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“O segredo da Verdade é o seguinte: não existem fatos, só existem histórias.” 
João Ubaldo Ribeiro em Viva o Povo Brasileiro. 
(...) que o destino da democracia não é simplesmente conduzido por forças 
históricas abstratas e estruturais. Ele é uma consequência de luta, estratégia, 
criatividade, visão, coragem, convicção, comprometimento e escolhas de 
atores humanos - de política no melhor sentido da palavra. Isso é parte do 
que eu quero dizer com o espírito democrático. 
Larry Diamond, O espírito da Democracia 

  



AGRADECIMENTOS 

 

Apesar do caminho percorrido ao longo de uma pesquisa de doutorado ser bastante solitário, 
não é possível chegar ao final sem contar com a ajuda, com o apoio, e acima de tudo, com a 
compreensão de muitas pessoas. Por isso, meus sinceros agradecimentos, a todos que me 
ajudaram a chegar ao final dessa estrada. 

À minha família, mãe, Elizabeth Teixeira, amiga eterna para todos as horas. Laura Teixeira e 
Rodrigo Belens, irmã e cunhado queridos demais. Letoca, sobrinha amorosa e fofa, razão de 
boa parte de meus sorrisos. Pai, Francisco Teixeira, inspiração profissional. Bené, padrasto 
amigo. E ainda tantos tios, primos e priminhos da família Teixeira! 

À Marco Antônio Carvalho Teixeira, o Marquinho, que me acolheu em um momento decisivo, 
e me orientou a chegar até aqui. 

Ao amigos de toda vida, os caranguejos, e também aos novos caranguejinhos, uma amizade 
familiar, especialmente, a Janine Weber, Ricardo Melo, João Fontoura, Murilo Silva, que 
estiveram ao lado, em vários momentos. 

Amigos que convivi durante três anos em São Paulo, especialmente a Patrícia Mendonça, 
Miguel Soler, Ana Angélica Rocha, Rui Mesquita, Catarina Jahnel, Maíra Veronesi, Antônio 
Salomão. 

Aos meus antigos companheiros de casa, especialmente Carolina Borghetti, Sofia Salas e 
Mariana Orrico. 

Aos professores e colegas do Programa de Pós Graduação em Administração Pública e 
Governo, da EAESP, especialmente a Mário Aquino Alves, Maria Rita Loureiro, Peter Spink, 
Marta Farah, Eduardo Diniz, Robson Zuccolloto, Melina Rombach, Fábio Andrade, Kate 
Dayana Abreu, Lívia Cruz, Lya Porto, Marília Ortiz, Samira Bueno, Andréa Gozetto, Natália 
Moreira, Gabriela Toledo, Roberto Seracinskis, Maria Cecília Gomes Pereira, entre muitos 
outros. Meus agradecimentos pela oportunidade de troca de conhecimentos sobre a 
Administração Pública e sobre a vida. 



Ao Kees Biekart que me orientou enquanto pesquisadora visitante no International Institute of 
Social Studies (ISS), da Erasmus Rotterdam University, durante o doutorado sanduíche. Foi 
também, responsável pelo meu acolhimento e suporte financeiro pelo Civic Innovation 
Research Group (CIRI), grupo de pesquisa com projetos impactantes na área dos estudos sobre 
desenvolvimento. 

Serei eternamente grata ao Kees por ter aberto essa porta para um instituto tão multicultural e 
acolhedor, em que pude vivenciar momentos de crescimento profissional. Logo, meus sinceros 
agradecimentos a todos os amigos da “comunidade ISS”, Marcos Paulo Campos, Sérgio Sauer, 
Lee Pegler, Carlone Vink, Renata Cavalcanti, Igor Pessoa, Zuzana Novakoa, Sofia 
Trommlerova, Alberto Fradejas, Ben Mackay, Elyse Mills, Tsegaye Moreda, Sandy Kamerling, 
Natalia Mamonova. 

Aos Funcionários das Câmaras Municipais de São Paulo e de Salvador, e do Movimento Nossa 
São Paulo, que disponibilizaram tempo e empreenderam esforços para me apoiar na coleta de 
dados. 

Aos funcionários da Câmara de Deputados e do Senado Federal em Brasília, assim como 
integrantes de algumas organizações da sociedade civil, que foram fundamentais para 
delimitação empírica da pesquisa. 

À Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), pelo apoio durante todo o curso. 

À Capes e ao CNpQ por ter apoiado, com bolsa de doutorado e bolsa de doutorado sanduíche, 
respectivamente. 

Todo meu agradecimento a todos que, de alguma forma, contribuíram para essa caminhada. 

 

  



 
 

RESUMO 

 

A pesquisa desenvolvida nesta tese apresenta uma reflexão teórico-empírica acerca da relação 
entre representação política e participação social, no contexto da Teoria Democrática 
contemporânea. A principal questão que buscamos responder está relacionada ao fato de 
mecanismos e instituições participativas, surgidas no contexto democrático brasileiro recente, 
estarem configuradas como espaços de deliberação com influência no processo de tomada de 
decisão. Adotamos, portanto, um conceito de teoria da representação política que concebe a 
representação dinamicamente, baseado na comunicação entre agentes e instituições 
governamentais e a sociedade. Assim, no plano teórico, discutimos a relação existente entre 
representação política e participação social, e no plano empírico, analisamos mecanismos de 
participação social. O objetivo da pesquisa consiste em analisar o funcionamento dos 
mecanismos de participação social no Brasil, mais especificamente no Poder Legislativo, em 
nível local, verificando o potencial participativo destes, no contexto das Câmaras Municipais 
de São Paulo e Salvador. Para tanto, adotou-se a metodologia de análise de dados proposta por 
Vera (2012), voltada para análise da arquitetura da participação, que é pensada por meio da 
descrição de experiências, a partir de uma linguagem estrutural. A proposta de análise é 
desenvolvida em três níveis de abstração, macro, intermediário e micro, aos quais dedicamos 
três capítulos analíticos. O nível macro apresenta as instituições participativas, em uma 
perspectiva histórica; as arquiteturas institucionais dos Conselhos e das Conferências; e, propõe 
um modelo para representar estas estruturas. O nível analítico intermediário discorre sobre o 
funcionamento dos mecanismos de participação no Poder Legislativo, em uma perspectiva 
comparada aos mecanismos do Poder Executivo, apontando algumas conclusões sobre a 
participação em legislativos municipais no Brasil. O nível micro analisa o funcionamento de 
mecanismos de participação em dois contextos diferentes: as Câmaras Municipais de São Paulo 
e de Salvador. Por fim, a partir dos achados empíricos, apresentamos uma análise entre as 
teorias da representação e da participação. Os resultados finais apontam para necessidade de 
uma articulação maior entre teorias de representação e participação, de forma a refletir sobre as 
instituições existentes. Atualmente, enquanto o Poder Executivo possui uma arquitetura 
institucional da participação bem estruturada e com diversas instituições diferentes, no Poder 
Legislativo, estes mecanismos funcionam de forma isolada, e não se reproduzem nas diferentes 
esferas da federação. Fatores internos - como a estrutura administrativa e o interesse político, e 
externos - como a pressão exercida por setores organizados da sociedade civil interferem no 
potencial participativo dos mecanismos de participação das duas câmaras analisadas 
 
Palavras-chave: Teoria Democrática, Representação, Participação social, instituições 
participativas, mecanismos de participação. 
 
  



 

ABSTRACT 

 

The present research work presents a theoretical-empirical reflection about the relation between 
political representation and social participation within the contemporary theory of Democracy. 
The main issue addressed here relates to the participant mechanisms and institutions that 
emerged in the recent Brazilian democratic context shaped in the form of deliberative spaces 
influencing decision-making processes. We have adopted, thus, a concept of the political 
representation theory that conceives representation dynamically, based on communication 
relating governmental agents and institutions and society. Therefore, on the theoretical level, 
the relation between the existing political representation and social participation is discussed. 
The objective of this research consists in analyzing how social participation mechanisms 
function in Brazil, particularly in the Legislative Power, on the local level, by means of 
examining their participative potential within the context of the Legislature Houses of the cities 
of São Paulo and Salvador. For this, we have parted from Vera’s (2012) data analysis 
methodological proposal, which focuses on the architecture of participation, grounded on the 
description of experiences from a structural language frame. The analytical framework is 
developed in three different levels of abstraction: macro, intermediate and micro, to which we 
dedicated three analytical statements. The macro level presents participant institutions from a 
historical perspective, the institutional architecture of Councils and Conferences, and proposes 
a model to represent them. The intermediate analytical level deals with the functioning of 
participative mechanisms in the Legislative Power, from a comparative perspective with 
Executive Power mechanisms, pointing some conclusions on participation in municipal 
legislatures in Brazil. The micro level analyses the operation of participative mechanisms in 
two different contexts: The Municipal Houses of the cities of São Paulo and Salvador. Finally, 
based in the empirical findings, we present an analysis of representation and participation 
theories. Final results highlight the need for a more comprehensive articulation of 
representation and participation theories, as a way of thinking over the existing institutions. 
Presently, whereas Executive Power has a well-structured participative institutional 
architecture, with several different institutions, in Legislature Power, these mechanisms 
function in isolated form, and are not reproduced in different federation spheres. Internal factors 
– as administrative structure and political interest, as well as external factors – as pressures from 
civil society organized sectors interfere in the participative potential of participant mechanisms 
in the two houses analyzed. 
 
Key Words: Democratic Theory, Representation, Public Participation, participant institutions, 
participant mechanisms. 
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1 INTRODUÇÃO: INICIANDO O DEBATE 

 

Nesta tese buscamos compreender se mecanismos e instituições participativas, surgidas 
no contexto democrático brasileiro recente, representam espaços em que a opinião da sociedade 
é, de fato, levada em consideração pelo poder público, mais especificamente, o Poder 
Legislativo, ao legislar. Nesse sentido, apresentamos uma reflexão teórico-empírica, acerca da 
relação entre representação política e participação social, no contexto da Teoria Democrática 
contemporânea. Temos como ponto de partida o questionamento a respeito da possibilidade de 
as práticas participativas conseguirem fortalecer a democracia, ao ampliar a interação entre 
cidadãos e Estado.  

No plano teórico, abordamos a Teoria Democrática, que, além de possuir um escopo 
bastante amplo, complexo e contraditório, apresenta uma longa trajetória histórica, com origem 
na Grécia clássica do século V a.C., a partir de Aristóteles. Podemos distinguir, na teoria da 
Democracia, três grandes tradições do pensamento político: a teoria clássica, ou teoria 
aristotélica; a teoria medieval, de origem romana; e a teoria moderna, nascida com o Estado 
Moderno (BOBBIO, 1998). Mesmo analisando a teoria moderna de forma isolada, há um 
campo teórico múltiplo, marcado por diferentes ideologias e filiações teóricas. Nobre (2004, p. 
21) destaca que “poucas ideias na atualidade parecem ter adquirido uma aceitação tão ampla 
quanto a de democracia”, em distintos espectros políticos. Held (2006), na introdução do seu 
clássico livro Modelos de Democracia, também pondera que, na atualidade, todos se dizem 
democratas, quer tenham uma visão de centro, direita ou esquerda. 
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A tradição moderna agrega uma série de teorias com filiação em doutrinas opostas no 
que diz respeito a valores fundamentais, dentre as quais podemos destacar doutrinas liberais e 
doutrinas socialistas. Santos (2002) considera que, ao longo do século XX, se formaram duas 
concepções diferentes de explicação do campo teórico da democracia. A primeira concepção, 
que se tornou hegemônica, tem como principais elementos a contradição entre mobilização e 
institucionalização (HUNTINGTON, 1968; GERMANI, 1971), a valorização positiva da apatia 
política, considerando-se que o cidadão comum não tem capacidade ou interesse político 
(DOWNS, 1956), a concentração do debate nos desenhos eleitorais (LIJPHAT, 1984), o 
tratamento do pluralismo como forma de incorporação partidária e disputa entre as elites 
(DAHL, 1956; 2012) e a solução minimalista ao problema da participação pela via da discussão 
das escalas e da complexidade (BOBBIO, 1986; DAHL, 1991). Para Santos (2002), as correntes 
de pensamento acerca da democracia na segunda metade do século XX estão relacionadas com 
a explicação de três pontos distintos: a relação entre procedimento e forma, o papel da 
burocracia na vida democrática, e a inevitabilidade da representação nas democracias de larga 
escala. 

Simultaneamente ao desenvolvimento da concepção hegemônica, houve o 
desenvolvimento de concepções alternativas, denominadas de contra hegemônicas, voltadas 
para o desenvolvimento de ideias que levassem a um aprofundamento da democracia, por meio 
da concepção de espaços participativos, com a possibilidade de incluir as formas de expressão 
de diferentes grupos (SANTOS, 2002). O ponto de partida para essas teorias seria a tentativa 
de solução à “dupla patologia” causada pela degradação das práticas da democracia: a patologia 
da participação, uma vez que o absenteísmo passou a ser cada vez maior, e a patologia da 
representação, uma vez que os cidadãos consideram-se cada vez menos representados. Para 
autores como Lefort (1986), Castoriadis (1986), Habermas (1984; 1995), a democracia seria 
“uma gramática de organização da sociedade e da relação entre o Estado e a sociedade” 
(SANTOS, 2002, p. 51). 

Sobre as “patologias” da democracia, Bobbio (1986) cita as promessas não cumpridas 
da democracia, e refere-se, principalmente, à pouca capacidade de resolução de problemas 
mostrada pelos mecanismos democráticos de tomada de decisão, assim como ao formalismo, o 
distanciamento existente entre representantes e representados, a opacidade e a assimetria de 
recursos entre teoricamente iguais. Loureiro (2009) destaca que o tema da crise da 
representação está presente não apenas nos meios acadêmicos, como também no debate político 
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dos países democráticos. A autora destaca alguns pontos de crítica ao sistema democrático, a 
partir de uma síntese de outros autores (PRZEWORKI, 1999; MIGUEL, 2003, LAVALLE, 
2006): a percepção de que as eleições não são instrumentos suficientes de expressão da 
soberania popular, de “responsividade” e de representatividade dos governantes; o fato dos 
parlamentos estarem sendo questionados enquanto espaços de representação, haja vista a 
ocorrência de diversos casos de corrupção e a preponderância que o poder econômico tem no 
jogo político; além do fato que o declínio do comparecimento às urnas, aponta que os partidos 
vêm perdendo a capacidade de representar opiniões, interesses, valores e identidades.  

Tendo em vista essas limitações da prática democrática, ou patologias, como denominou 
Santos (2002), surgem propostas de reformas políticas para corrigir os problemas dos sistemas 
eleitorais partidários e tornar os governantes mais representativos, assim como surgem 
propostas que defendem novas formas de participação popular, para além das eleições e partidos 
(LOUREIRO, 2009). Pinto (2004) afirma que há um consenso de que a democracia 
representativa consolidada no século XX não foi capaz de solucionar os problemas sociais e 
culturais surgidos, seja por uma crise de representação, seja por uma incapacidade da natureza 
da democracia representativa, e que a solução encontrada pelos críticos aponta para formas 
alternativas de participação. 

Em meio ao debate acadêmico sobre a crise da representação política, surgem propostas 
de modelos participativos (PATEMAN, 1970; MANSBRIDGE, 1980; BARBER, 2004; 
FUNG, 2003; AVRITZER 2002 e 2009) e deliberativos (COHEN, 1989; FISHKIN, 1991; 
HABERMAS, 1992; GUTMANN, 1996; BOHMAN, 1996; DRYZEK, 2000) como formas 
alternativas capazes de solucionar os supostos vícios do governo representativo e de suas 
instituições (POGREBINSCHI, 2010). É possível afirmar que houve uma grande adesão dos 
estudiosos da teoria democrática a propostas participativas e deliberativas de democracia. Fora 
da academia, uma série de governos desenvolveram novas práticas participativas e experiências 
deliberativas (POGREBINSCHI, 2011), especialmente a partir dos anos 1990, quando a 
participação social tornou-se um dos princípios organizativos utilizados por agências nacionais 
e internacionais, em projetos de desenvolvimento (MILANI, 2008). Milani (2008) destaca que 
esta década foi marcada pela institucionalização da consulta à “sociedade civil organizada” nos 
processos de formulação de políticas públicas, o que teria levado à construção de um “princípio 
participativo”, apoiado por atores diversos e com motivações nem sempre convergentes. 



20 
Introdução 

LUIZA REIS TEIXEIRA 

 
 

O Brasil também acompanhou esta tendência. A Constituição Federal de 1988 inseriu, 
ao menos, 30 artigos do texto constitucional expressando princípios que incentivaram 
experiências de gestão pública participativa (TEIXEIRA, 2011). A chamada Constituição 
Cidadã instituiu uma série de mecanismos de participação, sejam administrativos, de controle 
e gestão, parlamentares, judiciais, e políticos eleitorais, ao longo de seus artigos. Segundo 
Teixeira (2011, p. 3): 

No que se refere à arquitetura da participação, a Constituição traçou princípios e 
diretrizes, tais como, a cidadania como fundamento do Estado democrático (artigos 
1º, 5º, 8º, 15 e 17), os deveres sociais em questões coletivas (artigos 205, 216, 225, 
227 e 230) e o exercício da soberania popular (artigos 14, 27, 29, 58 e 61), mas 
também tratou da participação social como forma de gestão pública (artigos 10, 18, 
37, 74, 173, 187 e 231). 
 

Experiências participativas também foram desenvolvidas, em nível local, e replicadas 
pelo país, sendo a mais emblemática o Orçamento Participativo (OP) de Porto Alegre, em 1989, 
que se tornou um estudo de caso bastante pesquisado e uma experiência replicada tanto no 
Brasil quanto em outras partes do mundo (BAIOCCHI, 2003; FUNG, 2003; SINTOMER, 
2010). É importante destacar que a chegada do Partido dos Trabalhadores à presidência da 
república, em 2003, é tida como um marco no desenvolvimento das instituições participativas. 
Com isso, pudemos observar, ao longo dos últimos anos, que diversas práticas participativas, 
impulsionadas pela Constituição de 1988, vem sendo institucionalizadas de forma crescente no 
país (AVRITZER, 2009; DAGNINO, 2007; LAVALLE, 2006). Práticas estas que foram 
incentivadas, nos últimos anos, seja por parte do poder público, ou por pressão de algum setor 
social organizado, como as conferências nacionais de políticas públicas, os conselhos gestores 
de políticas públicas, as audiências públicas, as ouvidorias e as mesas de negociação e de 
diálogo (POGREBINSCHI, 2010). 

Para Avritzer (2008), hoje temos, no Brasil, uma infraestrutura da participação bastante 
diversificada no que se refere à sua forma e ao seu desenho. O autor, ao realizar um balanço da 
Participação Social pós-Constituição de 1988, destaca que os anos 1990 representaram o 
momento da “explosão” da participação social no Brasil e que é possível identificar um modelo 
claro de participação vinculado às gestões do PT, que inclui o orçamento participativo, 
conselhos no nível local e nacional, mas exclui infraestrutura, em geral, como a urbana, no que 
se refere à realização de obras, e também as políticas ambientais, principalmente em relação à 
questão indígena e à infraestrutura da Amazônia (AVRITZER, 2013). O autor conclui, então, 
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que esse modelo se esgotou, pois, no momento atual, essas instâncias participativas cumprem 
um papel pequeno ou foram deslocadas pelas novas políticas de infraestrutura. Não obstante, é 
importante destacar que, atualmente, existem dezenas de milhares de instituições participativas 
em pleno funcionamento, localizadas nos diferentes níveis de governo (nacional, estadual e 
local), nas diferentes políticas públicas (saúde, assistência social, políticas urbanas e meio 
ambiente, entre outras) e em diferentes contextos políticos, no que se refere à ideologia política 
dos governos (AVRITZER, 2011). 

