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Resumo 

 

Este trabalho tem como objetivo descrever o papel e a atuação da Frente Parlamentar 

Mista de Educação na 54º Legislatura, em 2011. As metas propostas pela Frente e os 

resultados efetivamente alcançados são examinados à luz das conexões eleitorais que 

orientam as ações parlamentares, da teoria da escolha racional, da lógica da ação coletiva e da 

teoria da visibilidade. A preocupação central do estudo é verificar a que serve e a quem serve 

a criação, ainda que não institucionalizadas, de estruturas corporativas no âmbito do 

Congresso Nacional, especialmente, no presente caso, de uma Frente Parlamentar que atua de 

forma discreta, porém vigorosa. 

  

Palavras-Chave: Câmara dos Deputados; Frente Parlamentar; Conexão Eleitoral; Ação Coletiva; 

Teoria Racional; Teoria da Visibilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

This paper aims to describe the role and activity of the Joint Parliamentary 

Committee on Education in 54° Legislature in 2011. The goals proposed by Joint and actual 

results achieved will be examined in the light of the electoral connection that guides the 

actions of parliamentary, the rational choice theory, the logic of collective action and the 

theory of visibility. The central concern of this study is to verify that it serves those who serve 

and the creation, though not institutionalized, the corporate structures within the National 

Congress, especially in this case, a Parliamentary Group which operates discreetly, but 

forcefully.  

 

 

Keywords: Chamber of Deputies, the Parliamentary, Electoral Connection, Collective 

Action, Rational Theory, Theory of Visibility 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem como objetivo descrever o papel e a atuação da Frente Parlamentar 

Mista de Educação (FPME) na 54º Legislatura ,em 2011.  A preocupação central do estudo 

é verificar a que serve e a quem serve a criação, ainda que não institucionalizadas, de 

estruturas corporativas no âmbito do Congresso Nacional, especialmente, no presente caso, de 

uma Frente Parlamentar que atua de forma discreta, porém vigorosa. 

A fim de se reforçar, por semelhança e contraste, a atuação da FPME, serão também 

analisadas em linhas sumárias duas outras frentes parlamentares ligadas à educação. A Frente 

Parlamentar de Educação Profissional e Ensino a Distância e a Frente Parlamentar de Apoio 

ao Ensino Técnico e Profissionalizante. 

Para elaboração da presente monografia foi feito um estudo de caso, analisando a 

forma de atuação da frente parlamentar de educação a fim de verificar se ela tem cumprido 

sua meta estatutária e se essa atuação proporciona maior visibilidade aos seus integrantes.  

A metodologia utilizada para a análise partiu da coleta de dados e informações 

referentes ao termo de adesão às frentes, requerimentos de registro na Casa, estatuto, sítios na 

internet, material de divulgação e entrevista com o Coordenador Presidente de uma das 

frentes. Pretende-se chegar a uma resposta a respeito dos benefícios que podem ser 

alcançados pelas ações da frente parlamentar de educação. 

 À medida que se foi aprofundando o exame do material coletado, foi possível perceber 

que as atividades da Frente Parlamentar Mista de Educação vêm sendo desenvolvidas 

exclusivamente por um único parlamentar, seu Coordenador Presidente. Pensou-se, assim, até 

em interromper o presente estudo, tendo em vista que a intenção da pesquisa era rastrear de 

que modo essa forma de associação na Câmara dos Deputados colabora efetivamente para a o 

incremento da produção legislativa dos deputados e de sua visibilidade nacional e regional. 

Sendo assim, este trabalho procura focalizar a ação parlamentar tendo como cenário 

principal a frente parlamentar de educação e as influências no mandato do seu Coordenador 

Presidente. 
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 Tendo em vista, porém, que pesquisas preliminares detectaram que a repercussão na 

mídia e os benefícios políticos daí advindos para o coordenador da Frente Parlamentar Mista 

da Educação superam os de muitas outras entidades congêneres, apesar dessa ação isolada 

para que os projetos e as ações da Frente Parlamentar Mista de Educação se efetivem, 

resolveu-se dar continuidade à pesquisa proposta. 

 Quando da definição da pesquisa, o objetivo era avaliar a atuação, de modo 

abrangente, de diversos parlamentares que se debruçam, em paralelo à sua atividade 

legislativa, sobre outras formas de atuação; no presente caso, as Frentes Parlamentares. Com o 

desdobramento da pesquisa, seria possível entrever em que medida os deputados direcionam 

esforços para essa forma de associação e que possíveis resultados legislativos e eleitorais são 

obtidos pelos que dela participam. 

 Como tal não ocorre com a Frente Parlamentar Mista de Educação, optou-se, apesar 

disso, por dar sequencia à presente pesquisa, quando na verdade, poderia ser menos 

trabalhoso escolher-se outro tema para examinar. E a razão dessa continuidade, mesmo com a 

pequena quantidade de dados e informações à disposição, é que o presente estudo pretende 

oferecer uma radiografia de como atua uma das mais importantes frentes parlamentares do 

Congresso Nacional. 

 Os resultados conseguidos com o levantamento de dados e informações, a realização 

da entrevista com o coordenador Presidente da Frente Parlamentar Mista da Educação e os 

produtos das ações desenvolvidas em nome da Frente são uma amostra, para o bem ou para o 

mal, de como atuam muitas dessas associações não apenas no âmbito da Câmara dos 

Deputados, mas também fora dele. No caso presente, a radiografia captada pela pesquisa 

mostra, fundamentalmente, que as frentes parlamentares têm seu espaço de atuação, 

comprovando que onde há conexão eleitoral a ser implementada entre o parlamentar e seu 

eleitorado essa tende a efetivamente ocorrer, uma vez que no cenário político todas as 

oportunidades de divulgação de trabalhos buscam realizar-se mediante os meios disponíveis.  
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CAPÍTULO 1 – AS FRENTES PARLAMENTARES À LUZ DA ACADEMIA 

 

O comportamento das frentes parlamentares será  analisada à luz da Teoria da Escolha 

Racional, que entrou na Ciência Política a partir da Economia, e cujos principais teóricos são 

Anthony Downs, James Buchanan, Gordon Tullock, George Tsebelis e Mancur Olson. Serão 

utilizadas igualmente contribuições da Lógica da Ação Coletiva, sobretudo a partir das  

análises de Mancur Olson, bem como da a Teoria da Visibilidade, com destaque para as 

análises de Wilson Gomes e Rousley C. Maia. 

A Teoria da Escolha Racional parte da análise do individuo como ser racional, de suas 

ações, das organizações e entidades que ele cria para alcançar e que deseja.  

Segundo, Frade (1999, p.1):  

 

O homem se utiliza de uma ação instrumental voltada para as consequências. 

Norteia suas atitudes por aquilo que espera obter. Está interessado na 

maximização da riqueza, de votos, ou de outras dimensões mais ou menos 

mensuráveis, sempre buscando, os maiores benefícios aos menores custos. 

 

Nesse sentido, o homem é dotado de uma racionalidade complexa e convive com 

outros indivíduos que também possuem o objetivo maximizador de suas ações. Assim, 

entendendo que os recursos para a satisfação de suas necessidades são escassos, ele maximiza 

suas oportunidades ao se associar a outros, criando formas de organizações que facilitam a 

consecução de seus objetivos.  

Mas se a maximização é o leme humano, o que leva os indivíduos a efetivarem 

associações e criarem bens que serão utilizados por muitos?  

Segundo Olson (1999), detentor de uma das proposições mais radicais acerca do 

egoísmo humano, a cooperação entre os homens é fruto da simples constatação de que, se em 

determinado momento não vierem a cooperar, estarão em verdade colocando em risco a 

própria consecução daquilo que almejam. Portando, “vivendo em sociedade os indivíduos, em 

algum momento, precisam colaborar para atingir seus objetivos egoístas” (Olson, 1999, p.77), 

ou seja, a realização de bens públicos está em verdade vinculada ao próprio egoísmo humano 

e não à ideia de cooperação desinteressada.  
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Tsebelis é outro autor que defende a escola racional como uma abordagem ao 

comportamento humano em contextos específicos. Para ele, a racionalidade humana se 

exprime através da adequação dos meios adotados pelo individuo na busca de seus objetivos, 

nesse diapasão:  

[...] homens, maximizadores, lidam com recursos escassos, determinantes de 

possibilidades de ações variadas a serem adotadas, e é ai que se coloca a 

importância da analise do processo decisório e o surgimento de formas de 

associação como mecanismos concretos de defesa de interesses específicos 

[...] (TSEBELIS, 2009, P. 39).  

