eleições de 2002 e de 

conhecimento da instituição quando do feitio da publicação, favoreceria a consolidação da 

CLP:  

Temos, entretanto, a convicção de que na próxima legislatura, quando tantas 
mudanças se anunciam para o país, esta Comissão encontrará terreno favorável a 
seu pleno desenvolvimento e sua efetiva consolidação como foro democrático 
no coração do Congresso Nacional.  

CLP, 2002, p.4, grifamos 

 

Relatório de atividades de 2003 

A exemplo do relatório de 2002, o do ano de 2003 literalmente expressa a ressentida 

percepção de uma atuação aquém do que se esperava. As razões apontadas para o parco 

desempenho deste ano são as reformas encetadas pelo novo Governo em exercício (início do 

Governo Lula), que demandaram esforços dos parlamentares em detrimento de suas atuações 

junto à CLP: 

A intensa atividade legislativa que caracterizou os trabalhos do Congresso 
Nacional neste ano, com a sessão legislativa priorizando a aprovação de 
importantes reformas encaminhadas pelo novo Governo, repercutiu sobre o 
ritmo dos trabalhos de todo o parlamento e, portanto, inevitavelmente, sobre o 
dia-a-dia da Comissão. 

Nessas circunstâncias, encerramos este ano com a sensação de que poder-se-ia 
ter avançado mais na ampliação do espaço para a participação da sociedade civil 
organizada junto ao parlamento. 

(Palavras do então Presidente da CLP, Dep. Henrique Eduardo Alves, dispostas 
à introdução do relatório anual de 2003, p. 2). 

Em gráficos dispostos às fls. 16-8, demonstra que houve sensível redução na demanda da 

sociedade pela CLP, dado que o número de sugestões apresentadas reduziu-se de 59 para 57. 

Contudo, aponta-se um incremento do número de sugestões apreciadas da ordem de 33% em 

relação ao ano anterior. Ao final da introdução, deposita-se a esperança de uma atuação mais 
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efetiva para o ano vindouro. O relatório reconhece, ainda, sua função primeira de divulgação 

da CLP (CLP, 2003a, p. 2 e 3). 

Às folhas 38, o relatório da conta de que a Comissão aprovou as cinco emendas ao orçamento 

que lhe são permitidas (porém com valor monetário bem menor que o montante do exercício 

anterior) e exulta a apresentação, de forma pioneira, de uma emenda ao PPA. Se este fato 

representou conquista de espaço junto à Comissão Mista de Orçamento do Congresso, a 

redução, por força de nova interpretação das normas orçamentárias, do valor total das 

emendas, em reais, diminuiu significativamente o alcance efetivo do trabalho da CLP. 

No capítulo destinado à análise do trabalho de divulgação, o relatório informa que se criou 

novo instrumento de interação entre a comissão e a sociedade – a Carta-resposta – e que esse 

e os demais instrumentos têm sido responsáveis pela difusão da idéia participativa pelo País 

(CLP, 2003a, p. 16).  

Subtende-se da síntese acima, portanto, que a CLP, em 2003, ainda não consolidou seu espaço 

de atuação dentro do Congresso nem tem determinada a amplidão de seu espectro de poder, o 

que demanda a continuidade de atenção por parte de seus membros na sessão legislativa 

seguinte. No âmbito da relação externa, a comissão também não logrou incrementar sua 

atuação, visto que a despeito da divulgação realizada e relatada, as entidades sociais não 

responderam ao chamado de interagir com o Câmara dos Deputados via CLP. 

 

Dois anos de CLP: a prática da Participação Popular na elaboração legislativa. Relatório 

editado em 2003. 

Esse relatório, por ser temático e focalizar a “prática da participação popular na elaboração 

legislativa”, destaca-se por trazer uma carga menos intensa de dados estatísticos, estes restam 

concentrados em dois anexos somente: O Anexo I, que se apresenta na forma de tabela, 

contendo todas as sugestões apresentadas ou deliberadas até a data de 20/08/2003; e o Anexo 

II, que traz listagem com as Casas Legislativas do País que já dispunham uma comissão de 

legislação popular ou estavam em via de implantarem-na. Sua publicação, de data 

indeterminada no texto, possivelmente se deu no início do segundo semestre de 2003, vez que 

o último evento datado refere-se à reunião deliberativa ocorrida em 20/08/2003, na qual foram 

aprovadas algumas sugestões (Anexo ao Relatório de 2003, p. 8 a 20). 

Quanto ao conteúdo discursivo, porém, nota-se um aprofundamento no trato de questões 

pertinentes à atuação da CLP e o acréscimo de pontos de discussão em relação aos relatórios 
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anteriores. Em sua Apresentação, a publicação ressalta o caráter vanguardista da CLP 

enquanto instrumento de interação com a sociedade e de consolidação da democracia, 

salientando a função de promover a educação política da sociedade, visto que esta é chamada 

a discutir os problemas a serem apresentados à Comissão (CLP, 2003b, p.1). 

Por pressuposto, a Apresentação deixa transparecer que o efeito pedagógico acima referido só 

acontece se houver um envolvimento dos cidadãos dentro das entidades sociais: “(a CLP) 

constitui-se em um instrumento de educação política, ao incentivar a organização política e 

supor a prévia discussão e amadurecimento das propostas no âmbito da entidade, antes da sua 

apresentação ao Poder Legislativo.” (CLP, 2003b, grifo nosso). 

Em capítulo intitulado A participação, é dito que o crescimento do número de sugestões 

recebidas e do número de deliberadas pela Comissão representam um crescente envolvimento 

social no processo legislativo. Abaixo dessa assertiva, contudo, é apresentada tabela em que 

se demonstra decréscimo do número de sugestões recebidas e aprovadas entre 2003 e 2004,  

aumentando-se tão somente a quantidade de rejeitadas. Subentende-se, pois, que a afirmação 

posta refere-se ao período total de atuação da CLP – de 2001 a 2004 (CLP, 2003b, p.3).  

No relatório, há considerações tecidas acerca da participação da CLP no processo de 

construção das leis orçamentárias, tornando-se proeminente o fato inovador de se permitir à 

sociedade participar do seu processo legislativo por meio de emendas ao orçamento. Ressalta, 

ainda, que esse procedimento ocorre “de forma incipiente”, o que deixa subentendido que 

ainda há espaço para crescimento da atuação da CLP nessa seara (CLP, 2003a, p. 4). Noutro 

ponto, a edição registra que a utilização desse espaço tem sido contestada frente à Resolução 

01/2001, da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, que permite a 

apresentação de emendas ao orçamento por Comissões Permanentes, exigindo, contudo, que 

as emendas guardem relação de pertinência com o campo temático, caráter ausente para a 

CLP (CLP, 2003a, p. 6).   