Em decorrência desta diversidade empírica, multiplicaram-se os estudos sobre 
participação no Brasil a partir da década de 1990. No plano teórico, Pogrebinschi (2011) destaca 
que os estudos têm se voltado para a problematização da efetividade e os efeitos produzidos em 
termos de aprofundamento democrático e qualificação da gestão pública, a partir dos seguintes 
enfoques: primeiramente, a qualidade dos processos deliberativos (CUNHA, 2009; FARIA, 
2010); assim como a capacidade das instituições participativas em influenciar, controlar ou 
decidir sobre o conteúdo das políticas públicas (AVRITZER, 2011; PIRES; VAZ, 2012; 
CÔRTES, 2005); e, por fim, o potencial das práticas participativas e deliberativas no 
fortalecimento das instituições representativas como o Congresso Nacional. No plano empírico, 
Vaz (2013) classifica os estudos sobre participação em: primeiramente, análises que focaram 
instâncias participativas em apenas uma cidade, como os estudos de Santos (1998), Abers 
(2000), Baiocchi (2005); e estudos que voltaram suas análises para comparações entre cidades, 
com foco em apenas um tipo de instância participativa, seja o orçamento participativo, os 
conselhos, ou, ainda, um tipo específico de conselho, como em Marquetti (2008), Avritzer 
(2004), Biderman (2007), Tatagiba (2002), Cortes (2002), entre outros. 

É importante destacar que o pano de fundo das teorias de suporte para os estudos sobre 
participação no Brasil, por terem como foco uma resposta às mazelas da democracia 
representativa, deixaram de lado os questionamentos sobre a representação. Amparados na 
premissa da superioridade da participação direta, a existência da representação passa a ser 
tratada como algo inevitável, uma alternativa second best. Laclau (2013) destaca que a teoria 
democrática, desde Rousseau, sempre estabeleceu grandes desconfianças no que se refere à 
representação, aceitando-a apenas como um mal menor, tendo em vista a impossibilidade da 
democracia direta ser posta em prática em grandes comunidades, como os modernos Estados-
nação. 
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Com isso, é possível notar que as instâncias e os mecanismos de participação vêm sendo 
desenvolvidos, experimentados e estudados, mas as relações destes com as instituições da 
democracia representativa tradicional são pouco exploradas. Almeida (2013) ressalta que, 
apesar dos estudos desenvolvidos sobre participação reconhecerem que os conselhos gestores 
são constituídos formalmente pela representação de organizações da sociedade civil e do 
governo, a Representação Política nunca foi a lente conceitual e teórica para a formulação dos 
problemas de investigação. Conforme pondera Santos (2014), ao analisar o resultado da 
pesquisa realizada por Pogrebinschi e Santos (2011), que demonstrou a existência de 
complementaridade entre práticas participativas e a atuação do Congresso Nacional, a tensão 
entre participação e representação ainda está na agenda política brasileira. 

No campo do debate político também é possível concluir que a relação entre 
representação e participação tem se expressado de forma ambígua, e um exemplo foi a polêmica 
gerada com a sanção do Decreto no 8.243, de 23 de maio de 2014, que instituiu a Política 
Nacional de Participação Social (PNPS). Pode-se dizer que a PNPS representou a consolidação 
de um processo iniciado em 2003, quando o presidente Lula assumiu o compromisso de 
estabelecer um novo padrão de relacionamento entre governo e sociedade civil, com base no 
diálogo e na participação. A PNPS foi desenhada com o objetivo de regulamentar a participação 
social como método de governo, aperfeiçoar o diálogo entre Estado e sociedade civil para a 
qualificação da gestão pública, e estabeleceu em seu texto diretrizes no que se refere a diversos 
aspectos da institucionalização da participação social, tais como a definição de instâncias e 
mecanismos de participação social e regras gerais a serem seguidas pelos mesmos. 

Após a assinatura do decreto presidencial, houve uma grande reação iniciada pelos 
meios de comunicação, repercutida entre congressistas e juristas, gerando um grande debate 
com diversas manifestações públicas sobre o tema. Este debate foi marcado, em alguns 
momentos, por uma grande desinformação, haja vista o editorial do jornal O Estado de São 
Paulo, do dia 31 de maio de 2014, que afirmou, com convicção, o desejo da presidente em 
mudar o sistema brasileiro de governo, ideia essa que teria surgido no seio das manifestações 
de junho de 2013. O decreto ainda foi classificado, nesse mesmo editorial, como um conjunto 
de barbaridades jurídicas e oportunistas, por aproveitar os ventos do momento para implantar 
uma antiga vontade do PT. No Congresso, deputados e senadores se manifestaram contra o 
decreto, que foi suspenso na Câmara de Deputados e aguarda votação no Senado. Um dos 
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argumentos dos que se posicionaram contra o decreto foi de que as instâncias participativas 
enfraqueceriam, ou mesmo anulariam, o poder do legislativo, criando um poder paralelo. 

Não obstante, questionamos se o surgimento de novos espaços democráticos de 
participação e de novos atores envolvidos na gestão pública pode ser encarado como uma forma 
de fortalecimento da representação política, e não como um sinal de enfraquecimento das suas 
instituições (POGREBINSCHI, 2010). Buscamos compreender a democracia de forma dialética 
em que as alternativas não se resumem à falsa dicotomia entre democracia representativa, de 
um lado, e democracia participativa ou deliberativa, de outro. Logo, discordamos da noção em 
que a representação política é pensada como uma alternativa ‘second best’, diante da 
impossibilidade do exercício da democracia ‘direta’, uma vez que a democracia direta não 
envolve a formação de opinião, presente na representação. Também discordamos do argumento 
que afirma a crise da representação, uma vez que todos os avanços já descritos, no que se refere 
às instâncias participativas, ocorrem no seio da democracia representativa tradicional 
(POGREBINSCHI, 2010). 

Adotamos, portanto, um conceito de teoria da representação política que concebe a 
representação dinamicamente, baseado na comunicação entre agentes e instituições 
governamentais com a sociedade. Nesse sentido, o estabelecimento de uma corrente 
comunicativa entre sociedade política e civil é visto como algo essencial e constitutivo para a 
legitimidade de um governo, e não apenas inevitável (URBINATI, 2006). Concordamos com 
Pogrebinschi (2010) a respeito da importância de promover um novo significado e um novo 
alcance à representação política e às instituições representativas, e na complementariedade que 
mecanismos participativos e deliberativos, que funcionam como espaços de expressão de 
opiniões de diferentes grupos, trazem à representação. 
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1.1 CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO: MECANISMOS DE 
PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO BRASIL 

 

Os processos de construção democrática e institucionalização da participação social no 
Brasil devem ser analisados a partir de grandes mobilizações sociais, uma vez que elas foram 
catalizadoras das mudanças institucionais (SOUTO, 2011). Rocha (2008) ressalta que a história 
política brasileira sempre foi entremeada por manifestações populares singulares. Contudo, o 
autor destaca que as manifestações populares não ocorriam por meio de canais oficiais, como 
os mecanismos eleitorais, “mas por meio de rituais religiosos e grandes festas populares étnicas 
que refletiam a cultura local” (ROCHA, 2008, p. 132). Com isso, os repertórios de ação dos 
movimentos desenvolveram, historicamente, uma diversidade de formas de protestos. 

Por exemplo: os trabalhadores aprenderam a fazer greve, os camponeses a invadir as 
terras, os estudantes a fazer passeata, e assim por diante. O certo é que a herança 
histórica exerce um papel preponderante nos repertórios de ação utilizados pelos 
movimentos populares (ROCHA, 2008, p. 132). 
 

Com o golpe militar de 64, a conjuntura política e social do país foi radicalmente 
transformada. Enquanto até a década de 60 existiam movimentos pela Reforma Agrária, pela 
casa própria, pela redução das tarifas dos transportes públicos, entre outros, a ditadura militar 
passou a reprimir os canais formais de manifestação e diálogo. A despeito da repressão, as lutas 
sociais e as manifestações populares contrárias ao regime continuaram a existir, mesmo que, 
algumas vezes, na clandestinidade. E os movimentos de resistência contra a ditadura militar 
podem ser considerados como um marco para a luta por maior participação popular na esfera 
pública (ROCHA, 2008). Souto (2011) destaca que os principais atores sociais envolvidos na 
proposição da democracia participativa faziam parte da sociedade civil e do “campo 
movimentalista” que fez oposição à ditadura militar. 

Sader (1988) destaca três campos de elaboração de matrizes discursivas em torno da 
grande ebulição social ocorrida entre os anos 70 e 80: a Igreja Católica, o “novo sindicalismo” 
e os grupos de esquerda. A Igreja Católica, com a Teologia da Libertação, que estimulava a 
intervenção na realidade por meio de grupos comunitários para uma participação mais ativa e 
critica na realidade, contra as injustiças sociais, estimulou a criação de pequenos grupos de 



25 
Introdução 

LUIZA REIS TEIXEIRA 

 
 

reflexão, oração e ação chamados de Comunidades Eclesiais de Base (CEBs). As CEBs 
contribuíram para a organização social e disseminaram valores importantes para as lutas 
participativas (CARVALHO, 1998 apud SOUTO, 2011). 

O “novo sindicalismo” surge no grande conglomerado urbano de São Paulo, e depois 
também em outros estados, enquanto um movimento social que não apenas reconfigurou as 
relações entre capital e trabalho, como também marcou a entrada dos trabalhadores na arena 
política. A forma de atuação desse sindicalismo, à época, autointitulado “autêntico”, para 
diferenciar a sua identidade em relação a outras práticas sindicais (“peleguismo”), se voltava 
para uma transformação operada por dentro das instituições. Souto (2011) ressalta que não 
havia nesse movimento sindical proposições relativas ao desenho da democracia participativa, 
muito embora destaque alguns aspectos que influenciaram fortemente a atuação de outros atores 
sociais nas décadas seguintes: 

i) a organização na base das fábricas e a defesa de um sindicato democrático 
contribuíram na difusão dos valores participativos; ii) a opção das lideranças sindicais 
pela luta institucional, por dentro do aparelho sindical, irá influenciar ao longo do 
tempo o campo movimentalista que até então apresentava fortes resistências com 
relação ao aparelho estatal (SOUTO, 2011, p. 12). 
 

A organização dos setores populares dos trabalhadores levou ao surgimento do novo 
sindicalismo, fortemente inspirados em ideias de Paulo Freire e Antonio Gramsci. E a defesa 
dos direitos dos trabalhadores, por sua vez, levou à criação de organizações de defesa de direitos 
e associações de moradores, assim como favoreceu a formação do Partido dos Trabalhadores 
(PT), e, também, a retomada de partidos extintos pela ditadura (PAOLI, 1995 apud SOUTO, 
2011). Fundado em 1980, e reconhecido oficialmente em 1982, o PT foi formado por dirigentes 
sindicais ligados ao “novo sindicalismo”, religiosos da Teologia da Libertação, estudantes 
universitários, intelectuais de esquerda, e lideranças de associações de bairro e de outras formas 
de organização (formais e informais). Para Sader (1988), a organização do PT e de outros 
partidos de esquerda reafirmou o compromisso dos mesmos com a construção e o 
aprofundamento democrático. Sobre mobilizações da sociedade civil que influenciaram as 
matrizes discursivas da participação, Rocha (2008) ainda destaca o congresso de refundação da 
UNE, em 1979 e o nascimento da CUT e do MST. 

O movimento sanitarista é destacado como um importante ator para a criação de espaços 
de participação para a fiscalização e controle das políticas públicas em saúde. A VIII 
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Conferencia Nacional de Saúde foi realizada em 1986 e teve dois resultados positivos. Foi a 
primeira vez que o Poder Executivo, de fato, chamou a sociedade civil organizada para debater 
e formular políticas públicas de Saúde, uma vez que as Conferencias que haviam sido realizadas 
anteriormente eram técnicas e tinham pouca representação social (CARVALHO, 1995 apud 
SOUTO, 2011). Outro resultado relevante foi a elaboração de dois documentos para contribuir 
com a Constituinte, influenciando, em grande medida, o desenho institucional de participação 
em Conselhos e a do próprio Sistema Único de Saúde.  

As demandas de participação da sociedade civil nas três esferas do Estado deram 
novos contornos ao debate sobre a relação da sociedade civil com o Estado e a questão 
dos conselhos, (...) (SOUTO, 2011, p. 17). 
 

A Assembleia Constituinte recebeu e aceitou a reivindicação por maior participação 
popular, por meio da proposta de garantia de iniciativa popular no Regimento Interno 
Constituinte. Com a aceitação do processo de emendas populares, experiência então pioneira 
no campo da institucionalização da participação da sociedade no âmbito da política nacional, a 
população pôde participar ativamente do processo de elaboração da atual Constituição. Então, 
a Constituição brasileira, promulgada em 1988, absorveu boa parte das reivindicações do 
movimento de “Participação Popular na Constituinte” para a institucionalização de diversas 
formas de participação da sociedade no Estado (ROCHA, 2008). A Constituição de 88, 
conhecida como “Constituição Cidadã”, inseriu novas formas institucionais de participação, 
com a implantação de uma série de requisitos para dar prosseguimento ao processo de 
descentralização política e formação de instâncias colegiadas para auxiliar na formulação, 
execução e controle das políticas setoriais. 

Alguns sistemas de gestão democrática estabelecidos na Constituição brasileira são: o 
planejamento participativo, mediante a cooperação das associações representativas no 
planejamento municipal, como preceito a ser observado pelos municípios (Art. 29, XII); a 
gestão democrática do ensino público na área da educação (Art. 206, VI); a gestão 
administrativa da Seguridade Social, com a participação quadripartite de governos, 
trabalhadores, empresários e aposentados (Art.114, VI), e a proteção dos direitos da criança e 
do adolescente (ROCHA, 2008). Rocha (2008, p. 136 e 137) destaca alguns avanços da 
participação social nas políticas sociais, que resultaram de preceitos constitucionais: 
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i. A luta pela Reforma Sanitária em articulação com os profissionais de saúde resulta 
na aprovação do Sistema Único de Saúde (SUS), que institui um sistema de cogestão 
e de controle social tripartite – governo, profissionais e usuários – das políticas de 
saúde. 

ii. A luta pela Reforma Urbana resulta na função social da propriedade e da cidade 
reconhecida pela atual Constituição, em capítulo que prevê o planejamento e a 
gestão participativa das políticas urbanas. 

iii. A elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente, como desdobramento do 
reconhecimento constitucional da criança como um sujeito de direito em situação 
peculiar de desenvolvimento e da adoção da doutrina da proteção integral.  

iv. Promulgação da Lei Orgânica da Assistência Social, como resultado do 
reconhecimento constitucional de que a assistência social é um direito, figurando ao 
lado dos direitos à saúde e à previdência social. 
 

Recentemente, especialmente a partir da década de 2000, houve uma expansão e 
consolidação de mecanismos de participação social no nível federal. A partir de 2003, com o 
início do primeiro governo do presidente Lula, houve a incorporação de diversas formas de 
espaços de interação com a sociedade civil, em diferentes áreas de atuação do governo. O 
governo federal adotou um discurso da participação social como método de governo (PIRES, 
2013), muito embora, Abers (2011, p. 11) pondere que, durante o governo Lula, não houve “um 
modelo de gestão unívoco e mais estruturado da participação”. A autora ressalta que a 
Secretaria Geral da Presidência, responsável pela coordenação interministerial das políticas 
participativas, não assumiu esse papel de forma sistematizada. 

Mesmo levando em consideração a crítica à forma de inserção da participação social no 
âmbito do governo federal, é preciso levar em consideração que, ao longo do governo Lula, 
foram criados 15 novos conselhos nacionais, como também houve a reformulação de conselhos 
criados anteriormente (PIRES; LOPEZ, 2010 apud PIRES, 2013). Além disso, de 2003 a 2011, 
foram realizadas 82 conferências nacionais que discutiram diretrizes de políticas públicas em 
diversas áreas, mobilizando mais de 5 milhões de pessoas em milhares de municípios e nas 
etapas de nível estadual e federal (IPEA, 2013). Outras formas de interação entre Estado e 
Sociedade, que vão além dos conselhos e das conferências, também foram desenvolvidas e se 
tornaram práticas disseminadas na última década, como as ouvidorias, as consultas públicas, as 
audiências públicas, além de outros formatos menos institucionalizados como grupos de 
trabalho, comitês, mesas de diálogo e negociação (PIRES, 2013). 

O estudo do IPEA, Participação Social como Método de Governo? Um mapeamento 
das “Interfaces Socioestatais1” nos Programas Federais, de 2012, que teve como objetivo 
                                                           
1 Os autores utilizam o conceito de interfaces socioestatais, “que são definidas enquanto um espaço político (...) 
de negociação e conflito, estabelecido intencionalmente entre atores, cujos resultados podem gerar tanto 
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realizar um mapeamento analítico das formas de interlocução e contato entre sociedade e Estado 
nos programas desenvolvidos pelo governo federal, chegou às seguintes conclusões: 1. 
Registrou-se um crescimento relevante das interfaces socioestatais nos programas e órgãos do 
governo federal, de 2002 a 2010. Em 2010, quase 90% dos programas do governo federal 
possuíam alguma interface socioestatal com a sociedade; 2. Ficou bastante evidente, na última 
década, a consolidação de uma diversificação e variabilidade de formatos de interfaces 
socioestatais, podendo ser mais coletivas, ou mais individualizantes, tais como, ouvidorias, 
reunião de grupos de interesses, audiências públicas, consultas públicas, conselhos, 
conferências, entre outras formas; 3. Notou-se uma associação entre o tipo de interface e a área 
temática da política pública. Enquanto interfaces como conselhos e conferências apresentaram 
maior aproximação com os programas das áreas de proteção e promoção social, audiências, 
consultas públicas e reuniões com grupos de interesse estiveram mais ligadas às temáticas de 
desenvolvimento econômico e infraestrutura; 4. A percepção dos gestores sobre os papéis 
desempenhados e a contribuição das interfaces para a gestão dos programas varia de acordo 
com a área temática. Enquanto nas áreas social e do meio ambiente os gestores perceberam as 
interfaces como importantes para a garantia da transparência e legitimidade, nas áreas de 
desenvolvimento e infraestrutura prevaleceu o papel de correção de rumos e metodologias dos 
programas. 

Atualmente, as instâncias participativas já são uma realidade e estão em pleno 
funcionamento nas diversas esferas da federação brasileira, podendo estar constituídas em 
diferentes tipos, sejam conselhos gestores de políticas públicas, ouvidorias, conferências, entre 
outros. Estas instituições contam com a participação da sociedade civil e do Estado, num 
processo de reestabelecimento de suas relações, o que voltaremos a abordar, de forma mais 
aprofundada, no Capítulo 3. Também fazem com que a sociedade passe a ter oportunidades 
para manifestação, expressão de preferências, fiscalização das ações dos representantes, além 
de poder subsidiar os parlamentares com informações acerca de políticas públicas e apresentar 
proposições legislativas (MARTINS, 2012). 

No que se refere a pesquisas desenvolvidas sobre o tema da participação social, uma 
parte dos estudos voltam suas análises para a existência e funcionamento de instituições 
participativas vinculadas ao Poder Executivo, na esfera federal (AVRITZER, 2012, 2013; 
                                                           
implicações coletivas, quanto implicações estritamente individuais” (ISUNA; HEVIA, 2006 apud PIRES, 2012, 
p. 15). Os tipos de interfaces socioestatais correspondem aos tipos de instituições participativas, já definidas 
anteriormente, neste trabalho. 
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POGREBINSCHI, 2010; SOUZA, 2011); e outra parte analisa algum tipo de instituição 
participativa específica, como os conselhos, as conferências e o orçamento participativo 
(MARQUETTI, 2008; TATAGIBA, 2002; ALONSO, 2004; BOULLOSA, 2014). São notórias 
duas grandes lacunas no que se refere aos estudos sobre participação social: a primeira refere-
se à pouca atenção dada para a institucionalização da participação social no Poder Legislativo, 
de uma perspectiva de avaliação dos parlamentares sobre a participação social; a outra refere-
se a falta de estudos que tentem entender melhor a lógica da participação social, enquanto um 
sistema dentro da gestão pública. 