 

No mundo da política, o princípio da maximização também prevalece. Entretanto, 

segundo ressalta  Santos (1999), o mote da associação humana no âmbito da política pode não 

ser o bem público, mas o mal público. Ou seja, algo que ameace tanto o indivíduo, que o 

coloca em uma situação onde agir coletivamente é menos oneroso que suportar as 

consequências da falta da ação. Para ele, o mal público se caracteriza pelas situações onde não 

há excludência da repercussão negativa sobre nenhum dos indivíduos, sendo o seu consumo 

compulsório e inevitável. No universo da política, a cooperação é imperativa.  

De igual modo, Reis (2000) parte da concepção de Olson sobre o egoísmo humano e a 

maximização, introduzindo a real situação de escassez como elemento que informa a 

racionalidade dos processos decisórios e que acaba por chegar ao universo da política, onde a 

cooperação torna-se imperativa. Dessa forma, a escassez introduz o conflito entre os homens e 

faz surgir à necessidade de que, para  conviver tenham que ser produzidos acordos e 

negociações.  

O universo da política é recheado de conflito de interesses, e as opções para solução 

são o conflito real ou a cooperação, levando à formação de grupos que, para Olson (1999), são 

verdadeiras “Ilhas de Oligarquias”.  

Para melhor entender esse fenômeno, tomaremos como base a Lógica da Atuação 

Coletiva, teoria desenvolvida por Olson, e que explica a existência desses grupos oligopólios 

que produzem benefícios coletivos para as suas unidades constituintes, mas não para o 

público. A teoria da ação coletiva prevê que pequenos grupos irão se unir para formar os 

grupos de pressão para trabalhar em seu interesse e os poucos derrotarão os outros, 

controlando áreas particulares de política e regulação. Os grupos de  interesse  não surgem em 
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prol de um objetivo comum, a menos que haja incentivos e punições individuais que os 

induzam a contribuir para a produção dos bens coletivos .  

Nesse sentido, Olson considera que toda ação política é comportamental de indivíduos 

e nas organizações um elemento ideológico ou emocional está frequentemente envolvido.  

Quando um número de interessados compartilha um propósito ou objetivo único ou 

comum, a ação individual e desorganizada não seria capaz de atender a esse interesse 

adequadamente. Os grupos de interesse se orientariam pelos resultados a serem atingidos por 

meio da ação coletiva, desde que estejam envolvidos interesses individuais. Para que 

indivíduos participem de uma  ação coletiva é necessário que os benefícios superem os custos 

de participação e que os organizadores dos grupos propiciem incentivos coletivos.  

É a partir do prisma do individualismo metodológico, segundo o qual o indivíduo leva 

em consideração, em princípio, apenas a si mesmo ou seu próprio bem-estar, que essa teoria 

analisa como a cooperação, as normas ou outro tipo de ação coletiva surgem na sociedade, 

entre eles as atuações dos grupos de interesses. A ação coletiva só teria validade quando 

trouxesse vantagens que o individuo isolado não poderia obter.  

E segundo a Teoria da Escolha Racional, o homem utiliza sua racionalidade para 

encontrar os melhores meios de consecução de seus fins. Para isto, por vezes  utiliza do 

recurso da associação a outros homens, com idênticos fins. Especificamente no caso de sua 

atuação racional no parlamento, de acordo com a Teoria  da Atuação Coletiva, ficam claras as 

estruturas desenvolvidas, que  brotam da sociedade e buscam se expressar e conquistar 

espaço.  

Mas porque não atuarem no âmbito dos partidos? A sociedade se faz representar no 

parlamento, de forma institucional, por meio de indivíduos que conquistaram um mandato, de 

forma institucional. Estes são legitimados pelas urnas para a atividade de representação e 

desenvolvem sua ação em um contexto específico: o dos partidos políticos, que formam o 

corpo de atores responsável pelas decisões advindas do voto. É exatamente nesse universo 

que as decisões deveriam ser tomadas.  

A resposta à questão anterior pode ser encontrada na expressão da pluralidade da 

sociedade. Assim como no surgimento da representação, é a crescente complexidade da 

sociedade civil, os novos temas que se inserem na agenda política e econômica, as novas 
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atividades que se organizam, os novos direitos que surgem e são reivindicados que explicam a 

proliferação de grupos de interesses.  

Além disso, a estabilidade democrática contribui bastante para o pluralismo social – o 

clima de estabilidade política propicia o surgimento de mais associações de interesse e, assim, 

as sociedades estáveis tendem a ter mais organizações voltadas para a ação coletiva.  

Para Wilson Gomes e Rosiley C.M. Maia, o comportamento da maioria das 

agremiações sociopolíticas pode se entendido como “uma esfera de representação pública 

de posições geradas de forma não pública. Porque discursiva, ganha a aparência de esfera 

pública. Na realidade, é esfera pública encenada, espetacular espaço de exibição, vitrine de 

opiniões em disputa pela atenção e adesão.” (GOMES e MAIA, 2008,  p.124). 

Não cabe condenar, por parecer apenas performática, a esfera da visibilidade 

pública ou cena pública. Ela, na verdade, é imprescindível para as democracias modernas. 

Muito além do debate argumentativo público, a visibilidade proporciona elementos 

essenciais para a melhor escolha de candidatos nas eleições rotineiras. Um candidato que 

permaneça nas sombras, que fuja das luzes dos holofotes, passaria a impressão de que tem 

algo a esconder. Sendo pessoa pública, o político necessita expor-se o máximo possível, 

pois do contrário deveria ater-se a permanecer numa atividade privada solitária. 

Os parlamentares, como outros atores sociais devem sua sobrevivência ao poder 

que possuem para comunicar-se com o grande público. É preciso capturar a atenção dos 

cidadãos para suas teses, caso contrário não sobreviverão. No dizer de Gomes e Maia: 

 

Mas há, também, um gradiente de implicação da comunicação: a 

visibilidade   política contemporânea depende, em altíssimo grau, da 

comunicação de massa; a discutibilidade depende, fundamentalmente, do 

sistema político e da esfera civil, mas o campo da comunicação tem o 

poder de sequestrar os temas políticos para a esfera de visibilidade ou de 

iniciar discussões de temas políticos, ) uma discussão em público de tais 

temas por agentes políticos e pelos que têm lugar de fala na sociedade; b) 

a visibilidade de discussões que, de outro modo, aconteceriam em âmbito 

particular ou reservado; c) o fornecimento de inputs para muitas 

discussões com pouca visibilidade (mas com algum grau de eficácia) na 

sociedade civil.” (GOMES e MAIA, 2008,  p. 160). 
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 Fabiano Santos, em artigo sobre accountability, accountable e constituency, 

também joga luz sobre as diversas atividades desenvolvidas pela Frente Parlamentar de 

Educação. Santos argumenta que instituições públicas, aí incluídas as parlamentares: 

 

[...] estão em busca de accountability para definir o tipo de incerteza 

vivenciada pelo representante nessas condições. Adoto como premissa 

analítica que qualquer representante procura representar alguém, procura, 

portanto, ser accountable com relação a alguma constituency. O problema 

é que os deputados brasileiros convivem em ambiente de fundamental 

incerteza, pois não sabem exatamente a quem representar, simplesmente 

porque não reconhecem os eleitores que contribuíram para sua eleição. 

Em outras palavras, sua constituency não é dada no momento eleitoral e, 

assim, ele não sabe o que fazer para produzir accountability. Temos, 

então, um problema a resolver. Como fazer para se tornar accountable? 

Como identificar sua constituency? (Santos, 1999, p.1). 