No último capítulo do texto, intitulado Dificuldades encontradas, apontam-se percalços 

encontrados ao pleno alcance da efetividade e à plena ocupação do espaço criado dentro do 

Congresso para a CLP, sendo assim elencadas: 

Definição de entidade organizada: 

 Em termos postos, o relatório assevera que o conceito de entidade organizada da sociedade 

civil, essencial para se determinar quem são os agentes aptos a utilizar a nova ferramenta para 

a cidadania, não é pacífico nem dentro da Câmara dos Deputados.  
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Representatividade: 

Demonstra também preocupação quanto à possibilidade de serem apresentadas sugestões que 

não guardem relação de pertinência com os fins da entidade social; questiona, ainda, qual 

seria o tempo necessário de existência de determinada entidade para que a mesma pudesse 

iniciar o processo legiferante por meio da CLP, deixando pressupor que a sugestão que se faça 

acompanhar de indícios de discussão amadurecida da sugestão nos quadros da entidade 

concede-lhe maior legitimidade e facilita a tramitação dentro da CLP (CLP, 2003b, p.4).  

Processamento das sugestões recebidas: 

Em subitem denominado Recebimento de sugestões, confessa o despreparo da sociedade para 

transformar as suas necessidades em proposições legislativas, fazendo com que as demandas 

enviadas à CLP, não raro, contenham vícios que as impedem de serem aproveitadas. O 

relatório aponta carência de normatização para solução de alguns desses entraves referentes 

ao vício de iniciativa. A despeito da falta de regramento específico, no relatório citam-se 

casos em que se utilizou o instituto da devolução ex oficio ao autor de sugestões eivadas de 

vícios, em analogia ao art. 137, § 1º, I, do RICD, que prevê esse instrumento para as 

proposições legislativas. Ainda referente a esse tópico, relata que a CLP do Senado Federal 

aceita formulação de sugestões referentes a Propostas de Emenda à Constituição, e questiona 

se não seria o caso da Câmara também acatá-las (CLP, 2003a, p. 5-6). 

Divulgação: 

No subitem denominado Divulgação e articulação insuficientes, o relatório demonstra a 

insuficiência da divulgação até então realizada pela CLP, geralmente dirigida às entidades, 

permanecendo a informação somente no nível institucional. Salienta, portanto, que a maioria 

da população ainda desconhece a Comissão e que a divulgação feita às entidades não tem sido 

suficiente para integrá-las ao processo participativo. 

Os embaraços apontados deixam subentender a incipiente atuação da Comissão e a 

necessidade, ainda latente, de definição e estruturação do modo e do espaço de atuação do 

órgão. Afinal, as carência a que se refere o texto guardam nítida relação com a função e razão 

de existir da CLP, dado que definir a clientela da Comissão; conseguir fazer com que as 

sugestões sejam fruto de discussão de uma parcela da sociedade, e não de representantes 

dessa; proceder a uma eficaz divulgação; estabelecer regras e métodos de processamento das 

sugestões não é mera ultrapassagem de dificuldades, mas questão de sobrevivência 

institucional. 
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Relatório de atividades de 2004 

 

O relatório de 2004, diferentemente dos que lhe antecederam, nem traz louvação à alvissareira 

Comissão, nem deposita no pouco tempo de atuação os deméritos de uma atuação deficitária. 

Ao contrário, silencia-se completamente no que tange a esses aspectos e a introdução da 

publicação em comento não repete a fórmula de enfatizar o desenvolvimento do processo 

legislativo dentro do Órgão (CLP, 2004a, p. 3-5). Esse aparente descaso, alinhado à 

informação contida no Relatório de atividades de 2005 de que em 2004 houve uma redução de 

quase 50% do número de sugestões apresentadas pela sociedade comparativamente aos anos 

de 2002 e 2003, faz sobressair o subentendido de que a própria Instituição está insatisfeita 

com o desempenho ou a capilaridade da Comissão no seio social. 

Nada obstante, e até por se tratar de um instrumento de divulgação do Órgão, o texto desenha 

um relato positivo da atuação no ano de 2004, dividindo-se em dois eixos principais. O 

primeiro deles trata da divulgação da Comissão perante a sociedade, dando conta de uma ação 

mais incisiva no sentido de atingir a população nacional. São exemplos a inclusão de link da 

Comissão na página da Câmara na Internet e a divulgação da CLP em revistas de grande 

circulação nacional. Por resultado dessa ênfase na divulgação é apontado um acréscimo de 

credibilidade junto à sociedade, a despeito da diminuição da interação desta com a Comissão 

mediante a apresentação de sugestões. 

O segundo aspecto abordado pelo relatório põe em relevo a contínua e crescente ocupação 

pela CLP do espaço de poder a ela deferido no âmbito do Legislativo e a conquista de novas 

possibilidades dentro do processo legiferante. No ano de 2004, além de outros avanços, na 

área orçamentária aponta-se a consolidação do entendimento de que a CLP é órgão capaz de 

oferecer emendas à LDO e ao parecer preliminar da LOA; na área legislativo-institucional, 

relata-se a conquista da prerrogativa de oferecer emendas a proposições com caráter 

conclusivo, em trâmite em outras Comissões da Câmara. 

Em que pese, portanto, a pouca importância dada pela introdução – que em verdade 

transmuta-se em resumo textual do relatório – ao baixo número de sugestões apresentadas à 

CLP, nota-se,  principalmente a partir da ocorrência de algumas palavras mais contundentes 

no texto, a satisfação do Órgão pelos frutos colhidos noutras frentes de atuação (o que é 

pertinente ao intento de divulgar as ações da CLP de que se reveste todos as publicações do 

órgão). Nos parágrafos que retrata a relação com os demais órgãos da Casa, são utilizadas as 
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expressões “intensificou o relacionamento” e “estabeleceu avanços” para demonstrar o 

desenvolvimento institucional da CLP. Para espelhar o salto de divulgação alcançado utilizou-

se das expressões “importantes instrumentos de comunicação entre a Comissão e a 

sociedade”; “destaque especial” (referindo-se ao link da CLP no sítio eletrônico da Câmara); 

“divulgação qualitativa realizada” e “boa oportunidade para a divulgação do nosso trabalho”. 

No fecho à introdução, o discurso é arrematado com a expressão “muito se fez”, o que faz 

sobressair o entendimento que a instituição quer fazer refletir sobre a qualidade de profícua de 

seu trabalho (todas as expressões retiradas do Relatório de atividades de 2004, p. 3 a 5). 

 

Relatório temático editado em 2004 – Nossa vivência e a difusão da idéia pelo País: uma 

análise estatística. 