 

 

1.2 A PESQUISA: DESENHO E OBJETIVOS 

 

A pesquisa apresentada nesta tese teve origem, assim como foi aperfeiçoada, a partir de 
reflexões que emergiram de experiências profissionais vivenciadas pela pesquisadora. A 
primeira experiência ocorreu em 2008, na ONG Ação Fome Zero, em São Paulo, que realizava 
projetos de acompanhamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)2, em 
municípios de todas as regiões do país. Esse acompanhamento envolvia visitas a diversos 
municípios para verificar o funcionamento de vários aspectos do programa, como a eficiência 
nutricional das refeições servidas, se o programa estimulava o desenvolvimento local pela 
compra de produtos da agricultura familiar, o funcionamento dos Conselhos de Alimentação 
Escolar (CAEs), entre outros. Os CAEs foram criados em 1994, quando o programa foi 
reformulado e sua gestão descentralizada, passando a responsabilidade pelo uso dos recursos e 
pela qualidade da refeição, do governo federal para os estados e municípios. Com isso, a 
existência dos conselhos passou a ser a única exigência do Governo Federal para o envio de 
recursos financeiros para alimentação escolar (ROCHA, 2011).  

                                                           
2 O PNAE é uma das políticas públicas, na área social, mais antigas no Brasil, tendo sido criada, em 1954. 
Vinculado ao Ministério da Educação (MEC), um dos méritos do programa é ter perpassado diversos governos, 
em mais de cinco décadas, e se consolidado como uma política de Estado. Atualmente, beneficia, diariamente, 
milhões de crianças e adolescentes nas escolas públicas do país. O PNAE tem como objetivo “atender às 
necessidades nutricionais dos alunos e à formação de hábitos alimentares saudáveis, durante a sua permanência 
em sala de aula, contribuindo para o seu crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e rendimento escolar” (Res. 
no 38, FNDE) (ROCHA, 2011). 
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Meu contato com os conselhos, em diferentes contextos e, consequentemente, com 
diferentes atuações, evidenciou o potencial destes mecanismos de participação social em 
interferir no produto final da política pública, nesse caso a merenda. Durante o trabalho na 
ONG, foi possível conhecer conselhos bastante atuantes na fiscalização à qualidade da merenda 
servida nas escolas e nos gastos realizados pela prefeitura para a compra de alimentos. Logo, 
os primeiros questionamentos orientadores dessa pesquisa referem-se aos fatores que levariam 
os municípios a terem mecanismos de participação atuantes, já que, na prática, nem todos os 
municípios visitados apresentavam conselhos atuantes3. 

Outra experiência profissional que contribuiu na definição dos contornos da pesquisa 
foi a atuação como docente na Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), a partir de 2009. 
Localizada em Ilhéus, a universidade também atende a, aproximadamente, 30 municípios da 
região cacaueira. Minha atuação na UESC evidenciou um outro lado da participação. Um lado 
em que a sociedade civil, pouco informada e mobilizada, não consegue atuar junto às 
instituições participativas existentes para pressionar por um melhor atendimento à população. 
Em 2009, ao chegar à universidade, fui informada, em visita a uma ONG cadastrada junto ao 
FNDE4 para servir merenda às crianças atendidas, que a prefeitura de Ilhéus não estava 
fornecendo merenda às escolas. A presidente do conselho afirmou que já havia enviado 
denúncias a todos os meios disponíveis, tais como FNDE, TCU e Ministério Público, mas a 
falta de merenda nas escolas persistia. Assim, surgiu o desejo e o interesse em compreender o 
funcionamento do sistema de participação social no Brasil. Era notório que, em alguns 
contextos, o funcionamento desses mecanismos conseguia alterar a realidade de forma positiva 
e, em outras, não. Logo, os questionamentos evoluíram para a estrutura de funcionamento dos 
mecanismos existentes nos municípios. Como estariam estruturados os mecanismos de 
participação nos diferentes contextos locais e como seria seu funcionamento? 

O passo seguinte, no processo de amadurecimento do desenho da pesquisa, veio em 
2013, com a participação na disciplina Teoria Democrática Contemporânea, ministrada pela 
professora Dra. Maria Rita Loureiro Durand, no âmbito do Programa de Doutorado e Mestrado 

                                                           
3 Algumas dessas reflexões estão registradas no artigo O Papel do Controle Público na Democratização da Gestão 
Pública: Fatores Críticos Para A Sua Efetividade nos Conselhos de Alimentação Escolar, de autoria de Ana 
Angélica Bezerra de Melo Rocha e Luiza Reis Teixeira, Revista REUNA, Belo Horizonte, v.16, n.3, p. 107- 118 
Jul. 
4 O FNDE é o Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação, autarquia ligada ao MEC, e órgão 
responsável pela coordenação do programa de merenda e pelo repasse dos recursos federais para implementação 
nos estados, municípios e distrito federal. 
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em Administração Pública e Governo (CDMAPG), da Escola de Administração de Empresas 
de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (EAESP/FGV). Os estudos desenvolvidos na 
disciplina foram fundamentais para a compreensão de uma lacuna teórica existente entre as 
teorias da participação e da representação. Em geral, o tema da representação, ou mesmo do 
sistema representativo, não é abordado nas teorias participativas e, com isso, não há uma clareza 
de como as instituições participativas estão inseridas no sistema democrático representativo. 
Acreditamos que, de certa forma, isso se reflete no sistema de participação existente no Brasil, 
que, em sua maior parte, é vinculado, e até mesmo articulado, pelo Poder Executivo.  

A partir de então, houve um direcionamento para os mecanismos de participação 
vinculados ao Poder Legislativo, embora o foco da análise tenha se mantido nos municípios. 
Os questionamentos da pesquisa voltaram-se, então, para a participação social nos Legislativos 
Municipais. Haveria no Poder Legislativo estrutura semelhante à existente no Poder Executivo, 
com conselhos e conferências ocorrendo em todos os níveis da federação? Que mecanismos 
estariam em funcionamento no Poder Legislativo, mais especificamente nos Legislativos 
Municipais? E, por fim, qual seria o potencial participativo dos mecanismos em funcionamento, 
isto é, o quanto cada mecanismo, de fato, conseguia inserir a opinião dos participantes nas 
decisões tomadas? 

Estudar a participação social em legislativos municipais, portanto, se mostrou 
pertinente, por se tratar de um tema pouco explorado. Apesar do país possuir mais de 5.500 
municípios, não existem muitos estudos sobre Câmaras Municipais no Brasil. Barcellos (2014) 
mapeou a ocorrência de apenas 61 estudos publicados, entre 1993 e 2012, nos principais bancos 
de teses do país. A participação social no Poder Legislativo e, mais especificamente, nos 
legislativos municipais, também pouco tem sido objeto de estudos, como constatou Brelaz 
(2012). O quase ineditismo do tema trouxe algumas limitações no que se refere à análise do 
objeto de pesquisa: os mecanismos de participação social. Não existem dados sistematizados 
sobre sua ocorrência no universo dos municípios, apesar de já existirem dados sobre a 
ocorrência de conselhos municipais, a partir da pesquisa de municípios do IBGE (MUNIC). 
Vale destacar que não voltamos nossas análises às Assembleias Legislativas Estaduais, haja 
vista que, os desafios descritos ocorrem em maior escala nos municípios, que por sua vez, são 
a esfera pública mais próxima da população, em geral. 

Com isso, foi preciso adotar uma estratégia de aproximação, em etapas, ao objeto de 
estudo. Primeiramente, buscou-se analisar a arquitetura da participação social no Brasil, de 
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forma mais ampla, isto é, sua estrutura de funcionamento e relações estabelecidas com outras 
instituições. Investigamos os principais mecanismos de participação existentes, no que se refere 
ao seu funcionamento, a sua difusão, o poder ao qual estão vinculados e como se relacionam 
com outras instituições. Essa etapa analítica forneceu um retrato mais geral da dinâmica de 
funcionamento dos mecanismos, que, em alguns casos, podem ser considerados instituições 
participativas. 

Em seguida, analisamos a participação social, especificamente no Poder Legislativo. 
Apresentamos e descrevemos os principais mecanismos em funcionamento no Senado Federal 
e na Câmara dos Deputados e tecemos algumas considerações sobre o tema da participação no 
universo dos municípios brasileiros, por meio da análise do Censo Legislativo, realizado pelo 
Interlegis, em 2005. Com essa etapa, foi possível obter um retrato mais aproximado do objeto 
de análise, pois foi possível compreender o funcionamento dos principais mecanismos 
utilizados no Poder Legislativo Federal e, também, que a maior parte dos municípios não se 
mostrou sensível ao tema da participação, já que a maioria afirmou não realizar eventos 
públicos para discussão de projetos, ou mesmo audiências públicas, entre outras questões 
analisadas. 

A terceira etapa da estratégia de aproximação ao objeto de pesquisa foi a realização de 
dois estudos de caso para análise de mecanismos de participação existentes nas Câmaras 
Municipais de São Paulo e de Salvador. O estudo de caso se mostrou pertinente para essa etapa 
analítica, por ser uma metodologia que possibilita uma aproximação ao objeto investigado. 
Assim, foi possível verificar a caracterização e o funcionamento dos mecanismos em duas 
realidades diferentes. As duas capitais possuem trajetórias históricas bastante distintas, no que 
se refere à atuação da câmara e a pressão exercida pelos grupos organizados da sociedade civil. 
Enquanto a aprovação da Lei Orgânica do Município de São Paulo, em 1990, contou com um 
processo constituinte, semelhante ao da Constituição Federal de 1988, com a participação de 
diversos setores sociais, a Lei Orgânica do Município de Salvador foi aprovada, também, em 
1990, sem a participação da sociedade. Como resultado, a lei orgânica de São Paulo prevê mais 
mecanismos de participação do que a lei orgânica de Salvador. Logo, analisar mecanismos de 
participação em diferentes contextos foi importante para o alcance dos objetivos propostos. 

Isso posto, o objetivo da pesquisa consiste em analisar o funcionamento dos mecanismos 
de participação social no Brasil, mais especificamente no Poder Legislativo, em nível local, 



33 
Introdução 

LUIZA REIS TEIXEIRA 

 
 

verificando o potencial participativo de mecanismos existentes, no contexto das Câmaras 
Municipais de São Paulo e Salvador. E os objetivos específicos são: 

1. Desenvolver uma articulação entre as teorias da democracia representativa e 
participativa; 
2. Apresentar e discutir a chamada arquitetura institucional da participação social no 
Brasil, descrevendo sua estrutura de funcionamento e relações estabelecidas com outras 
instituições; 
3. Analisar a institucionalização da participação social em câmaras legislativas no 
Brasil; 
4. Descrever e analisar o funcionamento dos mecanismos de participação social no 
poder legislativo nas Câmaras Municipais de São Paulo e Salvador, e, categorizá-los 
quanto ao seu potencial participativo. 
5. Estabelecer relações entre as teorias analisadas e as evidencias empíricas 
encontradas. 

 

 

1.3 METODOLOGIA: PERSPECTIVA RELACIONAL MULTINÍVEL 

 

A pesquisa que teve como objeto de análise os mecanismos de participação social no 
Brasil, possui uma natureza descritiva, na medida em que dedicou-se a descrever, de forma 
detalhada, o funcionamento dos mecanismos existentes, no que se refere à sua estrutura e 
relações estabelecidas com outras instituições. Adotamos, em decorrência, a metodologia para 
análise de dados proposta por Vera (2012, p. 109), que consiste em uma “perspectiva relacional 
multinível centrada nos dispositivos”, denominados, nessa pesquisa, de mecanismos de 
participação. Essa metodologia é voltada para análise da arquitetura da participação, que é 
pensada por meio da descrição de experiências, a partir de uma linguagem estrutural, que levem 
à reconstrução de significados específicos, como também à identificação de traços comuns nas 
configurações arquitetônicas, para que sejam utilizadas para produção de conhecimento mais 
abstrato e generalizável (VERA, 2012). 
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Vera (2012, p. 108) argumenta que as ideias atuais de sistema político e a separação dos 
poderes não dão conta de explicar a complexidade que os “controles democráticos intraestatais” 
assumiram, ao serem multiplicados na última década. O autor destaca que o fato de haver uma 
grande diversidade institucional de experiências de inovação, bem como a ausência de 
ferramentas analíticas que tornem as experiências comparáveis, leva a estratégias de análise 
focadas em estudos de caso. Por isso, identificar as principais características arquitetônicas 
dessas inovações institucionais democráticas contribui não apenas para uma análise detalhada 
a respeito de instancias especificas de participação, mas também para “identificar regimes 
nacionais e subnacionais de controles democráticos” (VERA, 2012, p. 108). Essa proposta veio 
de encontro aos objetivos dessa pesquisa, voltados para a compreensão não apenas do 
funcionamento dos mecanismos de participação, como também da sua estrutura e sistema de 
relações estabelecidas entre as instituições. 

A proposta de análise de perspectiva relacional multinível centrada nos dispositivos, 
“opera em três níveis de abstração unificados pelo privilégio dado, no plano cognitivo, a análise 
relacional dos diferentes tipos de atores sociais envolvidos nas inovações de controle 
democrático” (VERA, 2012, p.109). O modelo proposto analisa as experiências em três níveis, 
conforme Quadro 1: 

 
NÍVEL DESCRIÇÃO OBSERVAÇÃO 

MICRO 
A atenção se volta para a dinâmica 
situacional dos atores concretos em 
determinada interface de controle social. 

A investigação dos efeitos e dinâmicas 
exige um deslocamento da arquitetura aos 
conteúdos - do plano da pesquisa 
empírica estrutural à pesquisa empírica 
qualitativa centrada no exame das 
interações e trocas nas interfaces entre 
seus diversos atores. 

INTERMEDIÁRIO 
(ou meso) 

Importa a interação institucional 
relevante tal como ordenada nos 
dispositivos de controle. A descrição formal e integrada do 

segundo e do terceiro níveis permite 
identificar arquiteturas institucionais da 
participação orientada para o controle. MACRO 

São privilegiadas as condições 
estruturais, isto é, uma visão de sistema 
da atuação ou das posições reservadas 
aos respectivos actantes. 

Quadro 1 – Níveis de análise da arquitetura da participação e controles democráticos no Brasil 
Fonte: Elaboração própria, a partir de Vera (2012).  

Neste modelo, as análises do segundo e do terceiro nível estão voltadas para 
identificação das arquiteturas institucionais da participação orientada para o controle. Já no 
primeiro nível, a análise se volta para o exame das interações e das trocas geradas nos 
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mecanismos e tem como base uma pesquisa empírica qualitativa. Logo, nesta pesquisa, ao 
utilizar o modelo metodológico proposto por Vera (2012), empreendemos nossas análises nos 
três níveis de abstração descritos, mas em ordem inversa, iniciando no nível macro e finalizando 
no nível micro. No Capítulo 2, empreendemos apenas análise teórica, ao apresentar e discutir 
os conceitos abordados ao longo da tese. Os capítulos subsequentes, do Capítulo 3 ao Capitulo 
5, apresentam, cada um, uma análise empírica correspondente a um nível no modelo proposto: 
macro, intermediário e micro. 

Os três capítulos de análise apresentam uma investigação independente, com abordagem 
teórica e análise de dados, que podem ser lidos separadamente. Por isso, os procedimentos 
metodológicos de coleta e análise de dados seguem uma lógica diferente em cada capítulo e são 
explicados, detalhadamente, no corpo dos mesmos. De forma geral, os capítulos envolveram a 
análise documental, realização de entrevistas e observações in loco, análise de base de dados e 
pesquisa bibliográfica. No que se refere à aproximação dos capítulos analíticos com o modelo 
proposto, o Capítulo 3, representou a análise em nível macro da pesquisa, em que são 
privilegiadas as condições estruturais, ou uma visão de sistema. Naquele capítulo, as 
instituições participativas são apresentadas em uma perspectiva histórica, desde sua origem ao 
momento atual; as arquiteturas institucionais dos Conselhos e das Conferências são analisadas, 
e, no final, há a proposição de um modelo para representar as arquiteturas. 

O Capítulo 4 corresponde ao nível intermediário do modelo analítico, que volta a 
atenção para a interação institucional entre os mecanismos de participação. Este capítulo 
apresenta o funcionamento dos mecanismos de participação no Poder Legislativo, em uma 
perspectiva comparada aos mecanismos do Poder Executivo, assim como chega a algumas 
conclusões no que se refere ao tratamento do tema da participação em legislativos municipais 
no Brasil. Já o Capítulo 5 representa o nível micro, que volta a atenção para a dinâmica dos 
atores nos mecanismos. Nesse capítulo, voltamos as análises para o funcionamento de 
mecanismos de participação em dois contextos diferentes, nas Câmaras Municipais de São 
Paulo e de Salvador.  

A escolha das duas capitais deveu-se, em parte, pela identificação da pesquisadora, que 
passou a maior parte da vida em Salvador, onde teve a oportunidade de atuar em movimentos 
sociais, e conhecer a realidade local; e, por outro lado, trabalhou em São Paulo, quando passou 
a acompanhar, mais de perto, instrumentos de controle social. Ademais, são duas capitais com 
relevância no cenário nacional. São Paulo tem um histórico de mobilização da sociedade civil, 
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e uma grande variedade de mecanismos de participação disponibilizados para o interação com 
o cidadão. Já Salvador, não tem um grande histórico de mobilização social, e acabou sendo um 
exemplo para contrapor a São Paulo, de forma a analisar uma realidade com muitos espaços 
para participação social, e outra realidade que não disponibiliza muitas possibilidades de 
participação. As entrevistas foram realizadas entre julho e agosto de 2016. Vale destacar que a 
utilização desse modelo de análise foi decisivo para o alcance dos objetivos propostos, uma vez 
que contemplou uma visão mais ampla e geral do sistema de funcionamento da participação 
social no Brasil, como também a análise dos mecanismos isoladamente e em funcionamento 
em diferentes realidades locais. 

Desta forma, a tese está organizada seguindo a seguinte estrutura: o Capítulo 2 volta-se 
para a apresentação das teorias da Democracia Representativa e Participativa, destacando os 
principais pontos em que é possível estabelecer relação entre as distintas teorias. A partir dessa 
distinção inicial, alguns conceitos seminais para o desenvolvimento do trabalho são 
apresentados. No Capítulo 3, primeiramente, são apresentadas as origens das instituições 
participativas no Brasil e sua evolução até o momento atual, com a descrição das principais 
características de sua arquitetura. Em seguida, os conselhos de políticas públicas e as 
conferências são analisados e, por fim, alguns apontamentos são apresentados sobre como 
pensar a arquitetura institucional de participação social no Brasil. 