 

 Para Santos, o legislador mediano está diante de uma encruzilhada. Qual seria a 

melhor opção eleitoral para ele? Investir tempo e recursos para obtenção de informações de 

como pensam seus redutos eleitorais ou sinalizar seu posicionamento político por 

intermédio de sua relação com o Executivo? Existe um trade-off (troca) entre esses dois 

tipos de investimento, pois o montante de recursos que se gasta no distrito é percebido 

como custo de oportunidade em termos de trabalho desenvolvido em Brasília. Por outro 

lado, à medida que o parlamentar obtém maiores informações acerca das políticas públicas 

pleiteadas pelo seu eleitorado, mais ele tenderá a batalhar pela concretização destas, 

deixando em segundo plano ser pautado simplesmente pelo Executivo. Às vezes ocorre 

que as demandas dos cidadãos coincidem com os programas governamentais a serem 

implementados. Nesse caso, os parlamentares buscam potencializar para si as conquistas 

obtidas para a sua comunidade eleitoral.  
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CAPÍTULO 2 - FRENTES PARLAMENTARES 

2.1 – Histórico e atuação 

No parlamento, a representação da sociedade em nível institucional, é privativa dos 

partidos políticos, mas existem outras formas de representação não institucional que atuam 

organizadamente e exercem influência sobre o Congresso Nacional, como as frentes 

parlamentares.  

O Regimento Interno da Câmara dos Deputados, no Capítulo IV, artigo 9º, prevê o 

agrupamento de parlamentares por representação partidária ou blocos parlamentares, sem 

previsão para a existência de frentes parlamentares.  Muito embora sem referência no 

Regimento Interno, o fenômeno de formação das frentes é relativamente frequente. Dados 

divulgados pela Câmara  dão sinais de proliferação destes colegiados.  

As frentes parlamentares são associações suprapartidárias, constituídas por iniciativa 

de membros do Legislativo que, independentemente de partido político, formam 

agrupamentos para atuar de forma unificada em função de interesses comuns. Com base no 

art. 15, incisos I e VII do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a Mesa Diretora 

regulamentou o registro de frentes parlamentares perante a Mesa da Câmara dos Deputados 

por meio do Ato da Mesa 69/2005. Esse Ato prevê, para o registro, a composição por, pelo 

menos, 1/3 dos integrantes do Poder Legislativo Federal. As frentes se destinam a promover o 

aprimoramento da legislação federal sobre determinado setor da sociedade, e devem nomear 

um representante, que será o responsável perante a Casa por todas as informações que prestar 

à Mesa. As frentes parlamentares, de acordo com o Ato da Mesa têm direito a usar os espaços 

da Câmara dos Deputados como plenários e auditórios. 

Para um deputado que procura aumentar seu capital político, apesar do grande número 

de frentes existentes, ser o representante oficial de uma frente parlamentar pode significar 

uma visibilidade maior do que poderia ser obtida nas comissões ou no plenário. Ao analisar a 

teoria dos grupos sociais e das organizações, Olson (1999) afirma que grupos pequenos 

promovem seus interesses comuns de melhor forma do que os grandes, embora, no geral, em 

pequenos grupos com interesses comuns haja uma tendência de exploração do grande, que é o 

membro com maior fração do ônus total, pelo pequeno. Mesmo considerando esta afirmativa, 

para um deputado em busca de visibilidade - e dos votos que ela acarreta - pode compensar 
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ser o representante oficial de uma frente parlamentar, ainda que essa atuação acarrete mais 

trabalho e maior responsabilidade.  

O fenômeno de proliferação das frentes é observado nos períodos democráticos. As 

primeiras referências datam de 1945/64, com a Frente Parlamentar Nacionalista (FPN).  

Posteriormente, em 1988, durante os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte , surgiu a 

figura em forma de bloco, chamado “Centrão” (SENA, 2007, p.2). 

  A atual legislação eleitoral brasileira tem reforçado a prevalência dos partidos, 

mediante o emprego de cláusula de barreira e de fidelidade partidária, para citar dois 

exemplos.  Manin (2006), entretanto, acredita que estejamos vendo o surgimento do que 

chama de “democracia de público”, em que o eleitor vota de acordo com a personalidade do 

candidato. No cenário de existência de uma democracia de público, não importará, para o 

eleitor, se o partido é de esquerda, de direita ou de centro, pois se a relação de representação 

tem um caráter essencialmente pessoal, a iniciativa dos termos da escolha eleitoral cabe ao 

político e não ao  eleitorado, o que fará o eleitor votar de maneira reativa, mais  do que 

maneira expressiva da sua vontade.  

No caso brasileiro, uma vez eleito por um partido, já que o sistema eleitoral exige que 

o candidato seja filiado a um, o representante poderá atuar, também, em uma frente 

parlamentar que defenda uma causa que acredita ser importante para seus potenciais eleitores. 

Isso ocorre, em alguns casos, quando o partido político tem um reduzido número de 

representantes, o que faz com que o deputado busque outra forma de apoio, como exemplo a 

Frente Parlamentar Ambientalista do seu coordenador Presidente Sarney Filho (PV/MA). 

 

 Sendo assim, as frentes parlamentares são espaços de articulação que agregam 

interesses pessoais ou de classe que podem ou não ser incorporados nos programas 

partidários, justamente por serem constituídas por parlamentares de partidos e visões 

ideológicas distintas  e, nesse  sentido, atuam como grupo de pressão no interior  do 

Parlamento.  

 

Esses grupos têm como principal objetivo unir forças em favor das propostas, 

reivindicações e pleitos de determinados setores da economia, de movimentos sociais, de 

trabalhadores, servidores públicos, ou de valores éticos e morais. Dessa forma, eles se 
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tornaram atores muito influentes no Congresso Nacional, exatamente porque congregam 

parlamentares de diferentes partidos e tendências  ideológicas.  

Nesse diapasão, as frentes parlamentares são uma forma alternativa de levantar uma 

bandeira, de atender aos anseios de representatividade de determinados segmentos e de 

romper as barreiras das estruturas institucionais, principalmente dos partidos políticos.  

O número de frentes vem crescendo da tal maneira que, na justificação do Projeto de 

Resolução (PRC) 52/2011, que Estabelece normas para criação de Frente Parlamentar, 

apresentado em maio de 2011, o autor, deputado Vicente Cândido (PT-SP), afirma “Sem 

observância de uma legislação de regência mais restritiva, cresce enormemente o número de 

frentes parlamentares, que são formas de participação agregada suprapartidária, visando à 

defesa de certas causas, setores de atividades ou políticas públicas. Umas conseguem 

resultados muito positivos. Outras, com atuação bem reduzida ou nula, não representam 

quaisquer resultados.”, e avançando na regulamentação, propõe que cada deputado só possa 

aderir a, no máximo, cinco frentes que funcionem concomitantemente. 

Dessa forma, enquanto houver um sistema partidário frágil, falta de nitidez ideológica 

dos partidos e ausência de fidelidade aos programas partidários, os parlamentares continuarão 

buscando no cenário político brasileiro, formas de atendimento as reivindicações da sociedade 

civil. 

Para se ter uma visão mais nítida sobre a diluição do perfil político do atual sistema 

que rege a vida política brasileira, que faz com que os parlamentares busquem alternativas que 

maximizem suas reivindicações,  formulou-se a seguir quadro contendo o número de frentes 

parlamentares nos anos de 2003 a 2011. Os números revelam a quantidade de grupos de 

interesse que não veem seus pleitos atendidos pelos partidos políticos. 

Isso acontece porque há uma percepção dos atores sociais que pressionam o 

Parlamento de que as frentes parlamentares constituem espaço mais privilegiado do que os 

partidos políticos para o encaminhamento de questões sociais de interesse segmentado. As 

frentes constituem, assim, forma especializada de lobby. Um lobby diferente, pois surge de 

dentro do Parlamento, embora as demandas sejam, evidentemente, de segmentos 

diversificados da sociedade. Em outras palavras, as frentes parlamentares constituem, ao fim e 

ao cabo, uma espécie de regulamentação dos lobbies no Brasil. Embora tenha havido projetos 

neste sentido, e a atividade conviva com o Parlamento brasileiro desde o seu início, a 
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sociedade, e por tabela, o Congresso Nacional não se move para regulamentá-lo. A razão 

principal é que a sociedade brasileira não vê o lobby com bons olhos, associando-o com 

pessoas sem escrúpulos, que se valem de sua influência para a obtenção de ganhos escusos.  

Coradini afirma que: 

 

[...] essas frentes parlamentares não são o produto de alguma fragilidade 

partidária, mas de uma configuração específica dos modos de 

relacionamento entre a atuação de grupos de interesse e o espaço político. 