O presente relatório faz uma consolidação estatística dos três primeiros anos de atuação do 

Órgão. De conteúdo mais denso que os relatórios anuais, deixa-se permear por opiniões e 

ideologias na maior parte de seu corpo, e não só em seu capítulo introdutório, como a práxis 

adotada para os relatórios anuais, fato que oferece mais elementos para a análise: 

Apresentação (CLP, 2004b, p. 2 e 3) - De forma literal, já em sua apresentação, o relatório 

enaltece o caráter de pioneirismo que representa a Comissão para o País e repete a fórmula de 

classificá-la como fator de consolidação do instituto da representação, enquanto ferramenta de 

aproximação de parlamentares e população. Em comparação ainda não realizada pelos 

relatórios anteriores, confronta o procedimento de iniciativa popular previsto no art. 61 da 

Constituição com o que passa a ser adotado pela Câmara, adjetivando aquele de dificultoso e 

de burocrático (por conseqüência, pressupõe ser o novo procedimento adotado simples e 

desburocratizado).  

Ainda no âmbito dessa comparação, realça que na CLP a facilidade de apresentação de 

sugestões fez com que, em pouco mais de dois anos, duzentas proposições fossem 

apresentadas e oitenta transformadas em proposições, concluindo que o espaço democrático 

que representada tem sido ampliado gradualmente. No entanto, aponta que há situações 

concernentes à atuação da Comissão que carecem de regulamentação e que essa falta de 

normas provoca debates. Dessa exposição explícita pode-se inferir que a ocupação do espaço 

e da parcela de poder destinados à CLP tem incomodado outras esferas de poder do 

Congresso.  
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Por informações pressupostas, percebe-se que a CLP considerou expressivo o número de 

sugestões até então apresentadas pela sociedade – cerca de 200 sugestões – assim como a 

transformação de 80 destas em proposições. 

O viés de crescimento da atuação da CLP é retomado na página 17, item 2 do Relatório – 

Situação resumida das sugestões legislativas – em que se aponta um crescimento de cerca de 

33% no número de sugestões apreciadas entre 2002 e 2003; e no subitem 4.2, que trata da 

distribuição de sugestões de emendas na área orçamentária por unidade da Federação (no 

tocante à participação popular no oferecimento de sugestões à área orçamentária, esse subitem 

ressalta que no ano de 2002 – 21 sugestões –  houve uma maior participação da sociedade do 

que no ano de 2003 – 16 sugestões) (CLP, 2004b, p. 17-8). 

No capítulo – Comissões de legislação participativa ou similares no País –, o relatório 

textualmente debita à CLP a função de debelar a crise do Parlamento, definindo a Comissão 

como “acertados passos da Câmara dos Deputados em estreitar a distância entre 

representantes e representados” (RELATÓRIO,2004, p. 33). 

O capítulo 6 (Considerações finais, RELATÓRIO 2004, p. 38-40), traz os percalços 

encontrados até então ao pleno alcance da efetividade e à plena ocupação do espaço criado 

dentro do Congresso para a  CLP. Essa parte do texto, contudo, é cópia da publicação de 

2003, Dois anos de CLP: a prática da participação popular na elaboração legislativa, já 

analisada acima, pelo que, aqui, só citada.  

 

Relatório de atividades de 2005 

(Onde a Câmara se encontra com  a sociedade) 

O relatório de 2005, publicado em forma de folder de folha única, impresso em frente e verso 

e com dobradura em três partes, restringindo-se a introdução a apenas um parágrafo de texto, 

externa a preocupação da CLP com a busca de aprimoramentos visuais para a apresentação de 

seus relatórios, quiçá buscando serem mais atrativos ao público alvo. Nesse aspecto, deve ser 

ressaltado que este folder/relatório é a primeira divulgação anual que traz um título: Onde a 

Câmara se encontra com a sociedade, realçando o caráter apelativo que se tenta imprimir ao 

relatório. 

Da análise do discurso, apura-se um aumento do número de sugestões apresentadas, que na 

visão da CLP se traduz em acréscimo de confiança da sociedade junto à CLP. Explicitamente, 
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colhe-se a informação de que a comissão acredita na possibilidade de  uma democracia mais 

inclusiva na qual os cidadãos teriam instrumentos reais para interferir nas decisões políticas 

do País. 

Sobressai como pressuposto do discurso deste relatório a existência de uma democracia até 

então exclusivista, em que os cidadãos são afastados das decisões políticas, entendimento 

extraído do excerto “São conquistas como essas que nos permitem sonhar e acreditar que é 

possível construirmos uma democracia cada vez mais inclusiva, na qual os cidadãos tenham 

instrumentos reais de interferência nos desígnios de nosso País”. 

Também é elemento pressuposto a informação de que há impossibilidade de se asseverar, 

antes de 2005, que a sociedade confiava na CLP. Essa última inferência é extraída do verbo 

revelar, utilizado para explicar o efeito do aumento do número de sugestões junto à 

Comissão: “Ademais, o considerável incremento no número de sugestões recebidas revela a 

confiança depositada pelas entidades nesse novo modelo de participação popular” (CLP, 

2005, grifamos). 

Relatório de atividades de 2006 

A elaboração das leis ao alcance da sociedade civil organizada 

O relatório de 2006, a exemplo do de 2005, também tem cores, título e  padronagem 

chamativos, realçando o caráter de divulgação que se imprime ao texto.   Publicado em forma 

de folhetim, contendo quatro folhas impressas em frente e verso (oito páginas), tem-se que a 

primeira capa traz o nome da Comissão e o título do relatório. A última capa traz os endereços 

e telefones da instituição e o bordão CLP – uma parceria que fortalece a participação da 

sociedade civil no Poder Legislativo. 

Das folhas internas, duas trazem tabelas em que se demonstra a atuação da CLP em números, 

dando publicação ao número de sugestões oferecidas, rejeitadas, transformadas em propostas. 

Desses dados, colhe-se a importante informação que em 2006 o número total de sugestões 

oferecidas (122) não alcançou o êxito do exercício anterior (133), sofrendo redução 

significativa nas sugestões gerais (107 em 2005 e 69 em 2006), compensada pelo aumento, 

também significativo, das sugestões de emendas as matérias orçamentárias (26 em 2005 e 53 

em 2006). 

Duas outras páginas também trazem tabelas, relatando a futura implantação de seis comissões 

similares à CLP e a criação de outras vinte e nove comissões, no Senado, nas assembléias 

estaduais e nas câmaras de vereadores nacionais. Uma outra página informa a realização, pela 
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CLP ou com a sua colaboração, de cinco seminários, uma audiência pública e uma 

conferência nacional.  

Na parte textual, reduzida a oito parágrafos à contracapa, a publicação traz, de forma explícita 

a informação de que a “CLP foi criada em 2001 com o objetivo de facilitar a participação da 

sociedade no processo de elaboração legislativa”, resultando em acréscimo de democracia ao 

possibilitar a interação da sociedade com o parlamento.  Relata as conquistas que julga 

importantes para a Comissão: possibilidade de a sociedade participar do processo legislativo, 

conquista, para o colegiado, do direito de oferecer emendas às proposições com tramitação 

conclusiva pelas comissões e admissão da participação direta de qualquer cidadão nas 

audiências públicas realizadas na comissão. 