O Capitulo 4 aborda, a discussão sobre o funcionamento dos parlamentos e as 
contribuições deste campo de conhecimento para o entendimento da participação social em 
nível municipal. Em seguida, apresentamos as principais discussões referentes à participação 
social no poder legislativo, como também dados sobre mecanismos de participação social 
existentes no nível federal. Em seguida, apresentamos uma análise do Censo Legislativo a fim 
de estabelecer algumas tendências no que se refere ao tratamento do tema da participação social 
em legislativos municipais. O Capítulo 5 apresenta a análise dos mecanismos de participação 
social em funcionamento nas Câmaras Municipais de duas capitais brasileiras, São Paulo e 
Salvador, cidades com tradições democráticas diferentes. A coleta de dados foi realizada por 
meio da análise documental e de entrevistas a funcionários e parlamentares, assim como a atores 
da sociedade civil. Por fim, os mecanismos de participação em funcionamento nas câmaras 
foram categorizados em relação ao potencial participativo. O Capítulo 6 é voltado para as 
conclusões finais da pesquisa, em que os apontamentos conclusivos de cada capítulo são 
articulados, de forma a promover uma análise multinível, conforme proposto por Vera (2012). 
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Nesse sentido, os três níveis de análises, levam ao alcance de conclusões mais gerais sobre o 
tema da participação. 
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2 TEORIA DA REPRESENTAÇÃO E DA PARTICIPAÇÃO 

 

As duas teorias a serem abordadas nesse capítulo inserem-se no campo teórico da 
Democracia, que, por sua vez, é bastante amplo e permeado por correntes de diferentes matrizes 
ideológicas. Isso porque a Democracia parece atribuir uma “aura de legitimidade” à vida 
política moderna, e diferentes tipos de regimes políticos, seja de esquerda, centro, ou direita, se 
dizem democratas (HELD, 2006, p. 1). Contudo, a sua história é complicada, marcada por 
concepções divergentes e repleta de discordâncias (HELD, 2006). Essa disputa política acerca 
do sentido de democracia foi resumida por Nobre (2004) em duas grandes arenas: a primeira 
está relacionada a disputa em torno de macroestruturas do quadro institucional do regime 
democrático, tais como eleições periódicas e livres, separação de poderes, regime de governo, 
respeito a direitos e garantias individuais, entre outros; e a segunda arena refere-se à criação de 
novos espaços de participação e deliberação que desafiam as macroestruturas já existentes no 
regime democrático. Para o autor, as novas formas de participação podem colocar em xeque o 
arranjo macro estrutural em vigor e a questão central na disputa do sentido da democracia seria, 
justamente, a definição da natureza e da posição que essas instituições devem ou podem ocupar 
nos sistemas democráticos. 

Held (2006), ao descrever os Modelos da Democracia, estabeleceu, como diferenciação 
entre eles, a divisão e classificação em dois tipos mais amplos: a democracia direta ou 
participativa, em que os cidadãos estão diretamente envolvidos no sistema de tomada de 
decisões para assuntos públicos; e a democracia liberal ou representativa, em que o sistema de 
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governo envolve a tomada de decisão pelos oficiais eleitos para representar os cidadãos. Apesar 
da ponderação do autor de que se trata de uma distinção apenas razoável e incapaz de explicar 
a complexidade do campo teórico da democracia, esta distinção acaba sendo recorrente na 
literatura. Assim, as ideias de representação e participação são, usualmente, caracterizadas 
como antagônicas uma à outra. Como se o oposto de representação fosse a participação, quando, 
na verdade, o oposto da representação é a exclusão, e o oposto à participação é a abstenção 
(PLOTKE, 1997). 

Neste capítulo, temos como objetivo apresentar os conceitos de representação e 
participação no contexto da Teoria Democrática, explorar a oposição estabelecida na literatura 
entre os termos, bem como suas complementariedades. Não se pretende, aqui, abranger a 
totalidade da discussão sobre Representação e Participação, mas a investigação acerca da 
aproximação entre os dois conceitos é basilar para a compreensão das análises a serem 
realizadas nos capítulos subsequentes. 

 

 

2.1 REPRESENTAÇÃO 

 

O conceito de representação tem um aspecto plural e complexo em termos de aplicações 
e significados. Segundo Almeida (2010, p. 2), “é possível falar de representação, desde imagens 
mentais, a transações econômicas e processos legais, a performances teatrais”. Apesar dessa 
complexidade, o conceito apresenta um histórico de marginalidade, tendo ficado restrito a 
algumas referências bibliográficas, das quais merecem destaque, primeiramente, o livro de 
Pitkin, de 1967, “The concept of representation”, e o publicado quase três décadas depois, “The 
principles of representative government”, de Bernard Manin (ALMEIDA, 2011). Segundo 
Araújo (2009), os dois textos seguem tendências pluralistas e institucionalistas reduzindo o 
debate da representação à realização de eleições, deixando de lado o problema da soberania, 
apesar de ambos terem apresentado diagnósticos diferentes sobre os sistemas representativos 
nas democracias contemporâneas. 
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Graça (2011) destaca que as divergências acerca do conceito começam pela definição 
mais básica do que seja a representação política, pois não há um consenso se ela se trata de uma 
forma de construção de uma vontade da nação, ou se é a transmissão dos interesses do eleitorado 
e a procura de um interesse majoritário, ou mesmo se é a criação de uma assembleia que tenha 
como função deliberar e decidir. Para Nogueira (2014), a representação possui uma grande 
proximidade com a democracia, visto que a maior parte da literatura sobre o tema, quase 
sempre, o retrata como expressão da representação democrática. Para Manin (1996), a 
representação está relacionada a um regime de governo, e os princípios do governo 
representativo são:  

1. designação dos governantes mediante eleições em intervalos regulares; 2. 
independência relativa dos governantes vis-à-vis a vontade dos eleitores; 3. 
possibilidade de que os governados exprimam suas opiniões e suas vontades políticas 
sem que elas tenham de ser submetidas ao controle dos governantes; 4. submissão das 
decisões públicas à prova do debate público. (MANIN, 1996, p. 17 e 18 apud 
NOGUEIRA, 2014, p. 93). 
 

De forma similar, Bobbio (2000) apresenta a famosa definição mínima de democracia, 
com algumas regras procedimentais básicas para o funcionamento de sistemas democráticos, 
tais como o sufrágio universal, o pluralismo, o princípio da maioria e o respeito às minorias. 
Além das regras ou princípios de funcionamento do governo representativo, a conceituação da 
representação, em si, pode apresentar diferentes definições. Nesse sentido, Graça (2011) 
desenvolve uma linha de raciocínio na tentativa de explicar a amplitude que o conceito de 
representação pode ter: 

Se a Democracia é o governo do povo, e a Representação Política é o principal meio 
utilizado para alcançá-la em sociedades grandes e complexas, dizer o que é representar 
é dizer por qual forma as decisões desses órgãos representativos se legitimam 
(GRAÇA, 2011, p. 4). 
 

Ainda discutindo a questão da polissemia que o conceito de representação pode adotar, 
vale destacar o trabalho de Pollak (2007), citado por Almeida (2011), que sistematizou uma 
série de adjetivos utilizados pela teoria para caracterizar a representação, tais como:  

(...) virtual (BURKE, 1987; LAVALLE et al., 2006), substantiva, descritiva e 
simbólica (PITKIN, 1967), promissória, antecipatória, giroscópica e “surrogate” 
(MANSBRIDGE, 2003), discursiva (KECK, 2003; DRYZEK e NIEMEYER, 2006), 
por afinidade (AVRITZER, 2007) e autoautorizada (URBINATI e WARREN, 2008) 
(ALMEIDA, 2011, p. 3). 
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Nesse sentido, a conclusão é que a partir desses adjetivos não se consegue, exatamente, 

esclarecer o conceito de representação. Graça (2011) faz um esforço de chegar a uma definição 
geral do conceito de representação política dentro das disputas teóricas atuais a partir de 
definições contextuais existentes na literatura e destaca alguns conceitos – que apresentamos 
abaixo - bastante referenciados e que surgiram a partir de dois estudos considerados clássicos 
sobre o assunto, o de Pitkin (1972) e o de Sartori (1962). 

 

SARTORI 
1962 

“(...) o fim e a razão de ser das instituições representativas, que é unir, de algum modo, os 
governantes aos governados, visando a uma solução que vincule os primeiros aos segundos, 
de forma a garantir que aqueles os quais operam na esfera publicística ex jure 
repraesentationis se comportem de maneira como um mandatário deveria comportar-se com 
relação ao mandante, cuidando, não de seus próprios interesses, mas dos alheios.” (p. 15) 

PITKIN 
1967 

“(...) representar aqui significa agir no interesse dos representados, de uma maneira 
responsiva a eles.” (p. 209) 

ROGOWSKI 
1981 

“(...) nós devemos dizer que um grupo de pessoas 1A, 2A (...), nA é representado em uma 
questão por uma pessoa ou instituição B enquanto as ações de B refletirem as preferências 
ideais do grupo.” (p. 397) 

PLOTKE 
1997 

“Eu alcanço a representação política quando meu representante autorizado tentar alcançar 
meus objetivos políticos, se sujeitando ao diálogo sobre esses objetivos e o uso de 
procedimentos mutuamente aceitos para alcançá-los. Eu posso ou não estar fisicamente 
presente quando meu representante se engajar em várias atividades, mas em um sentido 
político eu estou forçadamente presente durante o processo representativo.” (p. 30) 

MANIN et al 
1999 

“(...) definindo representação como agir dentro do interesse do representado (...)” (p. 02) 

MIGUEL 
2003 

“(...) a função da representação política significa participar de processos de tomada de 
decisão em nome dos outros (...), mas também participar da confecção da agenda pública e 
do debate público em nome de outros.” (p. 133) 

REHFELD 
2006 

“Representação realmente acontece quando uma particular audiência reconhece um caso 
como conformando com qualquer regra de reconhecimento que ela use (...)” (p. 4) 

YOUNG 
2006 

“A representação é um processo que ocorre ao longo do tempo e tem momentos ou aspectos 
distintos, relacionados entre si, mas diferentes uns dos outros. A representação consiste num 
relacionamento mediado entre os membros de um eleitorado, entre este e o representante e 
entre os representantes num organismo de tomadas de decisões. Na qualidade de um 
relacionamento prolongado entre os eleitores e seus agentes, a representação oscila entre 
momentos de autorização e de prestação de contas: é um ciclo de antecipação e retomada 
entre os eleitores e o representante, no qual seus discursos e ações devem carregar vestígios 
de um momento ao outro.” (p. 151) 

URBINATI, 
2006 

“Representação é um processo de extensivo filtramento, refinamento e mediação da 
formação da vontade política e de sua expressão. Ela modela o objeto, o estilo e os 
procedimentos da ação e competição política. Ela ajuda a despersonalizar demandas e 
opiniões, o que permite aos cidadãos se misturar e associar sem apagar o espírito partidário 
essencial à livre competição política ou obscurecer a divisão maioria/minoria.” (p. 06) 

Quadro 2 - Principais conceituações sobre Representação Política na literatura recente 
Fonte: Adaptado de Graça, 2011, p. 33, 34 e 35. 
 

As definições listadas no Quadro 2, mesmo que representando uma pequena amostra do 
debate conceitual existente, evidenciam a diversidade do campo em diversos aspectos. No que 
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se refere ao local em que a representação ocorre, enquanto para Sartori (1962), Rogowski 
(1981) e Plotke (1997), ela ocorre dentro do organismo decisório, para Miguel (2003), Rehfeld 
(2006), Young (2006) e Urbinati (2006), ela ocupa toda a sociedade civil e o organismo 
decisório. No aspecto que se relaciona a quem participa do processo, há uma variedade ainda 
maior entre as definições. Para Miguel (2003) e Urbinati (2006) eleitores, partidos, 
representantes escolhidos e sociedade civil participam do processo. Para Sartori (1962), 
Rogowski (1981), Manin e outros (1999), apenas os representantes escolhidos devem participar 
do processo. Também podemos identificar diferenças entre as definições no que se refere às 
motivações para a representação e a forma de seleção e controle dos representantes (GRAÇA, 
2011). 

Uma diferença que nos chama atenção refere-se ao que é representado. Enquanto para 
Pitkin (1972), Plotke (1997) e Manin e outros (1999), os interesses ou as opiniões são de base 
individual, ou de grupo (ROGOWSKI, 1981), para Urbinati (2006), ocorre uma representação 
da vontade política da sociedade. Para Urbinati (2006), a representação tem um poder de unir e 
conectar indivíduos isolados da sociedade civil, pois faz com que os cidadãos tenham que 
construir uma perspectiva orientada para o futuro. A autora se mostra crítica à noção da 
superioridade da democracia direta, uma vez que, nela, os eleitores são meras quantificações, o 
que não ocorre na democracia representativa, em que refletem complexidade de opiniões e de 
influência política. E os votos representam preferências individuais, ao invés de opiniões. Para 
a autora: 

Contrariamente aos votos sobre questões isoladas (democracia direta), um voto em 
prol de um candidato reflete a longue durée e efetividade de uma opinião política ou 
de uma constelação de opiniões políticas; ele reflete a atratividade de uma plataforma 
política, ou um conjunto de demandas e idéias ao longo do tempo. (...) O voto direto 
(ou, nas palavras de Condorcet, a “democracia imediata”) não cria um processo de 
opiniões e não permite que elas se baseiem em uma continuidade histórica, pois faz 
de cada voto um evento absoluto e, da política, uma série única e discreta de decisões 
(soberania pontuada). (URBINATI, 2006, p. 211). 
 

Na democracia representativa, as opiniões, interpretações e ideias ganham visibilidade 
através do voto em determinado candidato ou partido. Os partidos políticos, por sua vez, tem o 
papel de articular o interesse universal, a partir de pontos de vista diferenciados. Assim, a 
sociedade civil pode se identificar, politicamente, com tais ideias e influenciar a direção política 
do país. Com isso, pode-se afirmar que a representação política transforma e expande a política, 
pois permite que o social seja traduzido na política, além de promover a formação de grupos e 
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identidades políticas. Assim, a autora considera que a representação é uma forma de 
participação, que envolve a relação continuada no tempo entre representantes e representados. 
(URBINATI, 2006). 

 

 

2.2 PARTICIPAÇÃO 

 

Embora estejamos utilizando o termo participação, vale destacar que nos referimos ao 
conceito de participação política e, mesmo fazendo essa especificação, trata-se de um conceito 
polissêmico, que, segundo Reis (2014, p. 113 e 114), abrange: 

“(...) um guarda-chuva tão extenso sobre coisas tão diversas quanto votar, frequentar 
associações, comparecer a comícios, difundir opiniões na internet, assinar manifestos, 
filiar-se a partidos, ir a passeatas, militar em sindicatos, aderir a boicotes, candidatar-
se em eleições, resistir em barricadas, doar dinheiro a candidatos, voluntariar-se em 
ONGs, panfletar em campanhas e, talvez, explodir algumas bombas?” 
 

Logo, o esforço de teorização sobre participação leva ao desdobramento em tópicos 
mais específicos, em que cada uma de suas diversas manifestações pode ter efeitos e causas 
variados, o que dificulta uma apreensão mais global do conceito (REIS, 2014). Cantoni (2016) 
destaca que diferentes tipologias classificatórias tem sido propostas por pesquisadores para 
explicar e reunir as diversas formas de envolvimento dos cidadãos nas democracias 
contemporâneas. É possível pensar, por exemplo, em duas modalidades de participação 
política: a participação convencional e a não convencional - uma das distinções mais comuns 
na literatura sobre o tema (BARNES, 1979 apud CANTONI, 2016). A participação 
convencional volta-se para a análise de elementos relacionados ao processo eleitoral, incluindo 
questões ligadas ao voto, campanhas eleitorais, partidos políticos, ocupação de cargos eletivos 
públicos, entre outros. E a participação não convencional analisa as ações políticas que 
ultrapassam o processo eleitoral, tais como, as ações de movimentos sociais, greves, passeatas, 
manifestações, ocupações de prédios públicos, petições, entre outros (CANTONI, 2016). 
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Teixeira (2002) ressalta que o conceito de participação política é impregnado de 
conteúdo ideológico, tendo sido usado de várias maneiras, seja para legitimar a dominação de 
classes, ou mesmo numa idealização da sociedade, em que esta ficaria contra o Estado. Dagnino 
(2004) destaca que a noção de participação, no projeto neoliberal, está relacionada à emergência 
de uma participação solidária, com ênfase no trabalho voluntário e responsabilidade social, 
apresentando, assim, uma perspectiva privatista e individualista, diferente do significado 
coletivo de participação social. Nesse sentido, a participação está voltada para o desempenho 
de funções e responsabilidades restritas à implementação e execução de políticas públicas, 
“provendo serviços, antes considerado como dever do Estado” (DAGNINO, 2004, p. 102). 

Para Teixeira (2002), a participação política pode ser considerada como um processo 
contraditório, em sua essência, que envolve uma relação multifacetada de poder entre diversos 
atores, que são diferenciados por identidades, interesses e valores. Várias formas de 
participação fazem parte do processo político, podendo ser mais ou menos intensas, de acordo 
com a conjuntura dos atores envolvidos. Na Teoria Democrática, a questão da participação 
política deu forma a um modelo de democracia, que surgiu a partir de duas críticas à democracia 
representativa: o primeiro refere-se à falência da representação, visto que representaria 
interesses próprios e, o segundo, refere-se à falta espelhamento dos representantes eleitos às 
novas clivagens sociais. O segundo argumento retrata o tema do aprofundamento da 
democracia, ou melhoria da qualidade do que seria uma verdadeira democracia.  

Pogrebinschi (2011) destaca que há uma tendência, na academia, por estudos 
relacionados a correntes participacionistas e deliberativas. É possível perceber essa adesão não 
apenas por parte dos estudiosos da democracia, como também por parte de governos, que, cada 
vez mais, desenvolvem novas práticas participativas e experiências deliberativas. E é possível 
verificar a importância da participação para a efetivação da democracia nas obras de autores de 
diferentes espectros teóricos (TOQUEVILLE, 1977; PUTNAN, 1996; HABERMAS, 1996; 
COHEN et al, 1995 apud FARIA, 2010), em que: 

(...) a participação cívica é considerada uma variável determinante para a ampliação e 
para o fortalecimento das democracias, tanto no que diz respeito ao plano 
sociocultural quanto no que diz respeito à dimensão político-institucional (FARIA, 
2010, p. 187). 
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Assim, o padrão democrático de uma sociedade passa a ser avaliado não apenas pela 
densidade cívica de sua sociedade civil, ou pela força de sua esfera pública, mas também pela 
pluralidade de formas participativas institucionalizadas com capacidade de inserção de novos 
atores nos processos decisórios. Estas formas participativas, que também podemos chamar de 
instituições participativas, ou mecanismos de participação, tem o potencial de ampliar a 
participação da sociedade, em relação a problematização de situações, influência nas decisões, 
e também promover uma participação mais deliberativa (FARIA, 2010). 

As análises se voltam não apenas para o contexto em que pessoas formam pontos de 
vista e testam opiniões, mas também os tipos de mecanismos que existem nas democracias. A 
concepção de formas participativas tem como proposição promover um aprofundamento da 
democracia, uma vez que aumentam a possibilidade de expressão de diferentes grupos, que, por 
sua vez, devem ser, cada vez mais, capacitados para o exercício do poder político. Acredita-se 
que a democracia, para se consolidar, precisa estar amparada em um conjunto de valores 
democráticos, construídos e exercidos através de práticas cotidianas dos atores da sociedade. 
Para tanto, ressalta-se a importância da dinâmica social por meio da prática de movimentos, 
organizações e associações formadores de uma cultura política norteadora de ações (FARIA, 
2010). 

A democracia é, então, repensada a partir de um novo tipo de participação, em que os 
cidadãos possuem mais poder, assim como tem a oportunidade de exercer esse poder de forma 
pensada e reflexiva (HELD, 2006). Contudo, há algumas críticas a essa noção de deliberação 
entre cidadãos livres e iguais. Primeiramente, é preciso ter em mente que limitações culturais, 
econômicas e sociais inibem naturalmente as formas de expressão, como destaca Young (2001). 
Outro ponto que merece atenção é a suposição de que todos os conflitos podem ser resolvidos 
racionalmente em um ambiente de disputa por interesses, uma questão que remete aos 
iluministas, que acreditavam na solução racional. A terceira crítica que merece ser destacada é 
a noção de participação em instâncias participativas, que acaba sendo interpretada, de forma 
equivocada, como uma forma de participação direta. 

Essa terceira crítica remete a um debate central, que citamos anteriormente, a oposição 
entre representação e participação, que consideramos como uma falsa oposição. Entre os 
argumentos para tal consideração, podemos destacar que, além dos conceitos não serem 
antagônicos, os próprios espaços participativos são formados por representantes. O importante 
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para avançarmos na discussão é perceber que os teóricos participacionistas e deliberativos, ao 
considerarem a democracia direta como uma forma superior de democracia, acabam relegando 
a segundo plano? o estudo sobre o conceito de representação. Aprofundaremos essa questão na 
sessão seguinte. 