Sendo assim, a participação em frentes para parlamentares está diretamente 

associada às atividades de expertise e de politização de interesse 

organizados. [...] (CORADINI, 2010, p. 241) 

 

QUADRO 1: FRENTES PARLAMENTARES INSTALADAS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

LEGISLATURAS ANO NÚMEROS DE FRENTES 

52º 

2003 50 
  

2004 26 
  

2005 28 
  

2006 9 
  

53º 

2007 
 

49 
 

2008 
 

22 
 

2009 
 

19 
 

2010 
 

9 
 

54º 2011 
  

121 

 TOTAL 113 99 121 

Elaborado pela autora.  

Dados disponíveis em: http://www.camara.gov.br/internet/frentea53.asp 17/01/2011. 

 

 

O quadro mostra, ainda, que as frentes parlamentares, apesar de não comporem a 

estrutura organizacional do Poder Legislativo, de fato acabam se incorporando a ele. De tal 

forma é essa cristalização que essas frentes já vêm rivalizando com as lideranças partidárias e 

as comissões na obtenção de espaço físico para a realização de seus eventos. 
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Na área de Educação, confirmando a afirmação acima, vê-se no quadro a seguir o grau 

de segmentação das frentes parlamentares para essa atividade, e o surgimento delas no 

decorrer da 54ª Legislatura. 

Esse desmembramento é a corporificação dos interesses desses atores políticos, que 

viram nas frentes uma oportunidade, tanto de visibilidade quanto de possibilidade de 

viabilizarem os interesses de grupos políticos que os apoiam. 

 A segmentação das frentes, muitas vezes por diferenças mínimas, revela que os 

parlamentares têm interesses diversos, sobretudo aqueles ligados à sua base eleitoral. A 

racionalidade, por um lado, indicaria que, unificadas, essas frentes teriam mais força política. 

Mas, os deputados sobrevivem de sua imagem e exposição ao grande público, daí sentirem a 

necessidade de fundarem outras frentes, ainda que tratem de praticamente dos mesmos temas 

da que estão, desde que essa outra agremiação lhes proporcione a almejada divulgação maciça 

de seu nome. 

 

QUADRO 02: FRENTES PARLAMENTARES LIGADAS À EDUCAÇÃO REGISTRADAS EM 2011 

Criação Frentes Coordenadores - Presidentes 

06/04/2011 
Frente Parlamentar de Apoio ao Ensino 

Técnico e profissionalizante 
Dep. Marçal Filho 

27/04/2011 Frente Parlamentar Mista de Educação Dep. Alex Canziani 

29/06/2011 
Frente Parlamentar de Educação 

Profissional e Ensino à Distância 
Dep. Ângelo Agnolin 

Elaborado pela autora.  

Dados disponíveis em <http://www.camara.gov.br/internet/frentea53.asp> Acesso em: 17 jan. 2011. 

 

2.2 – Frente Parlamentar  Mista de Educação – Criação e instalação 

A Frente Parlamentar Mista de Educação foi criada em 27 de abril de 2011. De acordo 

com a ata da reunião de instalação, 229 Deputados e 6 Senadores subscreveram o pedido. Na 

seção de abertura estavam presentes os Deputados Antonio Brito, Antonio Carlos Biffi, 

Ariosto Holanda, Artur Bruno, Chico Alencar, Cida Borghetti, Dr. Ubiali, Eduardo Barbosa, 

Esperidião Amin, Fátima Bezerra, Luiz Noé, Miriquino Batista, Newton Lima, Manato, 
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Osmar Serraglio, Paulo Pimenta, Raimundo Gomes de Matos, Roberto de Lucena, Vieira da 

Cunha, Lelo Coimbra, Nelson Marquezelli, Francisco Escórcio, Amauri Teixeira, Hugo 

Motta, João Campos, Raimundão, Chico Lopes e Junji Abe. Estiveram ainda presentes a 

Presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados a Deputada Fátima Bezerra e 

também o Senador Cristovam Buarque, membro da frente pelo Senado Federal. 

Nesta reunião de instalação, o seu presidente, Deputado Alex Canziani,  apresentou o 

estatuto da Frente e destacou a  importância desta, que visaria “aumentar o volume de 

recursos públicos e possibilitar a implantação de projetos e programas do Governo Federal”. 

A Presidenta da Comissão de Educação e Cultura, deputada Fátima Bezerra, destacou que 

“não há disputa de espaços entre as comissões, que são órgãos da estrutura das Casas 

Legislativas, e as frentes parlamentares, pelo menos no que se refere à Educação.” 

De acordo com o parágrafo único do art. 1º do Estatuto da Frente Parlamentar, “A 

Frente, que tem sede e foro no DF, é instituída sem fins lucrativos e com duração de até 

quatro anos”.  O Artigo 2º registra que são finalidades da Frente:  

a) Acompanhar e fiscalizar os programas e a política governamental em todas 

as áreas de Educação, manifestando-se quanto aos aspectos mais 

importantes de sua aplicabilidade e execução; 

b)  Procurar, de modo contínuo, a inovação da legislação necessária à 

promoção de políticas sociais e econômicas eficazes para uma educação de 

qualidade influindo no processo legislativo a partir das comissões temáticas 

existentes nas Casas do Congresso Nacional; 

c)  Promover debates, simpósios, seminários e outros eventos pertinentes ao 

exame da política voltada para uma educação de qualidade divulgando seus 

resultados. 

O artigo 3º prevê que integram a Frente Parlamentar Mista de Educação: 

a) Como membros fundadores, os parlamentares que, integrantes da 54ª 

Legislatura, subscrevam o Termo de Adesão no prazo de 30 (trinta dias), 

contados da data de aprovação do presente Estatuto;  
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b) Como membros efetivos os parlamentares que subscrevam o termo de 

Adesão em data posterior à fixada na alínea anterior.  

c) O parágrafo único do mesmo artigo registra que: “A Frente poderá 

conceder títulos honoríficos e homenagear instituições de ensino, 

parlamentares, autoridades e pessoas da sociedade em geral que se 

destacarem no estudo e na prática de ações sociais e econômicas da 

educação. 

O item II do art. 4º prevê que a Mesa Diretora, um dos órgãos de direção da Frente 

Parlamentar de Educação, é composta por nove vice-presidentes, assim discriminados: 

- vice-presidente de educação infantil; 

- vice-presidente de educação fundamental; 

- vice-presidente do ensino médio; 

- vice-presidente da educação superior; 

- vice-presidente de educação à distância; 

- vice-presidente de educação especial; 

- vice-presidente de educação profissional e tecnológica; 

- vice-presidente de pós-graduação; e 

- vice-presidente das instituições comunitárias. 

O item VII prevê, também, como integrante da Mesa Diretora, um Coordenador da 

Frente Parlamentar da Educação no Senado. 

Apesar da previsão de um coordenador no Senado Federal, a letra f, do art. 8º, abaixo 

transcrito, indica que a atuação da Frente é na Câmara dos Deputados: 

 f) manter contato com a Mesa Diretora e com as lideranças partidárias da 

Câmara dos Deputados visando ao acompanhamento de todo processo legislativo que se 

referir às políticas e às ações na área de educação, realizando o mesmo empenho junto a 

órgãos dos demais poderes, na União, nos Estados e no Distrito Federal. 
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2.3 – Frente Parlamentar de Educação Profissional e Ensino a Distância  

A posse da Mesa Diretora da Frente Parlamentar de Educação Profissional e Ensino a 

Distância ocorreu no dia 29/06/2011, na sala de reuniões da Liderança do PDT, tendo como 

Presidente o Deputado Ângelo Agnolin e como Vice-Presidentes os Deputados Salvador 

Zimbaldi, Laércio Oliveira, Assis Carvalho, André Moura, Alice Portugal e a Professora 

Dorinha Seabra Rezende. 

Nas palavras do Presidente, Deputado Ângelo Agnolin, constantes nos registros da 

solenidade de posse, a Frente foi criada para qualificar a mão de obra no país, pois: “Nenhum 

país consegue fincar raízes profundas no desenvolvimento sem que seu povo tenha acesso à 

educação profissionalizante, educação de qualidade, e educação em qualquer instância, e em 

qualquer lugar. Além disso, temos aqui um momento de suma importância. O Brasil está 

crescendo em um ritmo acelerado e precisamos qualificar a nossa mão de obra para que um 

contingente cada vez maior da sociedade tenha acesso às oportunidades de emprego criadas 

por meio desse crescimento. Sem dúvida, a diminuição permanente das desigualdades sociais 

passa necessariamente por esse caminho.”  