Traz, ainda, a informação de que qualquer cidadão, ainda que não participante de uma 

entidade da sociedade civil organizada, pode influir no processo legislativo mediante a 

apresentação de sua sugestão, que será depositada em um banco de idéias para servirem de 

fonte de inspiração para parlamentares ou entidades. 

O relatório não faz menção ao número de sugestões recebidas pela CLP, repetindo a política 

adotada na publicação anual de 2004. Subentende-se, portanto, que não se quer fazer 

publicidade negativa do órgão. Essa interpretação decorre do fato de que, para a comissão, o 

número de sugestões oferecidas é reflexo direto da resposta da sociedade aos esforços do 

órgão para se tornar efetivamente uma interface de aproximação entre o Parlamento e os 

cidadãos. Tanto é assim que nos anos de 2001 (em que não se tinha parâmetros anteriores para 

comparação) e de 2005 (ano em que percentualmente houve o maior incremento do número 

de sugestões recebidas) o colegiado exaltou os resultados de sua atuação. 

Ao contrário, nos anos em que a atuação ficou aquém das expectativas, buscou-se motivos 

externos para o baixo desempenho da CLP (eleições em 2002 e início de novo Governo em 

2003), ou quedou-se silente, como a refletir sobre os seus insucessos (2004 e 2006), conforme 

estatísticas realçadas na tabela abaixo. 

 

Tabela 2: Número de sugestões oferecidas à CLP/ano: 

Ano 
Tipo 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total 

Todas, exceto as 
relativas à matéria 
orçamentária 

24 59 57 28 107 69 344 
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Emendas ao orçamento, 
PPA, ou à LDO  

11 21 17 12 26 53 140 

Total 35 80 74 40 133 122 484 
Fonte: Folder/relatório CLP: A elaboração das leis ao alcance da sociedade civil organizada, 2006. 

 

Em sinopse das informações colhidas nos relatórios mencionados, tem-se que, das 275 

sugestões apresentadas que não se dirigiam a matérias orçamentárias, apenas uma logrou 

tornar-se lei, já no mês de dezembro de 2006 (Lei 11.419/2006, cf. sítio da Presidência da 

República). A tramitação desta proposição, desde a sua apresentação na forma de sugestão, 

ainda em 2001, faz surgir a reflexão da qualidade da resposta dada ao legislativo às demandas 

da sociedade por meio da CLP, pois, em um país de desigualdades imensas, há necessidades 

que se não atendidas em tempo hábil se tornam ineficazes. Apesar de ser a primeira lei de 

origem na CLP, o relatório de 2006, distribuído em janeiro de 2007, não suscitou do assunto, 

talvez por ter sido editado em momento anterior ao fato. 

Outro dado interessante, tratado no relatório temático de 2004, e silenciado nas publicações 

seguintes, refere-se ao número de entidades que ofereceram sugestões à CLP até àquele 

momento – apenas 49 entidades – o que demonstra a ainda baixa capilaridade do órgão junto 

à sociedade. 

 Indiferente aos êxitos e percalços da atuação da CLP nos seus já cinco anos de atuação, a 

sociedade ainda mantém, percentualmente, a mesma rejeição ao Parlamento brasileiro. Os 

índices recentes da pesquisa do Instituto DataFolha indicam que apenas 12% da população 

brasileira consideram-no “ótimo” ou “bom” e quase 80% vêem na atuação parlamentar uma 

ação medíocre (cf. Pesquisa Instituto DataFolha, de 26/05/2006).  

Tabela 3: Avaliação do Congresso Nacional. 

Avaliação do Congresso Nacional Total 
Ótimo/bom 12 
Regular 37 
Ruim/Péssimo 42 
Não sabe 8 
Data da Pesquisa: 26/05/2006  
Base total da amostra = Brasil  

           Fonte: Instituto Data Folha, 2006 
Anais do Seminário Exercício de cidadania política junto ao poder legislativo 

Os presentes anais sintetizam momentos do seminário realizado pela CLP entre os dias 09 e 

10 de setembro de 2003, cujo objetivo era congregar representantes da sociedade civil e 

parlamentares das diversas comissões de legislação de cunho participativo já instaladas, ou 
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em vias de implantação, nas três esferas de governo, para avaliar a atuação e os 

procedimentos de todas elas, discutir o novo modelo de democracia implantado e definir 

diretrizes para a consecução de um sistema integrado que promovesse a participação efetiva 

da sociedade no processo legislativo. 

O seminário foi dividido em quatro grupos de estudos que culminaram em apresentação 

plenária de quatro painéis temáticos, a saber,  

 Painel I: Comissões de legislação participativa: construindo a democracia direta;  

 Painel II: A sociedade civil organizada e o Poder Legislativo;  

 Painel III: Sistema normativo integrador da atuação das comissões de legislação 

participativa nos níveis federal, estadual e municipal e Participação da sociedade na 

elaboração do orçamento público; e  

 Painel IV: Relato das experiências das comissões instaladas.  

Os anais, que compilam parte substanciosa do que foi discutido e explanado, contêm 

apresentação e introdução, assinadas, respectivamente, pelo então Presidentes da Câmara dos 

Deputados, Deputado João Paulo Cunha, e da CLP, Deputado Henrique Eduardo Alves, além 

de transcrição taquigráfica de palestras proferidas (e intervenções a ela ocorridas) nos painéis 

em que se subdividiu o seminário. Ao todo, a publicação constitui-se de 175 páginas de 

informação. Desse universo, foram extraídos apenas os pontos que guardam relação com o 

tema do presente capítulo – a análise da efetividade da CLP, segundo a visão da própria 

comissão –, motivo pelo qual se concentra nos discursos dos seus parlamentares, presentes na 

Apresentação, na Introdução e na transcrição dos discursos da deputada-coordenadora do 

evento. Em forma de tópicos, são analisados também a fala dos demais participantes do 

evento, desde que contenham grau de pertinência com o estudo ora realizado. 

 

A Apresentação – Texto assinado pelo Presidente da Câmara dos Deputados em 2005: 

A citada apresentação aos anais, traz, em sede de elementos postos, a informação de que na 

democracia contemporânea o cidadão é objeto da legislação – e não agente, como o fora na 

democracia grega. No entanto, o texto assevera que o ideal da democracia direta permanece 

latente, sendo essa vontade a responsável pelo surgimento da CLP. É dito ainda que para o 

alcance desse ideal, mais do que a criação da Comissão, é importante que a instituição e os 

parlamentares promovam ações educativas para incrementar a oferta e a qualidade das 

sugestões de iniciativa popular sendo que uma das ferramentas utilizadas  para o alcance 
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desse objetivo foi o seminário ora em questão. Ao final, o Presidente demonstra sua crença na 

idéia de que a interação entre cidadão sociedade e Parlamento seja capaz de produzir um País 

mais igual, “em que a dignidade humana, a justiça social e o desenvolvimento econômico 

deixem de ser privilégios de poucos para se tornar direitos de todos nós”.(ANAIS, 2004, p. 