 

 

2.3 REPRESENTAÇÃO E PARTICIPAÇÃO 

 

Assim como, existem críticas às teorias participacionistas e deliberativas, algumas 
críticas são direcionadas a teoria da representação como, por exemplo, o fato das eleições não 
serem instrumentos suficientes de expressão da soberania popular, de “responsividade” e de 
representatividade por parte dos governantes. Outra crítica está relacionada ao crescente 
absenteísmo, apatia e indiferença no comparecimento às urnas de grande parte do eleitorado na 
maior parte as democracias. A terceira grande crítica à representação refere-se ao 
funcionamento dos partidos políticos. Possuidores de pouca confiança por parte de cidadãos ao 
redor do mundo, os partidos, cada vez menos, conseguem representar a diversidade existente 
nas sociedades, possuem identidade ideológica pouco definida, e os líderes pessoais acabam 
sendo mais importantes do que os partidos (LOUREIRO, 2009). 

A partir dessas críticas, é elaborado um discurso de que a representação encontra-se em 
crise, que permeia debates acadêmicos e da sociedade civil, como também meios políticos em 
países democráticos (LOUREIRO, 2009). Pinto (2004) afirma haver um consenso entre um 
número significativo de autores de que a democracia representativa, tal como se consolidou no 
século XX, não tem sido capaz de dar conta dos problemas sociais e culturais postos, nem de 
gerar justiça e inclusão social. Como contraponto, Nogueira (2014) afirma que, embora a 
expressão “crise de representação” esteja consagrada e largamente empregada, a hipótese de 
Manin (1996), de que se trata, na verdade, de uma metamorfose da representação é bastante 
razoável e factível. Contudo, para o autor, há uma dificuldade em aceitar essa explicação, pois 
o fato da ideia de representação ser colocada em oposição à participação acaba levando a uma 
necessidade de crítica à noção de governo indireto e elitista, associado à representação, para a 
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construção de uma noção de democracia direta, com protagonismo do povo, associado à 
participação. 

Esta oposição estabelecida entre participação e representação, leva a uma cisão no 
debate acadêmico: por um lado, há autores que se dedicam à análise do funcionamento da 
representação política e dos processos de sua transformação, mas não se voltam para a 
qualidade e reforma da democracia. E, por outro lado, há autores que estudam a qualidade da 
democracia, com uma agenda de reforma da mesma, embora não pensem na questão da 
representação. Logo, não existem modelos que problematizem a representação política 
propriamente dita, no que se refere às mudanças nas relações entre partidos, candidatos e 
eleitores e das novas instâncias de intermediação, como a mídia, por exemplo. Nesse sentido, 
também faltam estudos que se voltem para “novas modalidades democráticas de conexão entre 
representantes e representados” (LAVALLE, 2006, p. 50). 

Para Pogrebinschi (2011), a participação e a deliberação vêm sendo, progressivamente, 
assumidas como elementos caracterizadores de modelos de democracia, que seriam 
supostamente substituíveis ao governo representativo e dos seus respectivos arranjos 
institucionais que se consolidaram e reproduziram desde o século XVIII. Lavalle (2006) destaca 
que, enquanto alguns autores não admitem pensar a representação fora dos circuitos tradicionais 
da política, estudiosos do aprofundamento da democracia enfocam inovações institucionais 
participativas, mas não prestam atenção à problemática da representação. Para o autor, as 
modalidades de representação coletiva não se encontram submetidas aos limites estruturais das 
eleições e dos eleitos, mas estão voltados para exercer pressão, controle, supervisão, 
intervenção, assédio e reclamo perante o poder em instâncias executivas de políticas e em 
espaços de interlocução.  

No que se refere a propostas de reformas políticas, Loureiro (2009) destaca que algumas 
procuram corrigir os problemas dos sistemas eleitorais e partidários, buscando tornar os 
governantes mais representativos, enquanto outras levam a uma descrença na representação 
política, a partir da defesa de novas formas de participação popular, para além das eleições e 
dos partidos. Nesse sentido, Pinto (2004) questiona até que ponto a substituição da 
representação pela participação pode solucionar os problemas da democracia representativa. 
Para a autora, os estudos sobre experiências de democracia participativa defendem a relevância 
e apresentam as virtudes da organização da sociedade civil, mas não conseguem elucidar como 
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ocorre o encontro entre essa sociedade com a política institucional. Para Lüchmann (2007, p. 
1), as noções de participação e representação, que, historicamente, sempre foram elementos 
centrais da teoria democrática, demarcam “as principais diferenças na confusa – e polissêmica 
– trajetória da constituição de modelos de democracia”.  

Retomamos, aqui, os argumentos que contrapõem a ideia de oposição entre participação 
e representação. Primeiramente, por mais que os teóricos da participação falem em participação 
direta da sociedade nas instâncias participativas, ela também é feita por meio de representações. 
Por acreditarem na superioridade da democracia direta, há uma tendência no debate acadêmico 
em não considerar a dimensão da representação dentro das instituições participativas. Outro 
argumento nesse sentido refere-se ao fato de que as teorias que abordam a participação, e 
mesmo as instituições participativas existentes, não retratam o fim da democracia representativa 
tradicional. Para Jardim Pinto (2004), a representação não é oposição à participação e deve 
haver uma combinação entre elas, para que não ocorra uma divisão de trabalho entre sociedade 
civil e a esfera propriamente política. A autora questiona até que ponto a substituição da 
representação pela participação, como forma de solucionar os problemas da democracia 
representativa, não incorre nos mesmos limites delineados por esta. 

Logo, acreditamos que os modelos teóricos da democracia representativa, participativa 
e deliberativa constituem-se podem ser conciliados na prática (POGREBINSCHI, 2010). 
Ademais, é importante ter em mente que a representação, ao acompanhar as transformações das 
sociedades, foi também ficando mais complexa, carregada de atores e espaços difíceis de serem 
mapeados. Contrapor democracia eleitoral e democracia substantiva, democracia representativa 
e democracia direta, ou mesmo, “representar a” e “participar de”, não possibilitam o 
ordenamento da complexidade das instituições do sistema democrático existente nos dias de 
hoje (NOGUEIRA, 2014).  

Nesse sentido, Urbinati (2006) apresenta alguns avanços em relação ao conceito de 
representação. Primeiramente, a autora fundamenta sua tese na análise do funcionamento da 
assembleia ateniense, e destaca que a presença direta dos cidadãos não significava, exatamente, 
a participação ativa de todos. A maioria se abstinha da completa participação, pois apenas 
comparecia, mas não fazia uso da palavra. O que os antigos desencorajavam era a ausência, não 
o silêncio. Em outras palavras, o caráter direto significava apenas presença física, mas não 
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necessariamente voz. Esse argumento questiona diretamente a validade da noção da democracia 
direta como superior. 

A autora apresenta uma série de argumentos em favor do que chamou de democracia 
representativa política. Em primeiro lugar, destaca que a democracia representa opiniões, 
ideias e não indivíduos. E as opiniões são importantes porque compõem uma narrativa que 
vincula eleitores através do tempo e do espaço e faz das causas ideológicas uma representação 
de toda a sociedade e de seus problemas. Com isso, a representação reabilita uma dimensão 
ideológica da política: o processo complexo de unificação e desunião dos cidadãos que os 
projeta para uma perspectiva orientada ao futuro. A divergência de opiniões, de interpretações 
de ideias acaba sendo um fator de estabilidade. O exercício do poder requer uma contestação 
repetida e periódica, sendo a autoridade dos investidos de poder criada e recriada como 
resultado da manifestação do povo. Os partidos políticos ocupam um papel fundamental para 
evitar conflitos com derramamento de sangue, pois integram a multidão e unificam seus ideais 
e interesses, tornando o soberano sempre presente como agente de supervisão dos 
representantes. 

Assim, a representação não pode ser reduzida a um contrato, firmado através das 
eleições, como também não pode ser reduzida à nomeação de legisladores como substitutos do 
soberano ausente. Constitui-se em uma forma de governo, que não exclui diversas formas de 
participação. É um sistema político, que, em sua essência, possui mecanismos que podem ativar 
uma variedade de formas de controle e de supervisão por parte dos cidadãos. Ao criar 
mecanismos e instituições para a inserção da participação do cidadão, é possível evitar a 
concentração da fonte de legitimação nas instituições estatais e a redução do consentimento 
popular, em um único ato de autorização, no momento do voto (LOUREIRO, 2009). Logo, a 
seguir, discutimos os três principais elementos constitutivos da teoria da representação 
democrática de Urbinati (2006), sistematizados por Loureiro. 

O primeiro elemento refere-se à importância da compreensão de que a democracia 
representa opiniões e ideias e não, exatamente, a vontade dos indivíduos, uma vez que os votos 
refletem preferências individuais, mas não refletem a expressão das opiniões (LOUREIRO, 
2009). Embora o voto dos indivíduos corresponda à soma de vontades, não chega a ser 
representativo das ideias, já que as opiniões não são iguais às vontades. Os eleitores não devem 
ser considerados meras quantificações, mas como fonte de uma complexidade de opiniões e 
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poder político. E a sociedade democrática, por sua vez é “(...) uma malha intricada de 
significados e interpretações das crenças e opiniões dos cidadãos” (URBINATI, 2006, p. 210). 
Urbinati (2006) destaca que o voto em um candidato reflete a longevidade e a efetividade de 
uma opinião política ou de um conjunto de opiniões, ao passo que também reflete a escolha a 
uma plataforma política composta por um conjunto de ideias, construídas e sustentadas ao longo 
do tempo. Assim, Urbinati (2006, p. 211), destaca que: 

(...) quando a política é programada de acordo com os termos eleitorais e as políticas 
incorporadas pelos candidatos, as opiniões compõem uma narrativa que vincula os 
eleitores a partir do tempo e do espaço e faz das causas ideológicas uma representação 
de toda sociedade e de seus problemas. 
 

Por isso, as opiniões são importantes para compor uma narrativa que vincula eleitores 
através do tempo e do espaço, e a causas ideológicas são uma representação da totalidade da 
sociedade e de seus problemas (LOUREIRO, 2009). O segundo elemento a ser observado na 
teoria da representação é que ela é considerada uma forma superior e até mesmo desejável em 
relação à democracia direta, que apresenta algumas limitações. Entre elas, podemos destacar o 
fato de que não é capaz de criar um processo de formação de opiniões; não permite que haja 
uma continuidade histórica, tornando a política uma série única e discreta de decisões; não vai 
além do ato de votar, e todo voto torna-se um novo começo ou uma resolução final, pois reflete 
a contagem das vontades e não de opiniões. 

O terceiro componente está relacionado à importância dos partidos políticos para o 
funcionamento do sistema representativo. Os partidos políticos seriam os articuladores do 
interesse universal e pontos essenciais de referência em que cidadãos e representantes se 
reconhecem, formam alianças e definem ideologicamente os compromisso que desejam 
estabelecer. Para Urbinati (2006), a realização do potencial existente na representação só se 
efetiva através da política partidária. Por isso, o papel dos partidos é de conciliação do povo e 
unificação de ideais e interesses da população, conforme destaca Urbinati (2006, p. 218): 

A representação é a instituição que possibilita à sociedade civil (em todos os seus 
componentes) identificar-se politicamente e influenciar a direção política do país. Sua 
natureza ambivalente – social e política, particular e geral – determina sua ligação 
inevitável com a participação. 
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Por fim, vale destacar que a conceituação de representação democrática desenvolvida 
por Urbinati (2006) apresenta grande contribuição ao pensamento político clássico, mas não 
deixa de considerar as transformações da sociedade contemporânea (LOUREIRO, 2009). 
Loureiro (2009) destaca que o trabalho de Urbinati não teve desdobramentos no plano da 
construção institucional, o que representa uma lacuna, que tem sido continuamente apontada na 
literatura, o que a autora considerou “um sério desafio para a teoria e a prática democrática” 
(LOUREIRO, 2009, p. 88). A autora ainda destaca que a literatura contemporânea da ciência 
política e da sociologia não tem desenvolvido muitas descrições empíricas acerca de 
experiências da participação dos cidadãos, para além do processo eleitoral, que poderiam ser 
interpretadas como aperfeiçoamento da representação. Logo, Urbinati (2006, p. 218), conclui 
que: 

É, portanto, apropriado dizer que a compreensão da representação como uma 
instituição democrática, ao invés de um recurso ou uma segunda alternativa, coincide 
com a reabilitação de uma dimensão ideológica inevitável da política. Isso porque a 
política, no contexto da representação, envolve um processo complexo de unificação-
e-desunião dos cidadãos, que os projeta para uma perspectiva orientada para o futuro. 
A política mantém o soberano em moto perpétuo, por assim dizer, ao passo em que 
transforma sua presença em uma manifestação de influência política complexa e 
delicada. 
 

As análises a serem empreendidas nos capítulos subsequentes se situam nesse espectro 
teórico de elaboração de um conceito que propicie a aproximação entre os conceitos de 
representação e participação. O conceito de representação democrática desenvolvido por 
Urbinati (2006), por mais que atenda a essa complementariedade esperada entre representação 
e participação, necessita de mais reflexões empíricas. É importante destacar que as demais 
reflexões teóricas desenvolvidas nos capítulos subsequentes tem como base essa reflexão 
teórica. 
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3 ARQUITETURA DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO BRASIL: UM ESPAÇO EM 
CONSTRUÇÃO 

 

Das recentes transformações pelas quais a democracia tem passado, dois aspectos são 
relevantes para compreensão da participação social no Brasil. O primeiro refere-se ao fato da 
democracia ter se tornado uma aspiração universal, representando uma forma de governo ideal 
a ser alcançada nos mais diversos países no mundo e clamada por suas populações. Desde a 
chamada Terceira Onda de Democratização (HUNTINGTON, 1991), apenas alguns países de 
regiões em desenvolvimento permaneceram não democráticos5. Mais recentemente, durante o 
movimento que ficou conhecido como Primavera Árabe, em 2010, ditadores de quatro países - 
Tunísia, Líbia, Iêmen e Egito – viram seus regimes cair depois de anos no poder. Os regimes 
foram perdendo poder paulatinamente, como uma consequência da ocorrência de protestos 
sociais generalizados, com a adesão de grande parte da população, e muitas vezes, com conflitos 
armados. Howard (2013) destaca que os movimentos populares pela democracia, na Primavera 
Árabe, tiveram um efeito cascata, uma vez que as manifestações populares ocorridas 
primeiramente na Tunísia serviram de inspiração a ações similares que se espalharam por toda 
a região. É importante ressaltar, que tanto na Terceira Onda de democratização, quanto na 

                                                           
5 Segundo o Democracy Index 2015, publicado pela The Economist Intelligence Unit, em 2015, haviam 51 países, 
dentro do universo de 165 Estados independentes e 2 territórios, com regimes autoritários. Esses países estão 
concentrados principalmente em três regiões: África, a exemplo de Ruanda, Camarões e Etiópia; Ásia, a exemplo 
da China, Coreia do Norte e Vietnam; e Oriente Médio, a exemplo de Emirados Árabes, Síria e Afeganistão. 
Disponível em: http://www.eiu.com/Handlers/WhitepaperHandler.ashx?fi=EIU-Democracy-Index-
2015.pdf&mode=wp&campaignid=DemocracyIndex2015. Acesso em: 02 de maio de 2016. 
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Primavera Árabe, é possível identificar que a participação popular assumiu uma relevância 
maior na formação dos modelos ou ideais de governo. 

O segundo aspecto refere-se ao que Lavalle (2011a, p. 111) chamou de “plurarização 
institucional da democracia”, para explicar as instituições surgidas no plano do governo 
representativo que passaram a incluir, de diferentes formas, a participação do cidadão. Para o 
autor, estas mudanças envolvem a proliferação de canais extraparlamentares de representação 
formal e informal, situados fora das fronteiras tradicionais do governo representativo, que 
desempenham funções distintas de experiências anteriores na doutrina democrática liberal 
(LAVALLE, 2011a). A incorporação de instituições com a participação de cidadãos na esfera 
pública, é considerada por diferentes autores uma inovação democrática (LAVALLE, 2011a; 
WAMPLER, 2012; SAWARD; 2003; SMITH, 2005; MICHELS, 2011; GEISEL, 2012), que 
trouxe à tona uma diversidade de novas instituições em diferentes contextos e realidades. O 
surgimento dessas instituições esteve amparado na percepção de que a democracia 
representativa, por si só, não conseguiria melhorar o desempenho do Estado (WAMPLER, 
2012). 

Saward (2003) ressalta que a história da democracia é repleta de inovações, que foram 
intensificadas com a chegada do século XXI. As inovações mais recentes tiveram origem com 
o fim da Guerra Fria, momento em que a maior parte dos países passou a se questionar como a 
democracia deveria ser e que significado deveria ter (SAWARD, 2003). A partir de 1960, as 
democracias mais tradicionais do hemisfério norte passaram a adotar formas de participação 
cidadã direta, como o plebiscito, o referendo, ou mesmo a iniciativa popular (LAVALLE, 
2011a). A partir de 1990, diversos sistemas democráticos existentes, em diferentes regiões e 
localidades, passaram a inserir novas instituições envolvendo a participação de cidadãos na 
esfera pública. Em 2005, o relatório de pesquisa da Power Inquiry6, comissão da Câmara dos 
Lordes britânica, estabelecida para investigar as razões para o declínio da participação na 
política formal na Inglaterra, descreveu 57 experiências de inovação democrática em diferentes 
países, e analisou algumas delas de forma mais aprofundada (SMITH, 2005).  

                                                           
6 A Power Inquiry foi formada em 2004, como o projeto centenário de dois dos fundos de Joseph Rowntree, 
empresário e político dedicado à redução da pobreza e outras mazelas sociais de sua época. Em 1904, o empresário 
utilizou parte de sua riqueza para a criação de três fundos independentes voltados para diferentes aspectos dos 
problemas sociais contemporâneos (Disponível em: http://www.josephrowntree.org.uk/. Acesso em: 10 de 
novembro de 2015). 
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Essas inovações foram divididas em seis tipos diferentes, entre elas: as inovações 
eleitorais, com objetivo de aumentar a participação da população, como o voto eletrônico e o 
voto por correspondência; as inovações consultivas, com objetivo de informar aos gestores 
públicos a visão dos cidadãos sobre determinado tema, como audiências públicas, grupos focais 
e mesas de diálogo; as inovações deliberativas, com objetivo de deliberar sobre políticas 
públicas e influenciar gestores públicos, como juris populares, conferências e dias deliberativos; 
as inovações de co-governança, com objetivo de conferir influencia expressiva aos cidadãos 
no processo de tomada de decisões, como o orçamento participativo e conselhos de juventude; 
as inovações de democracia direta, com objetivo de dar aos cidadãos o poder na tomada de 
decisão em assuntos estratégicos, como referendos e recalls; e, por fim, as inovações de 
democracia eletrônica, com objetivo de usar tecnologias de informação para envolver 
cidadãos no processo de tomada de decisão, como as consultas eletrônicas e comunicação com 
parlamentares (SMITH, 2005). 

Resultados dessas inovações democráticas, as Instituições Participativas (IPs), ocorrem 
em diferentes contextos, apresentam características diversas, e são inseridas em diferentes 
estruturas de funcionamento, isto é, em diferentes arquiteturas, e, é possível afirmar que 
tornaram-se uma realidade em diversos países do mundo. A participação social tem como ponto 
de partida a insatisfação com os resultados produzidos pelas instituições da democracia 
representativa, assim, o desenvolvimento de instituições que consultam a sociedade, ou a 
colocam como parte das políticas públicas, tende a carregar a promessa da promoção de uma 
democracia mais justa e com maior capacidade distributiva. Entretanto, é preciso atentar para 
o fato de que a participação pública pode ser usada para diferentes propósitos e objetivos, uma 
vez que, pode ser vista tanto como um elemento de sucesso da democracia, ou como um meio 
para alcançar algo mais, seja o resultado de uma decisão, ou o desejo de uma tomada de decisão 
mais informada, passível de verificação, e legítima (ABELSON, 2006). 