Os desafios que a frente teria, ainda de acordo com o seu Presidente, Dep. Ângelo 

Agnolin, seriam: 

- Colocar a educação de qualidade como o catalisador para a superação das 

deficiências da qualificação profissional no Brasil, articulando a política 

nacional de formação profissional com a política nacional de geração de 

emprego; 

- Estabelecer, como estratégica e prioritária para a sociedade brasileira, uma 

política educacional global que assegura a universalização da educação 

profissional a distância e a recuperação do atraso educacional histórico do 

Brasil; 

- Envolver e articular as redes públicas e privadas existentes, incluindo o 

Sistema “S”, com ampla participação dos segmentos representativos da 

sociedade na política de educação profissional; 

- Universalizar o acesso à formação superior por meio da difusão do Ensino a 

Distância (EAD); 
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- Discutir a melhor distribuição regional de recursos para a Educação 

Profissional e Ensino a Distância, com efetiva participação dos órgãos 

gestores estaduais e municipais; 

- Estudar alternativas para a criação de financiamentos de projetos vinculados 

aos APLs (Arranjos Produtivos Locais) e SLPs (Sistemas Locais de 

Produção). 

Na esfera legislativa, conforme o Deputado Ângelo Agnolin, a missão da Frente é 

defender a Educação Profissionalizante e o Ensino a distância “buscando, por meio do diálogo 

e trabalho contínuo com os órgãos técnicos e com a sociedade, alternativas para inovar a 

legislação e promover políticas sociais econômicas eficazes para a Educação.” 

Os objetivos da Frente, registrados em ata, são: 

- Acompanhar, incentivar e aprimorar as ações das instituições que atuam nas 

áreas da Educação Profissional e Ensino a Distância; 

- Promover debates, simpósios, seminários e outros eventos pertinentes ao 

exame de sua temática, divulgando resultados. 

- Buscar a inovação da legislação necessária a promoção de políticas sociais e 

econômicas eficazes para a difusão da Educação Profissional e do Ensino a 

Distância a partir das Comissões Temáticas existentes na Câmara Federal. 

 Foram mantidos contatos com o gabinete do presidente da entidade numa tentativa de 

obter mais informações sobre esta Frente, mas as tentativas foram infrutíferas. Foram também 

feitas pesquisas em diversos setores da Câmara dos Deputados (Taquigrafia, Discursos 

Parlamentares, Consultorias), bem como em sites de busca da Internet, mas nada foi 

encontrado sobre possíveis ações dessa Frente, donde se depreende que ela foi apenas criada e 

instalada, permanecendo, até o momento, nesse estágio, sem que tenha realizado outras ações 

que constem de seus atos de constituição. 

 

2.4 – Frente Parlamentar de Apoio ao Ensino Técnico e Profissionalizante 

Esta Frente foi criada no dia 06 de abril de 2011, conforme sua ata de reunião. 

Estavam presentes na reunião de criação, 36 Deputados e 4 Senadores que subscreveram, 
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juntamente com outros cerca de 200 parlamentares,  o pedido de sua instalação. Esta primeira 

reunião da Frente aconteceu na sala de reunião da Comissão de Educação e Cultura.  

Entre as assinaturas dos presentes constam as dos deputados Marçal Filho, Presidente 

da Frente, e a do Vice-Presidente, Alex Canziani, além das assinaturas dos deputados Alceu 

Moreira, Artur Bruno, Laércio Oliveira, Luiz Noé, Newton Lima, Oziel Oliveira, Professora 

Dorinha Seabra, Raimundo Gomes de Matos, Ronaldo Zulke e Rui Costa. Na abertura dos 

trabalhos, a Presidente da Comissão de Educação e Cultura, Deputada Fátima Bezerra, que 

também estava presente, falou sobre a importância do ensino técnico para o Brasil e sobre o 

quanto é necessária sua expansão. O Deputado Marçal Filho também abordou a importância 

da qualificação profissional. 

De acordo com o Artigo 1º do Estatuto da Frente Parlamentar de Apoio ao Ensino 

Técnico e Profissionalizante,  a Frente, que tem sede e foro na Capital Federal, atua no âmbito 

da Câmara dos Deputados e em todo o território nacional, com caráter suprapartidário. 

O Artigo 2º registra que a entidade é instituída para o cumprimento das seguintes 

finalidades: 

- Contribuir com o debate e aprimoramento de toda e qualquer matéria 

legislativa concernente ao ensino técnico e profissionalizante no âmbito do 

Congresso Nacional; 

-  Estimular ampla participação da sociedade civil nas discussões sobre o 

ensino profissionalizante, de acordo com os princípios e objetivos 

fundamentais declarados na Lei 9.394, de 20 de Dezembro de 1996, que 

estabelece as diretrizes e Bases da Educação Nacional; 

- Ampliar o debate sobre a relevância do Ensino Técnico e 

Profissionalizante para o Brasil, instruindo a população da necessidade que 

a presença do técnico de nível médio representa para o mundo do trabalho, 

sobretudo em função do crescente aumento das inovações tecnológicas e 

dos novos modos de organização da produção; 

- Propor legislação que proporcione a ampliação da participação popular nas 

decisões políticas relacionadas ao tema; 
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- Realizar seminários, debates e outros eventos, com vistas ao 

aprofundamento da discussão sobre o tema e a elaboração de propostas de 

Apoio ao Ensino Técnico e Profissionalizante; 

- Promover a divulgação das atividades da Frente Parlamentar no âmbito do 

Parlamento e junto à sociedade; 

- Articular e integrar as iniciativas e atividades da Frente Parlamentar com 

as ações das Entidades da Sociedade Civil, voltadas para o Ensino Técnico e 

Profissionalizante. 

O artigo 3º prevê que a Frente será composta por Deputados Federais, Senadores e 

representantes de entidade da Sociedade Civil, que solicitarem sua inscrição, e pelos  

coordenadores das Frentes estaduais. 

O parágrafo 1º do artigo 4º do Estatuto prevê que seja indicado como Coordenador- 

Geral um Deputado Federal, que será o responsável perante a Casa por todas as informações 

que prestar à Mesa e poderá, de acordo com parágrafo 3º do mesmo artigo, convocar as 

reuniões da Frente. Entretanto, de acordo com o parágrafo 4º “Qualquer membro da frente 

poderá apresentar a qualquer momento demandas, observações, propostas de atividades para a 

coordenação colegiada”. 

A proposta de administração, de acordo com as competências previstas no artigo 5º do 

Estatuto é de uma coordenação colegiada à qual compete: 

a) Planejar as atividades da Frente; 

b) Constituir delegações;  

c) Examinar estudos, pareceres, teses e trabalhos que sirvam de subsídios para 

suas atividades; 

d) Propor alteração ao Estatuto, quando necessário; 

e) Propor a admissão de novos membros; e 

f) Resolver os casos omissos. 

 

O exemplo da comissão analisada no item anterior foram igualmente mantidos 

contatos com o gabinete do presidente da entidade numa tentativa de obter mais informações 

sobre esta Frente, mas as tentativas foram infrutíferas. Foram também feitas pesquisas em 

diversos setores da Câmara dos Deputados (Taquigrafia, Discursos Parlamentares, 

Consultorias), bem como em sites de busca da Internet, mas nada foi encontrado sobre 
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possíveis ações dessa Frente, donde se depreende que ela foi apenas criada e instalada, 

permanecendo, até o momento, nesse estágio, sem que tenha realizado outras ações que 

constem de seus atos de constituição. 



29 

 

 

CAPÍTULO 3 – FRENTE PARLAMENTAR MISTA DE EDUCAÇÃO – AÇÕES E 

REPERCUSSÕES 

  

A iniciativa de criação da Frente Parlamentar de Educação foi do Deputado Alex 

Canziani (PTB/PR). A intenção inicial do projeto, segundo se lê no site do Parlamentar, era 

a de reunir desde a área de educação até a pós-graduação, contando, segundo o Deputado, 

com a simpatia e apoio de cerca de 350 deputados.   