11-2). 

O pressuposto relevante desse tópico consiste no discurso de que a sociedade brasileira é 

desigual e elitista, argumento retirado do excerto acima transcrito; 

 

Análise do discurso do Presidente da Comissão de Participação Legislativa em 2005 e 

coordenador do IV painel: 

 O Presidente da CLP, Dep. Luís Eduardo, expressa suas opiniões na Introdução e em notas 

taquigráficas colhidas durante o seminário. Na Introdução, diz que os objetivos do seminário 

realizado são a divulgação da CLP da Câmara e o intercâmbio entre os legislativos que 

dispõem de comissões de legislação participativa com o intuito de “estabelecer algumas 

diretrizes, orientações comuns, sobretudo no aspecto da mobilização e atração da sociedade 

civil organizada para esse espaço democrático”. Faz parte da literalidade, também, a 

expressão do sentimento de que a CLP alcançou os seus objetivos de sua criação, pois há uma 

crescente apropriação, pela sociedade, do espaço criado e a idéia repercute em vários outros 

parlamentos do País (CLP, anais 2003, p. 13). 

No discurso da abertura do primeiro dia de trabalho, retoma a idéia de efetiva ocupação do 

espaço aberto pela criação da Comissão e a acolhida da idéia pela sociedade. A efetividade 

vai ser contestada, contudo, no que diz respeito à possibilidade de participação popular, via 

CLP, na confecção do orçamento público, quer devido ao pequeno espaço-poder de que 

dispõe junto à Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional - CMO, quer devido ao 

caráter meramente autorizativo das leis orçamentárias brasileiras. Ao final de suas palavras, 

há o pressuposto de que é necessário capilarizar a idéia de participação da sociedade no 

legislativo, a partir dos municípios, para alcançar a efetividade na participação popular (CLP, 

anais 2003, p. 20-1). Essa informação posta externa a aproximação dos anseios da CLP à 

doutrina de Carole Paterman (2002), no que tange à sua construção do sistema participativo.  

 

Discurso da Deputada Luíza Erundina, primeira Presidenta da CLP e coordenadora de painéis 

do Seminário em análise:
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A deputada Luíza Erundina, na função de coordenadora dos trabalhos, participa em vários 

momentos do seminário. Principiando a análise de seu discurso pelas palavras proferidas na 

abertura do seminário (CLP- anais, 2003, p., 2004, p. 18-20), encontra-se dito a confissão de 

que os parlamentares por vezes sentem receio da participação popular, da divisão de poder 

com o povo. Esse entendimento será, de forma literal, realçado por um dos conferencistas do 

primeiro tema, o Deputado Estadual pelo Rio Grande do Sul, Sr. Bernardo de Souza, que 

assim se expressou: “(...) as elites brasileiras só permitem que o povo delibere quando não há 

outro jeito, quando a Constituição manda. As elites não permitem, não gostam [da 

participação popular]” (ANAIS, 2004, p. 28) e, mais adiante:  

não será possível haver uma chamada cultura participativa se não houver uma 
prática participativa. E essa prática é sistematicamente negada pelas elites de 
direita ou de esquerda, que não gostam de ver o povo tomando decisões 
fundamentais, gostam apenas de ver o povo elegendo-os 

 (CLP- Anais, 2003, p.51). 

Voltando ao discurso da deputada, tem-se expresso, noutro trecho, que uma das razões do 

seminário é a observação de que há diferenças nos procedimentos adotados pelas diversos 

legislativos para a aceitação de sugestões populares. No entanto, é ressaltado pela própria 

deputada que o intento do seminário ao identificar e discutir essas diferenças não é o de uma 

padronização de procedimentos, mas o de, trocando experiências, traçar metas conjuntas para 

atrair a sociedade para o processo legislativo. Nesse ponto, sobressai o subtendido de que ao 

menos no âmbito da CLP não há ainda a integração das entidades sociais ao Parlamento 

(ANAIS, 2003, p.19).  

Essa idéia de integração dos Legislativos entre si e com a sociedade, constituindo-se em um 

sistema participativo, vai permear o discurso da Coordenadora durante todo o seminário. Às 

folhas 46 dos anais do seminário, por exemplo, a deputada vai ressaltar, em forma 

pressuposta, o caráter pedagógico da Comissão como facilitador da construção de uma 

“cultura de participação”, viés complementado pela idéia da necessidade de construção de um 

aparato capaz de motivar, mobilizar e sistematizar a participação popular, e que englobe as 

assembléias representativas das três esferas de governo, intento externado pelo discurso 

transcrito à p.83 da mesma publicação.  

Outra opinião da deputada é a de que a presença da sociedade alarga o poder e os limites da 

CLP (ANAIS, 2004, p.53). Considerado que o caráter principal da Comissão é justamente 

dividir a competência legislativa do Congresso com à sociedade, sobressai aqui o 

subentendido de que há um ciclo entre os agentes envolvidos nesse processo, pois a CLP 
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permite às organizações sociais o exercício de parcela da competência legislativa, que, 

usufruindo dessa possibilidade, aumenta o poder da Comissão. Esta, ao novamente transferir 

poder à sociedade, o fará em maior grau. 

 

A percepção da efetividade da CLP pelos debatedores 

Um dos conferencistas do primeiro painel – Construindo a democracia direta – o Professor 

Pedro Dallari (USP/SP), ex-deputado estadual por São Paulo, exprimiu, no tocante à 

efetividade da CLP, o sentimento de que o Órgão tem seguido um rumo promissor, vez que 

não se limita a, apenas, realizar análises sobre a forma e a viabilidade constitucional das 

sugestões a ela trazidas, mas decididamente se esforça para promover a tramitação das 

proposições originadas, transformando-se em alternativa palpável à ineficácia da iniciativa 

popular constitucional. Ressaltou, nesse sentido, que a CLP perderia a eficácia se se 

transformasse em “instrumento de rejeição de tudo o que vier da participação popular” 

(ANAIS, 2004, p. 38 -9).  

Deixou dito, ainda, que não é o número de projetos apresentados por um deputado (e por 

extensão, por uma comissão) que vai determinar o grau da excelência de seu desempenho, 

nem, tampouco, é o fato da rejeição de um projeto que vai determinar se uma sugestão foi ou 

não aproveitada pelo Parlamento, pois, nos meandros do processo legislativo, “aquilo 

germina, fermenta de tal maneira que determinada idéia vai aparecer em outro projeto” 

(ANAIS, 2004, p.40 e 49). 