Milani (2008) ressalta que foi a partir dos anos 1990 que a dimensão da participação 
social passou a ser um dos “princípios organizativos centrais” (MILANI, 2008, p. 42) dos 
processos de deliberação democrática, declarada e repetida em foros regionais e internacionais. 
O aumento da participação do cidadão tornou-se, então, prioridade oficial em diversos países, 
mesmo que, muitas vezes, se aproximasse mais de um discurso retórico, nem sempre posto em 
prática (SMITH, 2005). Este “princípio participativo”, construído com base em fontes diversas, 
passou a ser apoiado por atores diversos, como Banco Mundial, OCDE, União Europeia, 
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Nações Unidas, assim como por diversas Organizações da Sociedade Civil, entre outros 
(MILANI, 2008).  

Todavia, na teoria democrática, o papel da participação do cidadão nunca foi uma 
categoria analítica de grande destaque, sendo esta discutida apenas, entre democratas 
participativos e deliberativos (MICHELS, 2011). Lavalle (2011b) destaca que, no Brasil, a 
categoria participação não vem a ser uma categoria analítica da teoria democrática, e que a ideia 
de participação entrou no cenário nacional como uma categoria prática, que teria sido 
mobilizada para dar sentido à ação coletiva praticada por atores populares. Logo, a partir da 
reflexão acerca de experiências participativas foram elaborados novos modelos teóricos de 
democracia que “ampliam os atores, os espaços e os sentidos da política” (LUCHMAN, 2012, 
p. 59). Esses modelos questionam os pressupostos democráticos que restringem a ação política 
a determinados atores e estruturas institucionais, como únicos agentes capazes, relegando toda 
a pluralidade e complexidade social existente (LUCHMAN, 2012).  

Ancoradas no ideal da participação direta do cidadão em assuntos de interesse coletivo, 
desenvolve-se, a partir dos anos 1960, uma concepção “participativa” ou “republicana” de 
democracia. Essa concepção inspirou-se em teóricos clássicos como Rousseau e John Stuart 
Mills, dando ênfase ao caráter de autodeterminação dos cidadãos na condução da vida pública 
e na dimensão pedagógica e transformadora da participação política. Para Rousseau a 
participação política de cada cidadão na tomada de decisão seria fundamental para o 
funcionamento do Estado. As teorias da Democracia Participativa, Democracia Deliberativa e 
Democracia Associativa surgem, então, como alternativas críticas às teorias realistas de 
democracia, como a teoria do Elitismo Competitivo de Schumpeter, e o modelo Pluralista de 
Dahl, que, respectivamente, concentra o poder na mão de uma elite política, ou na ação dos 
grupos de interesse (LUCHMAN, 2012).  

A literatura sobre o tema está repleta de termos diferentes para retratar experiências 
similares de instituições surgidas de inovações democráticas. Os termos utilizados para se 
referir ao mesmo tipo de experiência podem ser diversos e apresentarem diferentes 
conceituações, tais como, participação dos cidadãos, participação popular, participação 
democrática, participação comunitária, entre outros, dentro do espectro nacional (MILANI, 
2008). A literatura internacional utiliza termos ainda mais diversos, como, democratic 
innovation, active citizenship, partnership, collaboration, capacity building, citizen 
participation, public participation, citizen governance, referendums e deliberation (SMITH, 
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2005; MICHELS, 2011). Por maior que seja a diversidade de termos empregados, os casos 
analisados sempre remetem à análise de experiências de novas instituições no bojo dos sistemas 
democráticos. 

Por mais diversa que se apresente a literatura sobre o tema, em que para cada termo 
descrito, há uma origem, um contexto e uma matriz teórica diferente, é possível identificar dois 
pontos que tendem a ser congruentes nos estudos analisados neste trabalho (LAVALLE, 2011; 
AVRITZER, 2011; WAMPLER, 2012; PIRES, 2011; ABELSON, 2006; SMITH, 2005). O 
primeiro deles deve-se ao fato de a maior parte dos estudos ressaltarem as promessas da 
participação, isto é, os diversos aspectos positivos que a participação dos cidadãos na esfera 
pública traz para a vida da população. Cortes, em 2005, identificou apenas um pequeno grupo 
de estudos sobre participação como céticos em relação à possibilidade de fóruns participativos 
favorecerem a democratização da gestão pública, ou melhorarem a implementação de políticas 
públicas (FIORINA, 1999; PINTO, 2004; SKOCPOL, 1999 apud CORTES, 2005). Estes 
estudos ressaltariam as distorções relacionadas aos desenhos institucionais, e o risco de captura 
dos fóruns por atores ilegítimos ou com maiores recursos de poder.  

O grupo de estudiosos identificados enquanto esperançosos foi mais numeroso 
(AZEVEDO, 2002; BOSCHI, 1999; COSTA, 1997; COSTA, 1999; EVANS, 2003; FUNG, 
2001; JACOBI, 2002; SANTOS, 2001; SANTOS, 2002; SCHNEIDER, 2002 apud CORTES, 
2005). Para esse grupo, a participação promove a democratização da gestão pública, uma vez 
que, através dela, é possível dar voz aos interesses tradicionalmente excluídos do processo de 
decisão. Portanto, é possível afirmar que o grupo dos esperançosos, que destacam as vantagens 
dos processos participativos é maior, e ganhou mais visibilidade nos últimos anos. Para Pires 
(2012), boa parte da literatura sobre democracia contemporânea foi erigida a partir da hipótese 
que a ampliação das formas de participação tem papel fundamental no aprofundamento de 
regimes democráticos. 

Entre as contribuições da participação, as vantagens do processo participativo são quase 
sempre colocadas em evidência. Entre elas, podemos destacar, primeiramente, que a 
participação aumenta a influência dos cidadãos na tomada de decisão das questões públicas, 
pois propicia uma forma de comunicação mais direta; há a inclusão no processo político, uma 
vez que, dá voz a indivíduos e a minorias; encoraja habilidades e virtudes cívicas; realiza a 
deliberação, que leva a decisões racionais baseadas na opinião pública; e dá legitimidade ao 
processo político, uma vez que conta com o apoio público no que se refere ao resultado e ao 
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processo (MICHELS, 2011). Nesse sentido, o envolvimento dos cidadãos tem um efeito 
positivo e essencial para a Democracia e a participação desempenha um papel importante para 
que as ações do poder público sejam aceitas por todos (MICHELS, 2011). 

O outro ponto comum, que percorre a maior parte dos estudos analisados, está 
relacionado ao primeiro ponto, pois se refere ao que se pode esperar das promessas da 
participação, e como avaliá-las. Ao fazer uma análise de estudos internacionais Michels (2011) 
afirma que, embora muitos acadêmicos tenham escrito sobre o envolvimento de cidadãos no 
processo de elaboração de políticas públicas, a pesquisa empírica sobre os reais efeitos da 
participação é escassa. Os exemplos citados de estudos empíricos sobre governança 
participativa empoderada, sobre democracia deliberativa, sobre governança cidadã, por 
exemplo, são, em geral, estudos de caso com base em poucos casos, que focam um ou dois 
elementos da democracia (MICHELS, 2011). 

Abelson (2006) destaca que os processos de avaliação dos resultados produzidos por 
Instituições Participativas (IPs) enfrentam três desafios teóricos e práticos. O primeiro está 
relacionado à falta de clareza ao determinar o ponto final de um exercício de participação, para 
assim, medir sua efetividade. A habilidade de medir os impactos institucionais e sociais de uma 
experiência de participação é limitada, uma vez que pode durar um longo período de tempo, 
além da dificuldade em estabelecer distinções dos resultados obtidos com uma ação, de outros 
eventos externos simultâneos, que influenciam o processo político, embora de forma indireta. 
O segundo desafio é que os resultados de processos de participação pública podem funcionar 
ou não, a depender de uma série de variáveis. O terceiro desafio está relacionado a definição de 
critérios para medir os resultados da participação. Para a autora, a falta de ferramentas para 
medir os resultados da participação merece maior atenção dos estudiosos do tema.  

Wampler (2011) ressalta que medir e avaliar o impacto de Instâncias Participativas (IP) 
é complicado por diversos fatores, seja pela variação nas regras e na autoridade exercida pelos 
participantes das IPs, o apoio dado por políticos, funcionários dos governos e líderes de OSCs, 
os recursos disponíveis e até as exigências da esfera pública. Lavalle (2011b, p. 33) destaca 
que:  

A multidimensionalidade ou polissemia dos sentidos práticos, teóricos e institucionais 
torna a participação um conceito fugidio, e as tentativas de definir seus efeitos, 
escorregadias. Não apenas em decorrência de que a aferição de efeitos é operação 
sabidamente complexa, mas devido ao fato de sequer existirem consensos quanto aos 
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efeitos esperados da participação, ou, pior, quanto à relevância de avaliá-la por seus 
efeitos. 
 

Para Vera (2012), avaliar o alcance e as limitações das experiências participativas e 
identificar os fatores que aumentam ou que obstruem sua capacidade constituem-se em um 
desafio, uma vez que tais instituições foram desenvolvidas com uma expectativa de melhorarem 
a qualidade das políticas públicas e de reduzir os déficits democráticos das instituições políticas 
já existentes. O autor destaca que o fato de haver uma grande diversidade institucional de 
experiências de inovação, bem como a ausência de ferramentas analíticas que tornem as 
experiências comparáveis, leva a estratégias de análise focadas em estudos de caso. O autor 
destaca que pensar a participação em termos de sua arquitetura é descrever experiências a partir 
de uma linguagem estrutural, que seja capaz de reconstruir os significados específicos, como 
também identificar traços comuns nas configurações arquitetônicas, que possam ser utilizadas 
para produção de conhecimento mais abstrato e generalizável. 

Assim, realizamos, neste capítulo, uma análise das experiências de participação social 
no Brasil, por meio da sua arquitetura de funcionamento, o que corresponde ao nível macro no 
modelo proposto por Vera (2012). Nesse nível da pesquisa são privilegiadas as condições 
estruturais, ou uma visão de sistema. Nesse sentido, serão analisados os tipos de instituições 
participativas em funcionamento, os níveis de governo em que estão presentes, assim como as 
relações estabelecidas com outras instituições democráticas. Os conselhos de políticas públicas 
e as conferências são analisados, de forma mais aprofundada, e, num esforço para pensar a 
arquitetura institucional de participação social, apresentamos um modelo para representar as 
arquiteturas das duas instituições participativas. A escolha dos conselhos e conferências para 
análise, deve-se ao fato dos dois reunirem, ao mesmo tempo, números expressivos em relação 
à quantidade de pessoas envolvidas, nos últimos anos, conforme apresentaremos ao longo do 
capítulo, e também, devido ao fato de reunirem a maior quantidade de estudos e pesquisas, 
quando comparadas às outras instituições. 

Logo, o objetivo do capítulo consiste em apresentar e discutir a chamada arquitetura 
institucional da participação social no Brasil, descrevendo sua estrutura de funcionamento e 
relações estabelecidas com outras instituições, a partir da análise dos conselhos e conferências. 
O capítulo está organizado da seguinte forma: primeiramente, serão apresentadas as origens das 
instituições participativas no Brasil, de forma a mostrar sua evolução até o momento atual, 
descrevendo as principais características de sua arquitetura. Em seguida, serão apresentadas as 
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duas experiências mais emblemáticas de participação no Brasil, os conselhos de políticas 
públicas e as conferências, a partir do seu histórico e funcionamento atual. Por fim, serão 
analisadas as relações estabelecidas com outras instituições democráticas, e alguns 
apontamentos sobre como pensar a arquitetura institucional de participação social no Brasil. 

 

 

3.1 PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO BRASIL 

 

A partir do anos 1990, com a redemocratização, o Brasil se tornou um grande laboratório 
de experiências participativas, um dos países com maior número de práticas (AVRITZER, 
2008), e consequentemente, com uma complexa ecologia de relações entre Estado e sociedade 
(PIRES, 2012). A incorporação de cidadãos e organizações da sociedade civil na esfera pública 
se institucionalizou nos três níveis da federação brasileira e também em diversas áreas 
temáticas. Nos dias de hoje, é possível afirmar que as instituições participativas estão instituídas 
como elementos característicos da gestão pública brasileira. Em 2014 havia, aproximadamente, 
60.600 conselhos gestores de políticas públicas (BRASIL, 2014), espalhados pelos 5.565 
municípios brasileiros, totalizando mais de 500.000 conselheiros (BOULLOSA, 2014). Estima-
se que as 74 conferências, das mais diversas áreas temáticas, ocorridas entre, 2003 e 2010 
envolveram mais de 5 milhões de pessoas ao longo de suas etapas (TEIXEIRA, 2012). Outras 
IPs, como audiências públicas, mesas de diálogo, também tem envolvido grande número de 
pessoas em diferentes áreas temáticas. 

É possível afirmar que a formalização da participação social no Brasil se deu com a 
promulgação da Constituição Federal de 1988, embora tenham havido antecedentes históricos 
que fomentaram essa formalização, ocorrida durante a Constituinte, que descrevemos 
anteriormente, no Capítulo 1. A chamada Constituição Cidadã, acabou absorvendo grande parte 
das reinvindicações do movimento de Participação Popular na Constituinte e 
institucionalizando diversas formas de participação da sociedade na gestão pública (SILVA, 
2008). Aproximadamente 30 artigos da Constituição expressam preceitos que incentivaram o 
desenvolvimento de instâncias participativas (TEIXEIRA, 2011). Os princípios e diretrizes 
referentes à participação traçados pela Constituição estão relacionados a quatro aspectos, 
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dispersos em alguns artigos constitucionais: 1. A cidadania como fundamento do Estado 
democrático; 2. Os deveres sociais em questões coletivas; 3. O exercício da soberania popular; 
4. A participação social como forma de gestão pública. 

 A cidadania como fundamento do Estado democrático (artigos 1º, 5º, 8º, 15 e 17);  Os deveres sociais em questões coletivas (artigos 205, 216, 225, 227 e 230);  O exercício da soberania popular (artigos 14 27, 29, 58 e 61);  A participação social como forma de gestão pública (artigos 10, 18, 37, 74, 173, 
187 e 231) (TEIXEIRA, 2011, p. 3). 
 

Outro aspecto da institucionalização de instituições participativas pela gestão pública 
também impulsionado pela Constituição de 1988 é a descentralização administrativa com 
gestão participativa, em especial, na saúde (art. 198), na seguridade social (art. 194), na 
assistência social (art. 203) e na educação (art. 206) (TEIXEIRA, 2012). Ao analisar os artigos 
constitucionais, Elenaldo Teixeira (2002), detectou uma série de mecanismos, que chamou de 
mecanismos de participação cidadã, previstos na Constituição Federal, nas Constituições 
Estaduais ou nas Leis Orgânicas Municipais. Os mecanismos foram divididos em quatro tipos: 
administrativos, de controle ou gestão; parlamentares, judiciais e político eleitoral. A 
quantidade encontrada em cada tipo e alguns exemplos podem ser examinados no Quadro 3: 

 
TIPO QNT ALGUNS EXEMPLOS 

Administrativos 
(Controle 
/Gestão) 

27 
 Fiscalização (anual) das contas municipais (Art. 33);  Exame das licitações (Art. 4°, § 3°);  Participação no planejamento municipal (Art. 29, XII). 

Parlamentar 13 
 Acompanhamento das sessões (Lei Org./Reg. Int. da Câmara);  Petição sobre informações (Lei Org./Regimento Interno; CF, Art. 58, § 2°, IV);  Reclamações/queixas/ representações (Lei Org./Reg. Int. CF, Art. 58 § 2°, IV). 

Judicial 13 
 Ação Popular (Art. 5°, LXXIII);  Mandado de segurança coletiva (Art. 5°, LXI);  Representação ao Ministério Público (Art. 129, III). 

Político Eleitorais 8 
 Voto (Art. 14);  Candidatura a cargo eletivo (Art. 14, § 2°);  Filiação ao partido político (Art. 14, § 3°). 

Quadro 3 – Mecanismos de participação cidadã previstos na CF de 88 
Fonte: Elaboração a partir de Teixeira, 2002.  

Dois outros importantes fatores merecem destaque ao se pensar na institucionalização 
de instituições participativas no Brasil. O primeiro refere-se ao papel desempenhado por 
movimentos sociais, seja pela participação no momento da Assembleia Nacional Constituinte, 
como num momento posterior, ao pressionar para a criação de instâncias de cogestão de 
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políticas públicas em áreas como a saúde, planejamento urbano, meio ambiente e assistência 
social, entre outras (AVRITZER, 2013). O outro aspecto importante foi a chegada do Partido 
dos Trabalhadores ao poder, primeiramente em nível local, e, em seguida, no governo federal. 
No plano local, a principal contribuição ocorreu em 1988, com a eleição de Olívio Dutra para 
a prefeitura de Porto Alegre, e o início do Orçamento Participativo (AVRITZER, 2013). 
Segundo Avritzer (2013, p. 12), o OP é: 

(...) uma política participativa local, que gera um processo de deliberação entre 
sociedade civil e Estado no nível local. Ele inclui atores sociais, membros de 
associações de bairro e cidadãos comuns em um processo de negociação e deliberação 
que acontece em duas etapas: uma etapa participativa, em que a participação é direta, 
e uma etapa representativa, na qual a participação ocorre por meio da eleição de 
delegados e ou conselheiros. 
 

O OP tornou-se uma marca registrada das gestões do Partido dos Trabalhadores (PT) 
(AVRITZER, 2013) e uma das instituições participativas mais conhecidas internacionalmente 
(SMITH, 2013; BARRERA, 2014; HELLER, 2001), devido ao sucesso da experiência de Porto 
Alegre, que durou cerca de 15 anos, de 1990 a 2005 (AVRITZER, 2008)7. Porto de Oliveira 
(2012) destaca que o OP, se tornou o fio condutor das experiências de políticas participativas, 
tendo ganhado reconhecimento internacional e prestígio rapidamente, chegando a ter contornos 
de mito, ou seja, experiência ideal de participação. Ainda nos anos 1990, a experiência se 
difundiu por cerca de 200 municípios brasileiros. A partir dos anos 2000 as experiências de OP 
se difundiram internacionalmente, totalizando 1.400 experiências ao redor do mundo, sendo a 
maior parte concentrada entre Europa e América Latina (PORTO DE OLIVEIRA, 2012). 
Reconhecemos, nesse estudo, a grande relevância do OP, seja para a literatura sobre o tema, 
seja para experiências participativas, todavia, não dedicaremos nossas análises a esse tipo de 
instância participativa. A razão para tanto é que o OP não é uma instância participativa prevista 
na Constituição e sua institucionalização depende da vontade política dos governos locais, o 
que tem levado a uma redução no número de experiências em desenvolvimento recentemente. 
Ademais, o OP não está previsto na Política Nacional de Participação Social (PNPS). 

No plano nacional, a chegada de Lula ao poder, em 2003, gerou expectativas pela 
trajetória histórica de proximidade do Partido dos Trabalhadores (PT) com movimentos sociais 
e organizações da sociedade civil que atuaram no processo da redemocratização. Para Teixeira 
(2012), o governo Lula herdou um conjunto expressivo de espaços participativos, 
                                                           
7 O autor esclarece que, a partir de 2006, o OP de Porto Alegre se transformou no processo de participação 
solidária. 
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principalmente os conselhos e as conferências nacionais, que foram resultados do momento 
Constituinte de 1988, quando os princípios da descentralização e da participação foram 
difundidos. Portanto, é importante analisar como o governo Lula lidou com esse passado 
participativo. 