O grupo visava acompanhar e fiscalizar os programas e a política governamental 

para o ensino brasileiro. Os deputados iriam também promover debates, simpósios, 

seminários e outros eventos pertinentes ao exame da política voltada para a educação de 

qualidade, divulgando assim seus resultados. 

A Frente de Educação atuaria de forma articulada com as comissões – em especial 

com a Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados – e pretendia fomentar a 

constituição de movimentos semelhantes nos legislativos estaduais e municipais.  

Segundo ainda o Deputado Canziani, a Frente buscaria elevar os recursos 

orçamentários destinados à educação e discutir as formas de estimular e valorizar o corpo 

docente do sistema educacional brasileiro. O grupo parlamentar também iria participar da 

análise e votação do Plano Nacional de Educação 2011-2020.  

Transcorridos 14 meses da criação da Frente Parlamentar Mista da Educação, as 

atividades desta tem se restringido à atuação de seu inspirador e Presidente, Deputado Alex 

Canziani. Em 2011, ocorreu apenas uma reunião da Frente, justamente a que a instalou e 

criou. Foi também a única oportunidade em que mais de um parlamentar (deputado ou 

senador) esteve presente a alguma atividade marcada pela direção da entidade. Apesar das 

inúmeras convocações dos integrantes da FPME para encontros agendados, 

invariavelmente, comparecia a esses encontros tão somente o Deputado Alex Canziani. 

Não se pode dizer que a Frente Parlamentar Mista de Educação não tenha uma agenda 

definida. Ela tem, e ela está pautada nos assuntos gerais ligados à educação, que vão da 

necessidade de creche para o ensino infantil até o aperfeiçoamento dos cursos de pós-

graduação no País. Essa relação de diretrizes encontra-se disponível no site do Deputado 

Alex Canziani.  
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Toda a organização da Frente, ainda que improvisada e precária, está fisicamente 

baseada no gabinete parlamentar do Deputado Alex Canziani ,em Brasília. A Frente não 

possui receita própria, sendo as despesas incorporadas pelo gabinete de seu Presidente. A 

equipe do parlamentar gasta recursos (mão de obra, energia elétrica, salários) que 

normalmente gastaria em outras atividades de interesse do deputado. A Frente Parlamentar 

Mista de Educação não possui estrutura organizada própria para gerir suas atividades 

cotidianas, bem como a realização de eventos ligados à educação em geral.  Na ótica da 

equipe, a apreensão dos gastos com as atividades da Frente Parlamentar, em detrimento de 

outras, são politicamente mais desejáveis do que aquelas que seriam desenvolvidas em 

nome do mandato do deputado petebista.  Em outras palavras, é a otimização da ação 

política sem o ônus adicional de mais gastos econômico-financeiros. Trata-se das  teorias 

da escolha racional e da lógica da ação coletiva postas objetivamente em prática.  

Teóricos da Escolha Racional, afirmam que os atores políticos são entes racionais, 

agindo motivados pelo autointeresse. A racionalidade “nada mais é que uma 

correspondência ótima entre fins e meios”. (TSEBELIS, 2009, p. 33). Esses atores buscam 

a maximização de seus interesses privados, de forma a alcançar o maior número de 

benefícios com o menor custo possível. Assim, os atores individuais ou institucionais, 

agem de forma instrumental e a análise de seu comportamento encontra fundamentos nas 

prescrições da Teoria dos Jogos. Um jogo pode ser definido como “um tripé composto por 

um conjunto de jogadores, um conjunto de estratégias para cada jogador e um conjunto de 

payoffs (série de jogos para determinar um resultado) para cada jogador. (TSEBELIS, 

2009, p. 98).  

Na Teoria dos Jogos, cada jogador escolhe, num leque de opções disponível e 

prescrito pela própria estrutura da interação, aquela alternativa que lhe proporciona um 

resultado ótimo, de acordo com os payoffs predeterminados e com as regras do jogo. “Uma 

vez fixadas as regras e os payoffs, os atores escolhem estratégias ótimas para si mesmos; 

cada jogador escolhe uma estratégia que maximize o seu payoff, levando em conta o que os 

outros jogadores fazem”. (TSEBELIS, 2009, p. 99). De acordo com Tsebelis, se o jogador 

possui informação completa sua escolha será ótima, mesmo se os resultados aparentemente 

forem subótimos. Na verdade, essa aparência é fruto de uma observação insuficiente. “O 

observador centra a sua atenção em apenas um jogo, mas o ator está envolvido em toda 

uma rede de jogos – o que chamo de jogos ocultos.” (TSEBELIS, 2009, p. 101). Quer dizer 

que os atores estão envolvidos numa rede de interações mas o observador só percebe um 
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jogo, o que o leva a admitir, equivocadamente, que o ator joga uma estratégia que não lhe 

trará resultados ótimos, segundo seus próprios interesses. A essa rede de interações o autor 

citado denomina de jogos ocultos, ou jogos em múltiplas arenas. De fato, por estar 

envolvido numa estrutura mais complexa de interações, o ator pode escolher uma 

estratégia que lhe trará um resultado subótimo numa dada arena de interesse, tendo em 

vista obter o resultado de seu real interesse numa outra arena.  

A ação dotada de racionalidade, ou seja, um comportamento ótimo voltado para um 

objetivo, corresponde  a uma resposta ao comportamento de outros atores e às condições 

da estrutura institucional existente. Nesse sentido, as informações possuem relevância 

fundamental, quanto maior o número de informações, mais  estruturada é uma situação, 

além disso, as informações permitem aos atores calcular mais eficazmente o payoff do 

jogo. A teoria da escolha racional discute as coerções impostas aos atores racionais, cuja 

conduta é uma adaptação ótima a um ambiente institucional. As instituições influenciam o 

comportamento dos atores refletindo em resultados políticos e sociais. Assim, Tsebelis 

define instituições como “regras formais de um jogo político ou social recorrente” 

(TSEBELIS, 2009, p. 99). O autor completa, afirmando que “supõe-se que as regras são 

conhecidas pelos jogadores e que cada jogador espera que qualquer outro jogador as siga.” 

(TSEBELIS, 2009, p. 100). 

 A discussão dos dilemas da ação coletiva é gerada em função das dificuldades de 

se prover bens coletivos ou públicos. Assim, considerando os atores como racionais, a 

questão que se coloca é exatamente a de resolver os problemas de coordenação, uma vez 

que a provisão de bens coletivos ou públicos exige a cooperação de pelo menos um 

número “X” de atores. Olson (1999) considera que o individuo tende a não agir 

coletivamente, pois, o beneficio produzido pouco o incentivará a contribuir 

voluntariamente para a provisão de determinado bem coletivo. Os indivíduos agirão em 

favor de seus interesses comuns quando o grupo for pequeno ou quando houver alguma 

coerção ou algum outro incentivo especial.  A condição para a cooperação seria a alteração 

do payoff do jogo – maiores benefícios para a cooperação e maiores custos para a deserção. 

Novamente, a solução institucional se apresenta como uma variável interveniente: atores 

racionais cooperariam apenas se as regras do jogo fossem alteradas no sentido de gerar 

benefícios para os cooperadores e custos para os desertores, no caso dos grandes grupos. 

Nos grupos pequenos, regras sociais seriam suficientes uma vez que a interação face a face 
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permite o controle entre os próprios membros do grupo, não se exigindo a presença de uma 

autoridade externa para coibir a estratégia desertora (GOMES e MAIA, 2008). 

Uma das práticas de maior êxito das Frentes Parlamentares provém da 

maximização dessas duas teorias. Trata-se do uso do nome da Frente para avalizar a cessão 

de espaço físico e de alguns recursos materiais para a realização de encontros, palestras e 

seminários sobre educação em geral nas dependências da Câmara dos Deputados. Valendo-

se do nome da Frente Parlamentar Mista da Educação, o Deputado Alex Canziani tem 

conseguido com certa facilidade, como atestam as seguidas atividades por ele 

desenvolvidas, a obtenção de um local para a realização daqueles eventos. Eles ocorrem 

em um dos plenários do Departamento de Comissões, geralmente em horário que antecede 

a realização das reuniões ordinárias ou das audiências públicas marcadas pelas diversas 

comissões permanentes. Os plenários são objeto de intensa disputa não apenas entre as 

comissões permanentes e comissões temporárias, mas também pelos próprios 

parlamentares, lideranças partidárias, frentes parlamentares e instituições da sociedade 

civil. A cessão de um desses espaços nobres da Câmara dos Deputados atesta a tenacidade 

e o prestígio que possuem os seus solicitantes. A obtenção de um plenário consiste em uma 

láurea a ser efusivamente cumprimentada.  