Tangenciando o mesmo assunto, James Lewis, Secretário da Comissão de Desenvolvimento 

Urbano da Câmara dos Deputados, aponta para a existência de propostas que não são 

deliberadas e alerta a Mesa de debates para o fato de que não basta a legitimidade popular 

para garantir a apreciação de um projeto de lei. Para justificar seu argumento, cita que o 

consistente apoio popular dado ao projeto que cria o Fundo Nacional de Moradia Popular, 

apresentado na forma de iniciativa popular, com mais de um milhão de assinaturas – mas que 

a burocracia obrigou que fosse apresentado por um deputado federal – não foi suficiente para 

fazer com que o Congresso deliberasse sobre o assunto (ANAIS, 2004, p44).  

No mesmo sentido, Rosângela Façanha, representante de entidade social, reclamou da 

morosidade do processo legislativo após a transformação da sugestão em proposta de lei, 

citando projeto  “há três meses parado numa comissão, esperando uma câmara técnica” 

(ANAIS, 2004, p.43). 
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James Lewis, tratando de outra deficiência da Comissão, deixou explícito que um dos 

entraves à eficiência da CLP é a dimensão continental do Brasil, o que afasta sobremaneira a 

sociedade da Câmara. A presença das associações, mesmo que por meio de um único 

representante, faz com que a comunidade vivencie os processos e procedimentos ocorridos no 

Parlamento que, portanto, tornam-se compreensíveis pelo cidadão. No entanto verifica que 

nem todas as associações podem enviar um representante ao Congresso. Para contornar essa 

situação, o palestrante cita as já existentes ferramentas disponíveis na Câmara para interação 

com o cidadão (TV Câmara, sítio na rede internacional de computadores, ouvidoria) e sugere 

a criação de uma Câmara itinerante, que pudesse viajar o País e realizar reuniões mais 

próximas ao eleitor. O Presidente da Comissão, Luís Eduardo, informou que essa idéia já era 

um projeto da CLP (ANAIS, 2004, p.81 e 83). 

Já em relação à possibilidade de interferência na construção do orçamento público, temática 

do terceiro painel, Homero Júnior, consultor legislativo da Câmara dos Deputados e 

conferencista do tema, deixou dito, quanto à eficiência da CLP, que embora tenha sido 

logrado satisfatório êxito na apresentação, apreciação e aprovação de emendas ao parecer  

prévio da LDO, oriundas de sugestões legislativas, a verdade é que o resultado final desse 

esforço (a chegada da verba no destino apontado pela entidade social)  pode não ser atingido, 

pois, “ao longo de todo o processo (...) há muitas oportunidades de  fazer com que não vale o 

que está escrito e que não seja executado.” (p.86) 

 

Representação Política 

Tanto o professor Dallari, quanto o palestrante antecessor, o Dep. Estadual Bernardo de 

Souza, enfatizaram a importância da representação política, o primeiro relembrando a função 

de viabilizar a mediação e negociação política (ANAIS, 2004, p.38) o segundo, com 

inspiração em Rousseau, afirmando que o sistema representativo há de perdurar para sempre, 

pois não há cidadão que se dedique integralmente à política, ressurgindo daí a importância do 

representante (ANAIS, 2004, p.28). Dallari, no entanto, constrói crítica ao monopólio da 

representação política situada nas mãos dos partidos e observa que hoje a população participa 

de várias instituições políticas em sua comunidade, como por exemplo em ONGs, mas não se 

filiam a partidos políticos, o que os deixa sem legitimidade (ANAIS, 2004, p. 48). 

 

Sistema de Comissões Participativas 
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A criação de um sistema participativo, que viesse a ter como principal benefício a educação 

do cidadão para participar do processo decisório de todas as esferas de poder, educando-o 

para a cidadania, é um dos motivos propulsores do seminário em comento. No terceiro painel, 

portanto, O Secretário Geral da Mesa da Câmara dos Deputados, o Sr. Mozart Vianna, 

principiou o debate e sugeriu implementar a atuação das CLPs mediante a criação de um 

sistema de intercâmbio entre as comissões dessas espécies nos diversos entes da Federação, 

de sorte que, recebida, por determinada comissão, uma sugestão de competência de outra 

esfera, o órgão recebedor teria condições de enviar ao centro decisório competente e informar 

à entidade social o destino da sugestão. Esse sistema, segundo Mozart, traria os benefícios de 

proporcionar ganhos em informação passada à sociedade, que restaria mais afeita ao sistema 

de distribuição de competências e privilegiaria a participação popular, pois mesmo com o 

vício formal de apresentação, a idéia seria aproveitada noutra esfera. É realçada no texto a 

função pedagógica que teria essa estrutura (ANAIS, 2003, p. 94). 

O deputado estadual de Minas Gerais e integrante da Comissão de Participação Popular da 

Assembléia de seu estado, Mauro Lobo, sobre o mesmo tema pronunciou-se da seguinte 

forma:  

O grande desafio das comissões de participação popular é descobrir a forma de 
levar as pessoas, as regiões, os nossos municípios a se interessaram mais por 
essa participação, que não seja apenas a reivindicação do meu município, do 
meu bairro, da minha rua, mas que ela procure entender o todo, porque temos de 
priorizar não aquela obra que me atinge diretamente, mas aquilo que vai ser bom 
para todo o município, para todo o estado, para todo o País. O caminho está 
traçado, é por meio dessa Comissão. Esse intercâmbio entre a Comissão da 
Câmara dos Deputados e das Assembléias e das Câmaras Municipais é 
fundamental para que possamos criar essa massa crítica, a fim de que haja de 
fato a participação popular.  (CLP - Anais, 2003,p. 134) 

O Vereador Hermano de Castro (Praia Grande – SP), por seu turno, pugnou por uma 

divulgação maciça e sistemática de todas as CLPs nacionais e sugeriu que as Comissões 

municipais, devido à sua maior proximidade à comunidade, fossem acionadas em primeiro 

plano. Deixou por pressuposto, em seu discurso, que considera insuficiente a divulgação das 

CLPs até então ocorridas, e, por subentendido, que a demanda pela comissão de seu 

município é diminuta, frente à do Estado de São Paulo e quiçá frente à da Câmara Federal 

(ANAIS, 2004, p.42). 