Lula, no início do seu mandato, assumiu o compromisso de estabelecer um novo padrão 
de relacionamento entre sociedade civil e governo, com base no diálogo e na participação 
(SANTOS, 2014). A partir de 2003, o Governo Federal atribuiu à Secretaria Geral da 
Presidência da República (SGPR) o papel de interlocução do governo com a sociedade, e, por 
meio dela, desenvolveu ações para a ampliação da participação social (TEIXEIRA, 2012). A 
Secretaria Nacional de Articulação Social foi criada com objetivos de: 

“I – coordenar e articular as relações políticas do Governo com os diferentes 
segmentos da sociedade civil; e II – propor a criação, promover e acompanhar a 
implementação de instrumentos de consulta e participação popular de interesse do 
Poder Executivo” (Decreto nº 5364/2005). 
 

Essa secretaria foi dividida em três departamentos – Diálogos Sociais, Participação 
Social e Educação Popular e Mobilização Cidadã (SANTOS, 2014). A Secretaria Geral da 
Presidência teve como principais desafios, num primeiro momento, estimular a cultura da 
participação social no interior do governo e fornecer conceitos, orientações e procedimentos 
para promover o diálogo com movimentos sociais e organizações da sociedade civil (SANTOS, 
2014). É possível afirmar que, durante o governo Lula, as instituições participativas foram 
revitalizadas, ou mesmo desenvolvidas, mas pouco se pensou em sua estrutura de 
funcionamento nas esferas federativas e sua relação com outras instituições democráticas, isto 
é, sua arquitetura institucional.  

Para Teixeira (2012), o arranjo institucional assumido pela SGPR pode ter dificultado o 
fortalecimento de iniciativas de gestão participativa, ao separar a articulação com a sociedade 
civil da integração com as ações governamentais. No que se refere à arquitetura de 
funcionamento, é possível afirmar que, embora as articulações com a sociedade tenham sido 
bem sucedidas, elas ficaram à parte das ações de integração intergovernamental. Essa falta de 
articulação pode ter dificultado a colocação em prática de decisões cuja responsabilidade 
ultrapassava a competência do órgão responsável pelo espaço participativo (TEIXEIRA, 2012). 
Avritzer (2013) ressalta que a chegada do PT à presidência da República aumentou as 
contradições das políticas participativas no Brasil, e um reflexo foi a fragmentação da 
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arquitetura da participação. Durante o governo Lula, a SGPR acabou por exercer um papel de 
mediador entre sociedade civil e Estado, estimulando a realização de audiências públicas, mesas 
de diálogos e fóruns de debates. Contudo, apesar da multiplicação de espaços participativos, 
não houve uma definição clara de diretrizes a serem seguidas, ou mesmo um esforço sistemático 
para garantir um novo arcabouço institucional para os canais participativos (TEIXEIRA, 2012). 

O primeiro governo Dilma, iniciado em 2010, atribuiu a SGPR o desafio de articular os 
processos participativos e de promover a sinergia entre os órgãos da administração pública 
federal. Com isso, iniciou-se dentro do governo, a elaboração da Política Nacional de 
Participação Social (PNPS) e do Compromisso Nacional pela Participação Social (SANTOS, 
2014). Submetida à consulta pública virtual, a PNPS tinha como objetivo fortalecer os 
mecanismos e as instâncias de participação social e diálogo entre o governo federal e a 
sociedade civil, definindo princípios e diretrizes a serem seguidos por órgãos do governo federal 
(SGPR, 2013), e o Compromisso tinha como objetivo orientar o estabelecimento de diretrizes 
para a articulação federativa e a promoção da participação social como método de governo 
(SANTOS, 2014). 

Em 23 de maio de 2014, a presidente assinou, por meio de decreto, a instituição da PNPS 
e do Sistema Nacional de Participação Social. Após diversas reações contrárias, na mídia, 
manifestadas por juristas e líderes da oposição, o decreto foi anulado pelo Congresso. Apesar 
de alardeado pela oposição como responsável pela criação de um poder paralelo ao parlamento, 
o texto da PNPS, de fato, não apresentou alterações significativas nas instituições participativas 
já existentes, apenas diretrizes para o funcionamento dos processos participativos. Para a nossa 
pesquisa, por exemplo, pouco contribuiu na tarefa de pensar a arquitetura institucional de 
participação no Brasil, pois, embora mencione que deve existir “complementariedade, 
transversalidade e integração entre mecanismos e instâncias da democracia representativa, 
participativa e direta” (BRASIL, 2014, Art. 3º), não especifica como deve ocorrer. Contudo, a 
partir da análise apresentada por Santos (2014) sobre a PNPS, é possível dar um primeiro passo 
no sentido de pensar uma representação gráfica para a vasta diversidade institucional existente 
no Brasil. 
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Figura 1 – Instâncias Participativas no Brasil 
Fonte: Santos, 2014, p. 16. 

 

A Figura 1, assim como o texto da PNPS, apresenta as instituições participativas, que, 
na verdade, já se encontram em pleno funcionamento no país. Apesar de apresentar uma 
definição para cada instituição descrita, o texto da política não apresenta a detalha uma estrutura 
de funcionamento dessas instituições no que se refere aos níveis da federação, ou mesmo a 
articulação a ser estabelecida entres as IPs e com outras instituições democráticas. O Quadro 4 
apresenta as definições das IPs a partir do texto da PNPS, e seu atual desenvolvimento. Vale 
lembrar, mais uma vez, que o sistema de participação em funcionamento no Brasil apresenta 
uma grande diversificação e variabilidade de formatos, que foi adensado quantitativamente nos 
últimos anos (PIRES, 2012). 

 
IPs Definição da PNPS Dados 

Conselho de 
políticas 
públicas 

Instância colegiada temática permanente, 
instituída por ato normativo, de diálogo entre 
a sociedade civil e o governo para promover a 
participação no processo decisório e na gestão 
de políticas públicas. 

Em 2014 existiam 50 conselhos nacionais e 
62.611 conselhos municipais, com 
participação da sociedade civil, em 
funcionamento. Os conselhos municipais 
abrangem 25 áreas temáticas (BRASIL, 2014). 

Comissão de 
políticas 
públicas 

Instância colegiada temática, instituída por ato 
normativo, criada para o diálogo entre a 
sociedade civil e o governo em torno de 
objetivo específico, com prazo de 
funcionamento vinculado ao cumprimento de 
suas finalidades. 

Em 2014 existiam 16 comissões nacionais, 
com participação da sociedade civil, em 
funcionamento (BRASIL, 2014).  

Conferência 
Nacional 

Instância periódica de debate, de formulação e 
de avaliação sobre temas específicos e de 
interesse público, com a participação de 
representantes do governo e da sociedade civil, 
podendo contemplar etapas estaduais, distrital, 
municipais ou regionais, para propor diretrizes 
e ações acerca do tema tratado. 

Entre 2003 e 2010, foram realizadas 74 
Conferências Nacionais (SGPR, 2011) e 29, 
entre 2011 e 2014 (BRASIL, 2014). 19 
políticas públicas estão associadas aos 
resultados das conferências, sendo o caso mais 
emblemático o Sistema Único de Saúde. 

Ouvidoria 
pública 
federal 

Instância de controle e participação social 
responsável pelo tratamento das reclamações, 
solicitações, denúncias, sugestões e elogios 
relativos às políticas e aos serviços públicos, 

As ouvidorias foram incorporadas no 
ordenamento jurídico do país em 2004, com a 
Emenda Constitucional nº 45, que trata da 
reforma do Poder Judiciário e estabelece a 
criação de Ouvidorias de Justiça nos Tribunais 
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prestados sob qualquer forma ou regime, com 
vistas ao aprimoramento da gestão pública. 

e no Ministério Público. Representam uma 
forma individual de participação, em que o 
cidadão, por meio de telefone ou e-mail, tem a 
possibilidade de buscar informações, avaliar, 
criticar e melhorar os serviços e as políticas 
públicas (SGPR, 2011). Ao final de 2012, 
estimava-se que existiam dois mil ouvidorias 
públicas no Brasil, sendo 90% de ouvidorias 
estaduais e municipais. Em 2014, dados da 
Ouvidoria-Geral da União apontam para a 
existência de 285 ouvidorias no âmbito do 
Poder Executivo Federal (IPEA, 2015). 

Mesa de 
diálogo 

Mecanismo de debate e de negociação com a 
participação dos setores da sociedade civil e do 
governo diretamente envolvidos no intuito de 
prevenir, mediar e solucionar conflitos sociais. 

Foram criadas a partir de 2003, em caráter de 
ineditismo no governo Lula (PIRES, 2012), 
com objetivo de enfrentar questões cruciais da 
vida brasileira, abrangendo situações 
conjunturais e políticas estruturantes. Elas 
podem ter diferentes temáticas, desenhos e 
dinâmicas (PIRES, 2012). 

Fórum 
interconselhos 

Mecanismo para o diálogo entre 
representantes dos conselhos e comissões de 
políticas públicas, no intuito de acompanhar as 
políticas públicas e os programas 
governamentais, formulando recomendações 
para aprimorar sua intersetorialidade e 
transversalidade. 

O Fórum Interconselhos foi criado em 2011, 
com o objetivo de garantir a participação da 
sociedade na elaboração do Plano Plurianual 
(PPA) 2012-2015, e depois passou a ser 
responsável pelo seu monitoramento 
participativo (BRASIL, 2014). 

Audiência 
pública 

Mecanismo participativo de caráter presencial, 
consultivo, aberto a qualquer interessado, com 
a possibilidade de manifestação oral dos 
participantes, cujo objetivo é subsidiar 
decisões governamentais 

As audiências são realizadas em áreas em que 
o governo precisa analisar os impactos da 
política ou do projeto, e também os impactos 
sociais. A sociedade é consultada acerca de 
opiniões e demandas sobre o tema (PIRES, 
2012). Podem ocorrer durante processos de 
elaboração e aprovação de leis, projetos e 
políticas públicas, ou ainda para prestação de 
contas. Podem ser convocadas pelo poder 
Executivo, Legislativo ou Ministério Público 
e ocorrem no nível municipal, estadual ou 
federal. A população pode solicitar aos seus 
representantes a realização de Audiências 
Públicas para debater questões polêmicas e 
resolver conflitos (POLIS, 2005). 

Consulta 
pública 

Mecanismo participativo, a se realizar em 
prazo definido, de caráter consultivo, aberto a 
qualquer interessado, que visa a receber 
contribuições por escrito da sociedade civil 
sobre determinado assunto, na forma definida 
no seu ato de convocação 

As consultas públicas são semelhantes às 
audiências públicas, uma vez que referem-se a 
compreensão das principais demandas e 
reclamos da sociedade em questões 
específicas. Contudo, sua realização não é 
presencial, mas por meio de ferramentas de 
votação e colaboração a distância, como 
internet e telefone. É possível observar sua 
utilização por parte de agências reguladoras e 
também na área da saúde (PIRES, 2012). 

Ambiente 
virtual de 
participação 
social 

Mecanismo de interação social que utiliza 
tecnologias de informação e de comunicação, 
em especial a internet, para promover o 
diálogo entre administração pública federal e 
sociedade civil 

Os sites da internet para expressão de 
demandas, reclamos e opiniões dos cidadãos 
têm crescido nos últimos anos, acompanhando 
a disseminação recente das tecnologias de 
informação (PIRES, 2012). Entre alguns 
ambientes virtuais promovidos pelo poder 
público, destacamos o site 
www.edemocracia.camara.gov.br, que sediou 
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a I Consocial Virtual, que contou com a 
participação online de mais de 2.700 pessoas. 

Quadro 4 – IPs na PNPS e alguns dados sobre o desenvolvimento 
Fonte: elaboração própria, a partir de Brasil, 2014 e outros.  

Avritzer (2013) acredita que houve um esgotamento do modelo de participação 
vinculado às gestões do PT. Modelo este que incluiria o orçamento participativo, conselhos e 
conferências no nível local e nacional, todavia excluiria setores relacionados à infraestrutura e 
políticas ambientais. Portanto, por mais que seja bastante abrangente no que se refere a 
diversidade institucional, ao mesmo tempo, acaba por excluir áreas estratégicas (AVRITZER, 
2013). Para o autor, seria importante, portanto, começar a pensar uma nova fase da participação: 

Todos estes elementos indicam o momento de começar uma nova fase na participação, 
hoje presente em alguns estados em torno da ideia de sistema de participação. O 
sistema trabalha a proposta de que a participação social tem que ser inerente ao 
governo e que não pode estar isolada do sistema político (AVRITZER, 2013, p. 18). 
 

É inegável que a partir do governo Lula, a participação social começou a ser pensada e 
articulada de forma mais ampla, e, atualmente, existem diversos tipos de instâncias 
participativas, em diferentes áreas setoriais de políticas públicas, nos três níveis da federação. 
Sobre a atual configuração das IPs no Brasil, Vera (2012) afirma que o panorama das instâncias 
de participação local parece uma selva institucional, com multiplicação de espaços de 
orientação subsetorial e trans-setorial. O autor destaca que, por conta dessa diversidade 
institucional de experiências participativas e pela ausência de ferramentas analíticas que tornem 
as experiências comparáveis, as estratégias de análise concentram-se em estudos de caso. Com 
isso, a apreensão do que Avritzer (2011) chamou de sistema de participação, e Vera (2012) de 
arquitetura de participação, torna-se uma tarefa árida. 

Uma análise dos estudos publicados acerca das IPs no Brasil, também não nos faz 
avançar no sentido de entender o seu sistema de funcionamento, uma vez que a questão da 
efetividade, no que se refere aos resultados produzidos, só se tornou um tema comum 
recentemente (AVRITZER, 2011). Silva (2011) categoriza os estudos sobre as instituições 
participativas em três gerações. A primeira geração, compreendida entre 1990 e início dos anos 
2000, fazia uma tentativa de defender as IPs enquanto instrumentos para o alcance de alguns 
objetivos político-normativos decorrentes do processo de democratização brasileiro. Nesse 
período, havia uma disputa pela construção do tema da participação enquanto um objeto 
científico legítimo, com uma necessidade de delimitação de espaço diante de outros campos 
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mais consolidados da ciência política. A segunda geração, iniciada a partir de meados dos anos 
2000, passa a observar as contradições entre os objetivos político-normativos democratizantes, 
base do ideário participativo, e as suas expressões empíricas. Nessa geração, muitos estudos 
passaram a indicar os limites das IPs enquanto ampliadoras do acesso às tomadas de decisão. 
Por fim, a geração atual altera o foco do debate em relação às duas gerações anteriores, uma 
vez que, concentra a defesa ou a crítica da existência das IPs com base em determinados 
parâmetros normativos. Essa geração de estudos volta-se para a identificação e análise, 
sistemática, de processos e resultados produzidos pela implementação de IPs em diferentes 
setores de políticas públicas (SILVA, 2011). 

Para Lavalle (2011a), a aferição de efeitos da participação é uma tarefa complexa, uma 
vez que sequer existem consensos quanto aos efeitos esperados pela participação, ou pela 
relevância de analisá-las pelos seus efeitos. Para o autor, há um forte descompasso entre a 
riqueza das experiências participativas no Brasil e a precariedade do conhecimento gerado sobre 
seus efeitos.  

A despeito dos avanços registrados no debate, as caracterizações minuciosas de casos 
(...), ainda não cederam passo a estudos avaliativos de fôlego. (...) a maior parte da 
literatura tem se concentrado em um tipo específico de IP; isto é, a literatura tem 
assumido o formato das IPs como delimitação natural dos objetos cognoscíveis. 
Contudo, há pelo menos três ondas de IPs no Brasil – orçamentos participativos (OPs), 
conselhos e conferências, para não falar em Planos Diretores e Planos Plurianuais 
(PPAs)–, além de uma miríade de instâncias participativas, cujos efeitos poderiam ser 
avaliados se partindo de definições conceituais e metodológicas comuns (LAVALLE, 
2011, p. 36). 
 

Portanto, tendo em vista os dados disponíveis e o conhecimento produzido a respeito, 
pensar na estrutura de funcionamento das IPs no Brasil e suas eventuais articulações, de forma 
mais ampla, se constitui em um desafio. Neste trabalho, nos propomos a começar a refletir sobre 
algumas representações gráficas para essa arquitetura. Concordamos com Vera (2012) em 
considerar importante o avanço na caracterização das arquiteturas, pois, além de contribuir para 
a compreensão e explicação das IPs, é possível pensar em desenhos que alcancem melhores 
resultados. Para o autor, há uma grande distância entre a “apreensão qualitativa de uma 
inovação institucional específica, sua descrição formal ou arquitetônica e a eventual 
reconstrução de regimes de controle democrático” (VERA, 2012, p. 108). 

A seguir, empreenderemos uma análise dos dois tipos de IPs mais difundidos no Brasil, 
seja pelo envolvimento de um grande número de pessoas, como também pela sua estruturação 
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nos três níveis da federação: os conselhos e as conferências. Acreditamos que a delimitação da 
arquitetura de funcionamento das IPS, levará a avanços na estruturação de um sistema de 
participação social no Brasil. Para tanto, apresentaremos um breve histórico, o panorama de 
funcionamento atual, quem são os participantes, o papel institucional, e como se relacionam 
com outras instituições democráticas. As conclusões apontarão para uma representação gráfica 
da arquitetura institucional, no sentido de elaborar “uma visão sintética que permita identificar 
regimes nacionais e subnacionais de controle democrático” (VERA, 2012, p. 108). Acreditamos 
que, a partir da descrição da arquitetura, é possível identificar lacunas, espaços e relações 
passiveis de serem incrementadas. 

Antes de iniciar essa empreitada analítica, ressaltamos algumas características do 
cenário institucional brasileiro no que se refere a participação, no sentido de contextualizar 
melhor o cenário em que a arquitetura se encaixa. É preciso destacar que, no Brasil, há a 
federalização de parte central das inovações de controle democrático social, uma vez que o 
governo federal é o principal promotor e financiador das principais IPs. Com isso, é possível 
afirmar que há a institucionalização estatal da participação, pois a questão dos controles 
democráticos sociais foi incorporada à agenda do Estado. Outra característica do cenário 
brasileiro é a presença de instituições do Estado com agendas de controle horizontal, como a 
Controladoria Geral da União, por exemplo, assim como a densidade organizacional da 
sociedade civil, com organizações que conseguem mobilizar a opinião pública (VERA, 2012). 
Vera (2012) destaca que é importante evitar a hipertrofia do sistema de participação social. 

 

 

3.1.1 Conselhos de Políticas Públicas e de Direitos 

 

A origem dos conselhos gestores está relacionada aos conselhos municipais de 
educação, no século XIX; como também, aos órgãos administrativos colegiados (Caixas e 
Institutos de Aposentadoria e Pensões), na área da previdência social, nas décadas de 20 e 30, 
do século XX. Contudo, foram os conselhos de saúde, criados em 1990, que se tornaram o 
paradigma inspirador do desenvolvimento dos conselhos mais recentes da democracia brasileira 
(CORTES, 2011). Para Teixeira (2012, p. 51), os conselhos gestores “são fruto da 
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institucionalização dos conselhos populares experimentados no Brasil a partir da década de 
1980”. Também são tidos como uma conquista dos movimentos sociais pela democratização 
do Estado brasileiro (SGPR, 2011). 

Embora o princípio da participação esteja presente na Constituição de 1988, foram as 
legislações setoriais específicas, inicialmente, nas áreas de saúde, assistência social, trabalho e 
meio ambiente, que colocaram em prática esta participação, por meio de conselhos (SGPR, 
2011). A partir da década de 90, os conselhos de políticas públicas e de direitos se multiplicaram 
pelos municípios do país, uma vez que as transferências de recursos financeiros federais para 
os níveis subnacionais de governo, principalmente nas políticas sociais, passaram a ser 
condicionadas, entre outros requisitos, à existência destes fóruns participativos (TEIXEIRA, 
2012). Atualmente, existem conselhos para tratar de assuntos ligados a temas diversos, desde 
os mais tradicionais, como educação, saúde, assistência social, meio ambiente, planejamento 
urbano, segurança pública, a temas mais específicos, como o combate a drogas, turismo, 
atenção à pessoa com deficiência, entre outros. 