Não bastasse esse apertado funil, que se constitui quase que em uma luta darwinista 

pela própria sobrevivência política dos parlamentares, conseguir, além disso, que o evento 

solicitado seja televisionado ao vivo é uma luta ainda mais acirrada. Como se sabe, o 

tempo da TV é um produto escasso e caro, ainda que seja numa TV pública como a TV 

Câmara. O Deputado Alex Canziani, em nome da Frente Parlamentar Mista de Educação, 

tem obtido generosos espaços da TV estatal para a retransmissão dos eventos patrocinados 

por aquela Frente. Em 2011, foram realizadas 5 palestras sobre temas gerais de educação, 

todas televisionadas pela TV Câmara.  

A criação da Frente Parlamentar Mista é a materialização do planejamento 

estratégico do mandato do deputado Alex Canziani. O programa, elaborado no final de 

2010, antes de sua reeleição para a Câmara Federal, previa uma série de objetivos a serem 

obtidos ao longo do período 2011-2014, a absoluta maioria ligados à área educacional. 

Entre esses, destacam-se ser membro titular da Comissão de Educação e Cultura; 

criação/relatoria de projetos educacionais; envolvimento em causas nacionais da educação; 

criar e presidir frente parlamentar de educação. Este último é o único envolto por retângulo 
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pontilhado e com uma imensa seta apontando para ele, dando a entender tratar-se da 

estratégia mais importante a ser perseguida durante o mandato parlamentar. O fato veio a 

concretizar-se já em abril de 2011, notícia fartamente divulgada no site do deputado, que, 

aliás, tem como slogan “O Deputado da Educação”.  

A divulgação das ações do deputado Alex Canziani em sua página na Internet 

confunde-se com as da Frente da Educação. Ao serem citadas as atividades das quais o 

parlamentar participou ou irá participar, invariavelmente ele é identificado como sendo o 

“Presidente da Frente Parlamentar de Educação do Congresso Nacional”. São poucas as 

referências a outros aspectos da vida pública do congressista. Convém ressaltar que o 

deputado Alex Canziani possui outros títulos e atributos que poderiam distingui-lo junto ao 

eleitorado ou à opinião pública: presidente estadual de seu partido, relator do Pronatec – 

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego, programa governamental 

que pretende revolucionar o ensino e o emprego técnico e científico no País, Vice-Líder do 

Governo Federal na Câmara dos Deputados. Quanto a este último posto, que não é 

meramente decorativo, pois é chamado a interferir em diversas situações de conflito tanto 

com a oposição quanto com facções rebeldes da base governamental, deveria ser 

naturalmente o cargo a ser mencionado quando da divulgação das ações de qualquer 

parlamentar, tendo em vista a visibilidade que traz ao ocupante do cargo. Mas não no caso 

do deputado Canziani, que orientado pelo plano traçado ainda no mandato passado, 

resolveu apostar todas suas fichas na sua identificação com a causa da educação. Essa 

aposta, em detrimento do posto de vice-líder do Governo, não é apenas fruto do idealismo 

invocado pelo próprio deputado. Ela se assenta no diagnóstico feito no planejamento 

estratégico do mandato do parlamentar, que apontou ser a educação a “bola da vez” na 

próxima década de nossa história política e econômica. O gabinete intuiu que as questões 

educacionais tomariam conta da agenda pública como nunca antes ocorreu na trajetória do 

País. 

 O deputado Alex Canziani, em entrevista concedida em 8.12.12 – Ver Anexo- a 

esta pesquisadora para responder a diversas questões elaboradas em um questionário 

aberto, aplicado pessoalmente, ratificou esse entendimento. A educação tomaria um papel 

de relevo nas discussões nacionais, porque a sociedade e o setor produtivo estavam 

solidamente conscientes de que sem a disseminação de um ensino de qualidade o Brasil se 

veria seriamente limitado a ocupar o posto de relevo vastamente anunciado, sobretudo fora 

do País.  Por isso, o deputado percebeu, confirmando a afirmação de Tsebelis (1999), de 
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que “num primeiro momento, determinado tema pode ser considerado subótimo, mas com 

a interveniência de forças sociais e políticas, poderá ser revertido para ótimo, trazendo 

dividendos políticos para os seus defensores”.  

Essa fixação na educação é visível na divulgação dos encontros, atividades e 

benefícios obtidos pelo deputado em favor de seu Estado e de seu reduto eleitoral, em 

particular. Diferentemente de outros veículos de comunicação de parlamentares de 

diversos partidos, que se atém aos benefícios materiais e financeiros obtidos para o distrito 

eleitoral que os elegeram, ou que mesclam notícias sobre benefícios e atividades de cunho 

político nacional, estadual e regional, o portal do deputado Canziani praticamente só se 

restringe a divulgação de ações ligadas à área de educação das quais o deputado participa, 

ou retransmite informações e artigos sobre educação em geral de outros portais, públicos e 

privados. A intenção é deliberada, pois no dizer de Gomes e Maia (2008) “A fixação do 

nome de um político só ocorre mediante a exaustiva repetição de causas por ele defendidas 

e que são caras ao grande público”. O deputado Alex Canziani, afirmou na entrevista 

concedida para esta pesquisa que vem planejando seu mandato em torno da causa universal 

da educação.  Fosse  na década de 70 do século passado, possivelmente sua bandeira seria 

a do desenvolvimento de grandes projetos econômicos; se na década de 90, a garantia do 

emprego para todos.  

As ações de que o parlamentar participa guardam apenas relativa consonância com 

os objetivos instituídos no estatuto da Frente Parlamentar Mista de Educação. Desses, 

praticamente um item é atendido: “Promover debates, simpósios, seminários e outros 

eventos pertinentes ao exame da política voltada para uma educação de qualidade 

divulgando seus  resultados. Os demais não são concretizados, sobretudo no que tange à 

implementação de legislação inovadora para a área da educação, à fiscalização de projetos 

do setor e à indicação de nove vice-presidentes de áreas temáticas. A atuação da Frente 

Parlamentar tem se restringido à participação de seu presidente, que atuando de forma 

isolada e se valendo de todo o aparato que a Câmara dos Deputados lhe põe à disposição 

“maximiza o retorno político de um conjunto articulado de ações que lhe pedem pequena 

parcela de gasto financeiro, intelectual, de energia e de tempo” (TSEBELIS, 1999). 

Um dos impactos positivos das ações desenvolvidas pela FPME é a sua 

contribuição para a inserção da meditação transcendental em diversos currículos de ensino 

do país. A técnica meditativa, de origem indiana e tornada conhecida no mundo pelos 



35 

 

 

Beatles, na década de 60, tem hoje no cineasta David Lynch – diretor de Twin Peaks e 

Veludo Azul – um de seus maiores propagadores. O diretor vem atuando em conjunto com 

a Frente Parlamentar Mista de Educação para o melhor conhecimento no país dessa forma 

de autoconhecimento. Nas escolas em que ela foi implementada, diminui o número de 

casos de violência e de bullyng, ao mesmo tempo que melhorou o desempenho escolar dos 

alunos. Para melhor divulgação aos educadores interessados, a FPME promoveu na 

Câmara dos Deputados em outubro de 2011 seminário internacional sobre o assunto. 

Lynch participou do evento por videoconferência. 

Outro modus operandi da atuação da FPME, exclusivamente pela ação de seu 

Presidente, possibilitou a inclusão de emenda aditiva ao PL nº 8035/2010 – Plano Nacional 

de Educação, destinada a “apresentar uma estratégia para melhorar a aprendizagem escolar 

na Meta 7 do PNE, bem como inserir os arranjos como modelo de regime de colaboração 

horizontal, apoiada pelo Conselho Nacional de Educação e homologada pelo Ministro da 

Educação”. 