 

Experiências em Comissões similares nos corpos legislativos em Estados e Municípios: 
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O Seminário dedicou o último painel para relatos sobre experiências de outras comissões 

participativas. Houve três conferencistas, os Deputados Estaduais Aguinaldo Ribeiro e Edson 

Portilho e o Vereador Ricardo Montoro, respectivamente, presidentes da Presidente da 

Comissão de Legislação Cidadã da Assembléia Legislativa da Paraíba, da Comissão Mista 

Permanente de Participação Legislativa Cidadã da Assembléia Legislativa do Rio Grande do 

Sul e da Comissão de Legislação Participativa da Câmara Municipal de São Paulo. 

O Deputado Aguinaldo Ribeiro destaca que uma das barreiras encontradas pela Comissão que 

representa é a  de proceder a divulgação do Órgão, e relaciona essa dificuldade à falta de 

conhecimento e de interesse da população:  

Uma das maiores dificuldades é divulgar a Comissão. Estamos trabalhando e 
direcionando nossas tarefas para divulgar a Comissão como instrumento real de 
acesso da sociedade ao Poder Legislativo e temos sentido aí exatamente a falta 
de conhecimento da população no que diz respeito às leis, à legislação. Muitas 
vezes também há falta de interesse. Geralmente, as pessoas têm a tendência de 
só buscar aquilo que é de interesse específico.  

(ANAIS, 2004, p.131). 

A despeito do intuito da Comissão paraibana de atingir a população, subentende-se, do trecho 

acima, que ainda não foi encontrado um canal de comunicação apropriado. Para bem realizar 

a divulgação, deve-se dar ênfase não só ao conteúdo, mas, e talvez principalmente, também à 

forma de veiculação da mensagem. Cabe à Comissão ter sensibilidade para dizer não somente 

aquilo que interessa ao público alvo, mas da forma que seja possível atingir a população. 

Dentre as atribuições dessa Comissão, o expositor destaca a desempenho da função de 

fiscalização e acompanhamento das leis originadas de proposição de sua autoria, enfatizando 

que o Órgão tem cobrado do Chefe do Executivo local gestões no sentido de regulamentar 

leis, quando necessário,  com questões atinentes à cidadania. Realça sua explanação citando 

convênio com o Ministério Público, que colabora tanto para na fiscalização quanto na 

divulgação da Comissão e conscientização da comunidade. 

O Deputado Edson Portilho  (RS) relata o alcance do êxito da Comissão que preside, muito 

embora tenha que contornar problemas como a falta de espaço físico e de agenda para 

reuniões da Comissão e o acúmulo de funções dos Parlamentares que a compõem. Frente a 

esses entraves,  a CLP gaúcha houve por se reunir em dia que a Assembléia tradicionalmente 

está esvaziada – quintas-feiras – o que lhe ameaça o atingimento do quorum de sete 

deputados, necessários para a deliberação. 



 59

Relata, ainda, que a construção da mentalidade de uma legislação participativa passa pela 

abdicação de posições e ideologias individuais ou partidárias:  

(...) pois sabemos que há, no Parlamento, grande dificuldade. São mandatos e 
partidos diferentes, inclusive ideologias. Se ela se propõe a participar, a chamar 
a população, a unir, ou a aproximar o Legislativo da comunidade, neste 
momento temos de nos despir das nossas formas de pensamento ou de disputas 
partidárias, que se dão em outros momentos na discussão de projetos e não 
quando estamos tentando chamar a população para fiscalizar  nossos mandatos, 
para propor novas leis, para fiscalizar aquelas existentes, que muitas vezes não 
estão colocadas em prática mas estão em vigor (p.136).  

Desse relato, extrai-se o subentendido de que a neutralidade, dentro da Assembléia Gaúcha, 

cede espaço ao jogo político, prejudicando a atuação da Comissão. A mudança de 

mentalidade, segundo idéias do conferencista, é necessária para debelar a crise de 

representação por que passa o Legislativo, deixando claro que também no Rio Grande do Sul 

a Comissão de Legislação de Participação Popular foi imaginada como ferramenta de resgate 

e reforço ao instituto da representação: 

O Parlamento sofre um desgaste muito grande e, inclusive, nos atemorizam 
pesquisas sobre a necessidade da existência do Congresso Nacional, das 
Assembléias Legislativas das Câmaras de Vereadores. Mas a população 
responde positivamente. 

Devemos repensar as nossas práticas, a organização das nossas comissões e o 
nosso trabalho. Se a população tem dificuldade de chegar até o Parlamento, este 
deve ir ao seu encontro. 

(...) 

Realizamos  nossas campanhas eleitorais pedindo votos, apoio e conquistando a 
credibilidade das pessoas, mas durante o mandato, por mais que enviemos e não 
meçamos esforços em divulgar o nosso trabalho em divulgarmos o nosso 
trabalho, por meio de folders, panfletos, e-mails, a população fica alheia ao que 
produzimos coletivamente nas Assembléias Legislativas, Câmara de Vereadores 
e Congresso Nacional. 

Parece-me que esta Comissão tem a tarefa gigantesca não só de informar, mas 
de trazer a população para o Parlamento, seja este municipal, estadual ou 
federal, para que possa também interagir, não só quando está sendo ameaçada 
em seus direitos, mas também ao longo dos mandatos e legislaturas. Parece-me 
ser esta uma dificuldade muito grande para todos nós (p. 139). 

(...) 

Por outro lado, a Comissão  deve ter a visão de que, se trabalhar bem, todos os 
deputados terão, conseqüentemente, retorno político, eleitoral e partidário. Caso 
contrário, o prejuízo e o desgaste serão muito grandes. Estamos despendendo 
esforços e dinheiro com a colaboração de separatas e distribuição de materiais 
públicos para divulgar a própria Comissão.  

CLP, seminário 2003, p. 136 
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Dos relatos acima pode ser extraído que os embates enfrentados pela comissão criada pela 

Câmara dos deputados no sentido de se consolidar; a dificuldade em realizar uma divulgação 

que atinja o público de forma eficaz, a ponto de trazer a sociedade para dentro da Assembléia; 

a resistência retrógrada contrária às inovações são dissabores experimentados por todas as 

demais comissões similares, o que demonstra a necessidade de esforço que a democracia 

demanda para sua evolução. 
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III. Considerações finais acerca da Comissão de Legislação Participativa:  

 

Com base nas conclusões extraídas da pesquisa realizada nas publicações da CLP mediante a 

análise do discurso nelas contido, assim como na literatura acima sintetizada, percebeu-se 

que, para a instituição, a efetividade da atuação nos cinco anos analisados, inclusive no último 

período (2006), ficou aquém do desejado (embora não se tenha colhido nas publicações 

nenhuma informação quanto à projeção de desempenho para qualquer período). Tal se dá 

porque o número de sugestões apresentadas à Comissão anualmente foi o índice escolhido 

para se refletir, nos relatórios, a intensidade da interação da sociedade com o colegiado, ou 

com a Câmara mediante a CLP. Esses números nunca foram muito expressivos, razão pela 

qual em quatro dos seis períodos analisados (2002, 2003, 2004 e 2006) o Órgão, para ele 

mesmo, obteve desempenho insatisfatório, o que confirma a hipótese inicial quanto ao 

desempenho da instituição em estudo. 