 A sobrevivência da Frente Parlamentar se deve ao seu presidente. Resta saber se a 

Frente Parlamentar Mista de Educação contribuirá para a sobrevivência política do seu 

Coordenador Presidente no Âmbito da Câmara dos Deputados. As próximas eleições 

parlamentares, em 2014, certamente abalizarão ou não essa afirmação. Desde já, contudo, é 

possível constatar que a Frente Parlamentar da Educação é um catalizador da atividade 

parlamentar do deputado, o que a torna imprescindível para a consecução dos objetivos 

político-eleitorais de seu criador.  
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CONCLUSÕES 

  

A criação da Frente Parlamentar Mista da Educação tem servido, em termos de uso 

político, exclusivamente a um único parlamentar. Pode até ser que no início a intenção 

seria realmente fazer uma agremiação que contivesse representantes de todos os partidos, 

mas com o tempo, ela foi se reduzindo para apenas um. O mesmo pode ser dito com 

relação às outras duas frentes analisadas rapidamente neste estudo. Há toda uma 

programação para se anunciar publicamente e com estardalhaço a criação das frentes 

parlamentares, para posteriormente caírem no ostracismo a que estão condenadas a maioria 

das frentes. 

 Não há como precisar se a intenção inicial de se criar a Frente Parlamentar Mista de 

Educação visava posteriormente sua utilização instrumental em favor de um grupo de 

parlamentares ou de apenas um, o que acabou efetivamente ocorrendo. Os demais 

parlamentares que criaram e instalaram a entidade, a julgar pelo posterior desinteresse em 

dela participar, devem tê-lo feito movidos pela intenção de apenas prestigiar os seus 

idealizadores. A lógica que preside o consequente esvaziamento do órgão é o que Olson 

(1999), denomina de procura pela associação que renda a seus integrantes o mínimo de 

dispêndio e o máximo de lucro político, social ou material. Os demais integrantes da 

Frente, ao terem percebido que ela seria gerida por um pequeno grupo, ou por um só 

parlamentar, trazendo a este todos os dividendos, resolveram logicamente afastar-se das 

atividades desta, partindo para novos empreendimentos que lhes pudessem dar o retorno 

pretendido.  

 É condenável o uso praticamente pessoal de uma entidade fundada por dezenas de 

parlamentares? Não, caso o produto e os serviços ofertados possam ser usufruídos pela 

sociedade. Sim, se esses ficarem restritos a um pequeno grupo ou mesmo a algum 

indivíduo em geral. A primeira hipótese é a mais viável para o presente caso. É inegável 

que a ação isolada do deputado Alex Canziani em muito o beneficiou em termos de 

visibilidade e de credibilidade junto ao público da educação em todo o Brasil, como 

atestam os frequentes comentários da imprensa em todo o País. Mas os serviços e os 

produtos oferecidos pelas atividades encampadas pela Frente Parlamentar Mista de 

Educação geraram frutos para um número considerável de pessoas. As evidências disso são 

a participação do público nas palestras e nos seminários promovidos pela Frente. Somam-

se a isso, os vídeos e os áudios que estão disponíveis aos estudiosos e interessados nas 
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matérias educativos tanto no site do deputado Canziani quanto nos arquivos da TV 

Câmara. 

 Constata-se, também, que a Frente Parlamentar Mista da Educação, como a 

esmagadora maioria das demais frentes, mesmo não se constituindo parte da estrutura 

formal da Câmara dos Deputados, acaba se imiscuindo no corpo administrativo dessa Casa 

de Leis, pela intervenção direta de um parlamentar. É um trabalho de mão dupla. A força 

das frentes abre portas na estrutura burocrática, que se potencializam pela interferência de 

parlamentares influentes. A atitude republicana da Câmara dos Deputados seria a de não 

permitir a cessão de serviços e de pessoal em favor da operacionalização das frentes. Como 

em nossa cultura hispano-portuguesa, porém, o público acaba se confundindo com o 

privado, as frentes acabam sendo identificadas pela burocracia da Câmara mais pelo(s) 

parlamentar(es) que está(ão) à sua frente do que pela entidade em si. 

 

Em certas estruturas de poder, seus dirigentes acabam por fazer as vezes 

dos organismos que dirigem, sobretudo em países de origem latina, em 

que a afetividade ainda predomina nas relações orgânicas e institucionais 

(TSEBELIS, 2009, pág. 172). 

 

 A Presidência da Câmara, ao reconhecer oficialmente a ação das frentes 

parlamentares, embora não as contemple formalmente no organograma da Câmara, tal 

como ocorre com as comissões e as lideranças partidárias, cede extraoficialmente aos 

dirigentes destes os mecanismos necessários em termos de recursos materiais, humanos e 

tecnológicos para que as frentes possam tocar a atividade a que se propuseram.  

No entanto, o caso da Frente Parlamentar Mista de Educação, esse 

redirecionamento tem gerado dividendos, pois produz lucros políticos a que a administra e 

disseminação de conhecimentos e estratégias educacionais tanto para especialistas quanto 

para o grande público. Tudo indica que, se a Câmara reconhece que os gastos de 

manutenção das frentes serão mantidos pela estrutura da Casa e por algum gabinete 

parlamentar, é porque os benefícios políticas para a instituição e para os parlamentares 

envolvidos são positivos. Para a Câmara tem sido conveniente não incluir oficialmente 

esses órgãos em sua estrutura organizacional formal, pois o ônus de uma despesa a mais 

seria praticamente insustentável perante a opinião pública.  
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Assim, a Câmara prefere que estes gastos adicionais sejam assumidos pelos 

gabinetes parlamentares e por diversos órgãos que interagem com as frentes (Secretaria de 

Comunicação, Departamento de Comissões Permanentes, Departamento de Apoio 

Parlamentar, por exemplo), diminuindo, com isso, o impacto negativo que uma nova 

rubrica contábil poderia acarretar a já combalida imagem da Câmara. 

 Pela análise das duas outras frentes que tiveram também o tema da educação como 

mote para sua criação, nota-se que, basicamente, elas seguem, pelo menos quanto ao início 

de suas atividades, o mesmo roteiro seguido pela Frente Parlamentar de Educação. Há um 

movimento intenso de divulgação para a criação e instalação das frentes, discursos 

inflamados em favor da causa, promessas de vida eterna para os órgãos. Com o tempo, os 

ânimos arrefecem, e as frentes passam a viver de espasmos, quando não terminam suas 

atividades por inanição. A impressão que passam os criadores dessas frentes é a de que eles 

estão cumprindo promessa de campanha, desfazendo-se delas imediatamente após terem 

vindo à luz, alegando, em sua defesa, que não tiveram a devida acolhida de seus pares. 

Uma das evidências de que interessa mais aos parlamentares a criação dessas entidades 

sem a consequente preocupação com sua efetividade é a de que muitas delas são 

extremamente parecidas em seu conteúdo e nome. A diferença entre essas, muitas vezes, é 

mínima. Com isso, perde-se o foco dos temas geradores de pauta na sociedade, fazendo 

cair no vazio os clamores em razão das quais elas foram criadas. O mais racional seria que 

muitas frentes fossem unificadas, dando mais direcionamento aos seus temas e cooptando 

esforços de um número maior de parlamentares. Vez por outra, algumas delas nascem 

natimortas, pois ocorre a solenidade oficial de seu lançamento, sem a posterior sessão de 

instalação e eleição de sua diretoria, constituindo-se em mero ato político, sem maiores 

consequências práticas.  

 Pode-se dizer, em suma, que a Frente Parlamentar Mista de Educação retrata a 

realidade da maioria das frentes parlamentares lançadas na Câmara dos Deputados, à vista 

da observação empírica realizada no exame de diversas delas. São lançadas com 

estardalhaço, transformando-se em verdadeiros factoides que vão alimentar as páginas dos 

jornais e os sites especializados em política. Algumas delas, ainda que à custa do trabalho 

isolado de um único parlamentar, acabam se constituindo em prestadores de serviço acerca 

de alguma carência da sociedade. Tal é o caso da Frente Parlamentar Mista Educação, que, 

embora seus dividendos de visibilidade e de força política beneficiem apenas a um 
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parlamentar, acaba por ter justificada sua existência pela retribuição de um benefício a 

parcelas importantes da coletividade. 
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ANEXO A – Ato da Mesa Nª 69, De 2005 
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ANEXO B – Manifesto de Adesão à Frente Parlamentar Mista da Educação 
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ANEXO C – Ficha de Adesão – Manifesto de Adesão – Frente Parlamentar Mista da 
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ANEXO D– Entrevista com o Deputado Alex Canzianni 
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