Contudo e embalde a decepção externada nos relatórios, a comissão demonstra, nas mesmas 

publicações, que obteve êxitos e atingiu vários dos objetivos mediatos traçados, mormente no 

que tange à ocupação e consolidação do espaço de poder deferido à CLP (são méritos do 

órgão a possibilidade de emendas às leis orçamentárias e às matérias em tramitação 

conclusiva pelas comissões). A sociedade também esteve progressivamente mais presente na 

Câmara dos Deputados, comparecendo a audiências públicas e seminários, utilizando o 

espaço da comissão no sítio da Câmara na rede mundial de computadores. E o sistema de 

democracia participativa que se pretende implantar está com sua base consolidada, haja vista 

o grande número de assembléias legislativas do País que seguiram o profícuo exemplo da 

Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados. 

Todos esses resultados foram relatados pela Comissão, embora com brilho apagado pela 

primordialidade dada aos resultados, positivos ou negativos, referentes ao número de 

sugestões recebidas. A tramitação dessas sugestões, após transformadas pela CLP em 

propostas e distribuídas para as demais Comissões, não foi objeto de análise pelos 

documentos analisados. No entanto, o fato de apenas uma delas ter alcançado o final do 

processo legislativo e ter sido transformada em norma legal, somente no final do período 

legislativo de 2006, denota a deficiência do procedimento adotado em dar resposta aos 

anseios da sociedade e o pode estar influenciando o pouco interesse das entidades em acionar 

a Comissão. 
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No seminário estudado, que albergou integrantes das demais comissões participativas 

nacionais, detectou-se que os percalços enfrentados pela comissão da Câmara também afetam, 

em maior ou menor grau, as demais comissões similares, denotando uma resistência à 

mudança de paradigma democrático e uma apatia da sociedade em realizar a cidadania, ou 

mesmo em reconhecer nas comissões do Legislativo ferramentas para tal propósito.  

No que tange à razão da criação da CLP  (o intuito de debelar a crise que assola o Legislativo) 

extrai-se da recente pesquisa de opinião do instituto Datafolha (apresentada no capítulo 6), 

assim como das demais consultas públicas analisadas neste trabalho, que a Comissão não foi 

capaz de melhorar a imagem que a população tem de seus representantes congressuais, pelo 

que se mostra, também neste ponto, inefetiva. 

De todo o contexto, sobressai a realidade de que a mudança de concepções, a reformulação de 

políticas, não podem ser meramente implantadas. A construção de uma democracia 

participativa passa pela conscientização da sociedade e do Parlamento:  

1. Conscientização da sociedade no sentido de fazê-la perceber a importância de se 

externar seus pontos de vista, necessidades, prioridades; de saber ouvir as opiniões contrárias, 

para identificar os pontos de divergência; de discuti-los em um ambiente propício ao debate e 

à deliberação, rumo ao consenso; enfim, de entender o sentido do conceito de democracia, 

ações que podem ser entendidas como educação para a cidadania. 

2. Conscientização dos Parlamentares no sentido captar a importância de dar voz aos 

representados e de interpretar o anseio coletivo, vinculando suas decisões à síntese da vontade 

popular, primando por um processo decisionístico oriundo da deliberação cada vez mais 

abrangente da sociedade e de construir ferramentas que tenham por objetivo proporcionar ao 

cidadão o exercício do poder de discutir e decidir. 

 

III.1. Recomendações:  

Consoante a pesquisa realizada e frente às conclusões alcançadas, busca-se contribuir para a 

consolidação da Comissão de Legislação Participativa como verdadeira ferramenta de 

integração entre sociedade e Parlamento. Para tanto, deixamos aqui o entendimento de que é 

necessário: 

1.  Aprimorar os procedimentos adotados para a tramitação de matérias oriundas da CLP, 

com vistas a dar maior celeridade ao atendimento das demandas sociais. A exemplo, poder-se-

ia alterar o RICD para possibilitar às proposições oriundas de sugestões a tramitação 
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conclusiva nas Comissões, quando, em razão da matéria, não houvesse a obrigação de 

apreciação pelo Plenário da Casa. 

2.  Implantar o sistema participativo, composto pelas comissões legislativas nacionais; de 

sorte a permitir um intercâmbio das demandas nas diversas esferas da Federação,  com o 

intuito de possibilitar um entendimento maior da sociedade no que tange às atribuições de 

cada ente federativo; aproveitar todas as sugestões oferecidas às comissões, sem o risco de 

devolução por apresentação em assembléia carente de competência constitucional para análise 

da matéria; e de reduzir efetivamente a distância física entre a entidade social participante e o 

Poder Legislativo. 

3.  Conceder ao representante da entidade autora de sugestão o direito de defender suas 

idéias em cada etapa da tramitação (direito de tribuna); 

Implantar instrumentos de teledemocracia, como por exemplo, sistema de telecomunicação 

em tempo real que irradie a discussão do Plenário da CLP para a assembléia mais próxima à 

entidade proponente, criando, inclusive, meio de interação, para esse momento, entre a CLP e 

a associação, novamente reduzindo, sobremaneira, a distância física entre as comunidades e o 

Legislativo. 
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Anexos 
 

Todos os textos analisados encontram-se disponíveis, em sua integridade, no sítio eletrônico 

da Comissão de Legislação Participativa, abaixo declinado. Optou-se por anexar a este 

trabalho as partes destes textos efetivamente estudadas com o auxílio da análise do discurso. 

Completos, apresentam-se somente os relatórios de atividades dos anos de 2005 e 2006, dado 

o sua formatação diferenciada – folder – ,  imbuída de apelos gráficos. 

As publicações anexadas têm formatação própria, não seguindo, portanto a divisão por 

capítulos nem a numeração por páginas do restante do trabalho. Os números de páginas 

seguem a numeração da respectiva publicação, portanto, quebrando a ordem seqüencial. 

 

Sítio da CLP: 

http://intranet2.camara.gov.br/internet/comissoes/permanentes/clp/publicacao. 

 

Rol de textos anexados  

I. excertos 

1. Cartilha de apresentação da CLP, de 2001. 

2. Relatórios de atividades da CLP, anos 2001 e 2004. 

3. Relatórios temáticos, editados em 2003 e 2004: Dois anos de CLP: a prática da 

participação popular na elaboração legislativa; e, Nossa vivência e a difusão da idéia pelo 

País: uma análise estatística. 

II. completos 

1. Relatórios de atividades da CLP, anos 2005 e 2006. 

 

 

http://intranet2.camara.gov.br/internet/comissoes/permanentes/clp/publicacao
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