Os conselhos são formados por representantes de organizações sociais e do Poder 
Público, e têm o objetivo de promover a participação da sociedade civil na formulação, 
implementação, monitoramento e avaliação das políticas públicas (SGPR, 2011). A maneira 
como esses espaços funcionam varia de acordo com o contexto de institucionalização do 
conselho, a forma de organização social estabelecida, a definição do papel e dos objetivos e a 
delimitação da sua competência e das suas atribuições (TEIXEIRA, 2012). Ou seja, embora 
tenham muitas similaridades entre si, os conselhos podem apresentar diferentes regras de 
funcionamento, uma vez que são regidos por diferentes leis e regulações. 

Entre as semelhanças, podemos citar o fato dos conselhos funcionarem por meio de 
reuniões periódicas e pautas definidas; todos debatem temas relacionados às políticas e realizam 
o acompanhamento e a fiscalização da gestão de uma política pública; são espaços 
participativos, podendo ser consultivos ou deliberativos; são compostos por representantes do 
poder público e da sociedade civil, em geral, dividida em diferentes segmentos. É importante 
destacar que os conselhos não são abertos à participação de qualquer pessoa interessada na 
discussão, uma vez que os seus representantes são eleitos ou indicados, podendo haver a 
participação de conselheiros especialistas e de pessoas reconhecidas como importantes para 
determinado debate, muito embora estes não tenham poder de voto (TEIXEIRA, 2012). 
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A distinção entre conselhos de políticas e conselhos de direitos é que, os de políticas 
contribuem para a formulação de políticas públicas para determinada área, enquanto o segundo 
trata dos direitos de uma determinada população, na maior parte dos casos, de grupos 
marginalizados que precisam de políticas específicas (TEIXEIRA, 2012). Os conselhos não são 
exatamente espaços neutros, pelo contrário, há a presença de conflitos, contradições e 
manipulações, contudo podem ser instrumentos abertos ao debate público, e a proposições de 
estratégias para efetivar direitos já conquistados ou a construir. Apesar de estarem vinculados 
à estrutura administrativa, e terem suas decisões homologadas pelo chefe do poder executivo, 
os conselhos devem ser autônomos, uma vez que seu funcionamento interno é regido por regras 
e procedimentos formulados por seus integrantes (ROCHA, 2011).  

Mesmo que os conselhos tenham surgido, no Brasil, muito antes da redemocratização, 
foi a partir de 2003, que vários novos conselhos nacionais foram implantados, alguns já 
existentes passaram a contar com a participação de representantes da sociedade civil, e outros, 
que não estavam em funcionamento, foram reativados (SGPR, 2011). Em 2014 (BRASIL, 
2014), existiam 50 conselhos nacionais, em funcionamento no país, com a participação da 
sociedade civil, dos quais metade foi criada entre os anos de 2000 e 2009. A Figura 2 apresenta 
a distribuição da criação dos conselhos nacionais por ano. Para maiores informações sobre os 
conselhos nacionais em funcionamento, seu ano de criação, percentual de formação da 
sociedade civil, lei de instituição e antecedentes, ver o Anexo A. 

 

 Figura 2: Criação de Conselhos Nacionais no Brasil  Elaboração própria, a partir de Brasil, 2014. 
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No plano municipal, o Brasil possui milhares de conselhos atuantes nas mais diversas 
áreas: saúde, educação, assistência social, infância e adolescência, segurança alimentar e 
nutricional, trabalho, alimentação escolar, entre outros. Atualmente, nenhum setor de política 
pública existe sem um conselho gestor (BOULLOSA, 2014). O número de conselheiros, a 
maioria com atuação voluntária, supera o número de vereadores eleitos (FARIAS, 2008), cerca 
de 500 mil por todo o país (BOULLOSA, 2014). Número esse que não para de crescer. Segundo 
a publicação oficial mais recente, que sistematizou os dados dos conselhos, a partir da base do 
Munic (IBGE), em 2014, existiam 62.562 conselhos municipais no Brasil (BRASIL, 2014). 
Para informações detalhadas sobre a quantidade de conselhos municipais existentes por área 
temática e quantidade de munícipios, ver o Anexo B.  

Portanto, uma primeira análise de estrutura de funcionamento dos conselhos gestores 
apresenta certa complexidade. Verticalmente, os conselhos estão disseminados nas três esferas 
da federação, embora não haja uma previsão formal de relação entre os conselhos das diferentes 
esferas. E, horizontalmente, existem diversos conselhos para diversas áreas temáticas. Se 
dividirmos o número de conselhos existentes pela quantidade de municípios brasileiros, 
chegamos a quantidade aproximada, de 11 conselhos por município. Pode parecer um número 
mediano para médios e grandes municípios, mas, levando em conta que mais de 70% do país é 
formado por municípios com população abaixo de 20 mil habitantes, acaba sendo um esforço 
considerável para municípios pequenos manter essa quantidade de conselhos em pleno 
funcionamento e com efetiva participação da sociedade. 

Em geral, os conselhos não têm relações entre si formalmente previstas. Cada conselho 
é voltado para apoiar ou fiscalizar uma área temática, seja a alimentação escolar, ou saúde e 
estabelece relações com os atores participantes da política pública em questão. Na área da 
educação, pais e professores são chamados a participar dos conselhos, já na área da saúde, 
usuários do sistema e representantes dos profissionais de saúde. Logo, cada área temática de 
conselho envolve um campo de discussão particular e segue as regras determinadas pela política 
pública. O Quadro 5 abaixo nos ajuda a visualizar os primeiros contornos da arquitetura 
institucional dos conselhos.  
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ESFERA QUANTIDADE ÁREAS TEMÁTICAS 
FEDERAL 50 Conselhos Nacionais 

(BRASIL, 2014) 
Política Urbana; Bem-estar Social; Educação; 
Saúde; Meio ambiente; Esporte; Moradia; Cultura; 
Transporte; Segurança Pública; Saneamento 
Básico; Segurança Alimentar e Nutrição; Direitos 
Humanos; Igualdade Racial; Direitos da Criança e 
do Adolescente; Direito das Mulheres; Direito dos 
Idosos; Direitos LGBT; Direito dos Jovens; Direito 
das Pessoas com Necessidades Especiais; Trabalho; 
Turismo; Orçamento; Promoção do 
Desenvolvimento Social e Econômico 

ESTADUAL 650 Conselhos Estaduais (número 
estimado) 

MUNICIPAL 62.562 Conselhos Municipais 
(BRASIL, 2014) 

Quadro 5 – Conselhos por esfera da federação e áreas temáticas 
Fonte: Elaboração própria com base em Brasil, 2014  

De forma a aprofundar nossas análises acerca da arquitetura institucional de 
funcionamento dos conselhos, apresentaremos, abaixo, no Quadro 6, o exemplo do Conselho 
Municipal de Alimentação Escolar (CAE): 

 
CONSELHO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), criado em 1954, é uma das mais antigas políticas 
públicas da área social no Brasil. Atualmente, o Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação (FNDE), 
autarquia ligada ao MEC, é o órgão responsável pela coordenação do programa de merenda e pelo repasse dos 
recursos federais para a sua implementação nos estados, municípios e distrito federal. Seus beneficiários são 
todos os alunos matriculados na Educação Básica pública, inclusive a Educação de Jovens e Adultos, escolas 
indígenas, entidades filantrópicas e quilombolas. A partir de 1994, a gestão passou a ser descentralizada, 
transferiu a responsabilidade pelo uso dos recursos e pela qualidade da refeição para os estados e municípios. 
O CAE foi criado em 1994, primeiramente, com uma função consultiva de assessoria aos estados, municípios e 
Distrito Federal. Em 1998, o papel do CAE foi ampliado, e, a partir de 2000, passou a fiscalizar a utilização dos 
recursos federais repassados. A única exigência para o repasse de verbas do governo federal para a merenda 
escolar passou a ser a existência do conselho. 
 
O CAE é um órgão colegiado e deliberativo que atua no âmbito dos estados e municípios, com mandato de 
quatro anos (com direito a uma recondução), formado por 07 integrantes da sociedade civil e do governo: 01 
representante do executivo, 02 representantes de pais de alunos, 02 representantes de professores ou 
funcionários das escolas, 02 representantes de organizações da sociedade civil. O CAE deve acompanhar a 
execução do PNAE e fiscalizar a aplicação dos recursos destinados ao programa.  
 
Dentre as suas atribuições, destacam-se:  

a) verificar a qualidade dos alimentos comprados para a merenda escolar, assim como as suas condições 
de transporte, armazenamento e preparo;  
b) apoiar o trabalho da nutricionista na elaboração dos cardápios a serem utilizados nas escolas;  
c) visitar as escolas ao longo do ano e verificar in loco a qualidade da merenda servida;  
d) acompanhar o processo licitatório para a compra de alimentos;  
e) receber e analisar a prestação de contas preparada pela entidade executora e emitir parecer 
conclusivo que deverá ser encaminhado ao FNDE com a aprovação ou não das contas (a não aprovação 
pode implicar em suspensão do repasse de recursos pelo governo federal). 

Quadro 6 – Funcionamento CAE 
Fonte: Elaborado a partir de Rocha, 2011  

A partir do exemplo descrito acima, é possível chegar a algumas conclusões sobre o 
funcionamento deste tipo de conselho. Primeiramente, o CAE é instituído pelo poder executivo 
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municipal, que é responsável por prover condições para que o conselho consiga cumprir com 
as suas atribuições. A formação do CAE conta com participação de representantes de 
professores, de pais de alunos, de organizações da sociedade civil e do executivo. Além de 
acompanhar a qualidade dos alimentos comprados, condições de transporte, armazenamento e 
preparo da merenda, de realizar visitas às escolas, o CAE é responsável por analisar e aprovar 
a prestação de contas do executivo.  

O importante a se perceber, numa análise horizontal das relações estabelecidas com 
outras instituições democráticas, é o fato de que não há previsão de relacionamento com o poder 
legislativo, ou seja, com a câmara de vereadores, que por vezes sente seu poder ameaçado pelo 
conselho que desempenha uma atividade concorrente, ao aprovar a prestação de contas do 
executivo. Em geral, essa falta de articulação com outros poderes é percebida no funcionamento 
dos conselhos. Não há uma relação institucional formalizada entre os conselhos gestores e o 
poder legislativo. Ainda sobre as relações horizontais, é possível verificar uma estreita relação 
entre conselhos e conferências, em que, os conselheiros, muitas vezes são integrantes da 
comissão organizadora das conferências, ou participam como delegados.  

Além da limitação apontada no que se refere à falta de previsão de relações 
institucionalizadas dos conselhos com outras instituições democráticas, Boullosa (2014) aponta 
uma série de limitações referentes a atuação dos conselhos municipais. Para a autora, há um 
ideal de que os conselhos deveriam simbolizar boas estratégias de governança, em um país 
democrático, mas com uma cultura política enraizada no patrimonialismo e clientelismo. 
Contudo, o modelo corrente, leva a crer que o exercício do controle social desempenhado pelos 
conselhos é questionável, uma vez que seus mecanismos de accountability são frágeis, e eles 
estão subordinados à estrutura político-institucional do município. Abramovay (2001), ao 
analisar conselhos de desenvolvimento, é mais enfático ao apontar as limitações dos conselhos:  

A alocação de recursos governamentais por parte de representações que extrapolam o 
círculo da política profissional não tem por si só o condão de alterar o cotidiano de 
qualquer organização ou localidade: os conselheiros podem ser mal informados, 
pouco representativos, indicados pelos que controlam a vida social da organização ou 
localidade em questão, mal preparados para o exercício de suas funções ou, o que 
parece tão frequente, uma mistura de cada um destes elementos (ABRAMOVAY, 
2001, p 121).  
 

Concordamos com Boullosa (2014) e acreditamos que o modelo vigente pode ser 
aprimorado e sofisticado. A seguir, fazemos uma análise dos processos conferencistas, para, 
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em seguida, comparar os dois tipos de IPs e fazer projeções sobre uma possível arquitetura 
institucional. 

 

3.1.2 Conferências Nacionais 

 

A legislação brasileira instituiu as conferências, nas áreas de saúde e educação, em 1937, 
com a Lei número 378, de 13 de janeiro de 1937. As duas primeiras conferências realizadas no 
Brasil ocorreram em novembro de 1941, a Conferência Nacional de Educação e a Conferência 
Nacional de Saúde (SOUZA, 2013). Nessa época, o objetivo era ampliar o conhecimento do 
governo federal, em todo o país, sobre as atividades relacionadas à saúde e à educação, assim 
como, articular as iniciativas com a finalidade de aumentar a capacidade de execução dos 
programas governamentais, formando diretrizes mais claras em relação às atribuições e às 
relações entre os entes federados (SOUZA, 2013 apud HORTA, 2000; HOCHMAN, 2005). 
Contudo, enquanto, no princípio, as conferências serviam aos propósitos da administração 
centralizada, com a reabertura política e redemocratização, na década de 1980, houve uma 
mudança progressiva do modelo dentro de uma lógica de descentralização e ampliação da 
participação social (SOUZA, 2013). 

Portanto, as conferências, assim como os conselhos, não representam uma nova 
experiência na história política brasileira, muito embora, apenas a partir de 1988, tenham-se 
tornado mais participativas e deliberativas; e, a partir de 2003, com o início do governo Lula, 
mais amplas, abrangentes, inclusivas e frequentes (PROGREBINSCHI, 2010). Entretanto, para 
Avritzer (2013, p. 9), “mesmo tendo sido criadas na década de 1930, podem ser consideradas 
uma novidade na participação social no Brasil, pois relevam traços da dinâmica participativa 
em nível nacional”. Como até 2002, as principais experiências de participação social no país 
(orçamento participativo, conselhos e planos diretores) ocorriam principalmente na esfera 
municipal, havia dúvidas sobre a possibilidade das experiências participativas alcançarem a 
esfera nacional (AVRITZER, 2013). 

A 8ª Conferência Nacional de Saúde, ocorrida em 1986, marcada por ampla participação 
popular, foi determinante para que, na Constituinte, fossem garantidas as bases do Sistema 
Único de Saúde (TEIXEIRA, 2012). Souza (2013) destaca que as conferências de saúde dos 
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anos 1980 e 90 renovaram uma invenção institucional e uma realização política de um governo 
autocrático, de modo participativo e democrático. A gestão participativa, um dos princípios do 
SUS, serviu de inspiração para outras áreas temáticas instituírem espaços participativos com o 
formato de conferências e conselhos nos três níveis da federação. A Assistência Social, por 
exemplo, instituiu as conferências como parte de um sistema de participação formalizado na lei 
9.720, de 1993. Assim, as conferências passaram a ser usadas, nos últimos anos, como estratégia 
para promover o debate de determinados temas em todo o país, de forma estruturada, assim 
como, para aumentar a participação na formulação de políticas públicas em nível nacional 
(TEIXEIRA, 2012). 

Segundo Pogrebinschi (2010), a partir de 2003, as conferências nacionais tornaram-se 
mais amplas por envolverem cada vez mais pessoas em suas diversas etapas que precedem ou 
funcionam de forma paralela, às nacionais, tais como, as etapas estaduais, municipais, regionais, 
temáticas, livres e virtuais. Tornaram-se mais abrangentes por tratar uma ampla variedade de 
áreas temáticas, visando atender aos diversos tipos de políticas públicas existentes. Atualmente, 
existem diversas áreas de realização de conferências, separadas por suas características 
singulares, mas unidas por uma transversalidade comum. Tornaram-se mais inclusivas, pois 
conseguiram inserir cada vez mais grupos da sociedade, tais como, ONGs, movimentos sociais, 
sindicatos, entidades empresariais, entre outros. E, o que é mais importante, tornaram-se mais 
frequentes, pois em suas diretrizes, muitas vezes, há a demanda pela convocação periódica 
(POGREBINSCHI, 2010). 

Portanto, no contexto político democrático mais recente, as conferências de políticas 
públicas têm ocorrido em períodos regulares (a cada quatro, ou dois anos) e têm reunido 
milhares de pessoas em todo o território nacional (CICONELLO, 2012). As conferências mais 
recentes no país, ocorreram entre 24 e 29 de abril de 2016, em Brasília, as Conferências 
Conjuntas de Direitos Humanos, que pela primeira vez, reuniu a realização de diferentes 
conferências, no mesmo espaço. Estima-se que 7 mil pessoas participaram do evento, que 
incluiu a 12ª Conferência Nacional de Direitos Humanos, a 10ª Conferência Nacional dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, a 4ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, 
a 4ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência e a 3ª Conferência Nacional 
de Políticas Públicas de Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 
Transexuais - LGBT.  
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As conferências são, portanto, canais institucionais de participação social, com objetivo 
de promover, periodicamente, o diálogo entre Estado e sociedade acerca de determinado tema. 
As conferências nacionais são, na maior parte dos casos, convocadas pelo presidente da 
república, e são organizadas por órgãos do executivo, muitas vezes em parceria com conselhos 
das áreas afins (RIBEIRO, 2013). Souza (2013) analisou 82 conferências, e destas, apenas duas 
não foram convocadas pelo Poder Executivo, a 8a Conferência de Direitos Humanos e a 10ª 
Conferência de Direitos Humanos, que foram convocadas pelo Poder Legislativo. Entre 2003 
e 2011, 44% conferências foram convocadas por meio de decreto presidencial, e as demais 
foram convocadas por portaria ministerial (24%) ou interministerial (8%) e por resolução do 
conselho da área (10%) (SOUZA, 2013).  

O formato das conferências envolve um processo em etapas subsequentes (territoriais, 
municipais, regionais, estaduais e nacionais) e interconectadas (BRASIL, 2014). As primeiras 
etapas, anteriores à etapa nacional, são momentos em que o debate se intensifica e se qualifica 
nos mais diversos temas e em contextos específicos. Também são formuladas propostas, 
consolidadas em relatórios que são encaminhados para as próximas fases. Entre as etapas 
municipais, regionais e estaduais, podem ocorrer conferências livres, temáticas, e virtuais, em 
geral, convocadas pela sociedade civil. Ao longo das primeiras etapas, além do debate 
propositivo sobre a política, elegem-se delegados, representantes da sociedade e de governo, 
que conduzirão a discussão nas etapas posteriores (CICONELLO, 2012). A conferência 
nacional representa a última etapa do processo, momento em que os representantes escolhidos 
debatem e elegem as propostas prioritárias. Sobre as conferências nacionais: 

Esse é o momento de deliberação e formação de consensos, que são sistematizados 
em um documento final contendo as resoluções, diretrizes e moções da conferência, 
que passam a orientar a agenda do poder público nos anos seguintes (BRASIL, 2014, 
p. 72) 

Outro aspecto bastante relevante do funcionamento dos processos conferencistas está 
relacionado ao seu produto final: um documento contendo as resoluções, diretrizes e moções, 
que passaram pelo processo de elaboração e priorização pelos delegados de todas as etapas do 
processo conferencista, consolidados na etapa nacional. Portanto, ressalta-se como uma das 
virtudes do processo conferencista o envolvimento dos participantes na formação de consensos, 
além do fato de contribuírem para a elaboração de pautas políticas e de uma agenda de 
prioridades que deve influenciar a política pública em voga. Em geral, o acompanhamento do 
resultado das conferências é monitorado por organizações da sociedade civil em diversos 



77 
Capítulo 3 

LUIZA REIS TEIXEIRA 
 

 

espaços políticos, incluindo os conselhos (CICONELLO, 2012). É importante destacar, que 
cada conferência apresenta características específicas: 

“(...) no caráter decisório, na natureza da interação entre Estado e sociedade, na forma 
de regulação, no poder de agenda dos atores, na integração com outras instituições 
participativas, na metodologia de debate e também na forma de encaminhamento, 
acompanhamento e execução das deliberações (SOUZA, 2012, p. 8). 
 

No que se refere aos objetivos, a depender da área temática que a conferência se insere, 
eles podem variar entre formulação de propostas de políticas públicas, avaliação de ações e 
realidades, fortalecimento da participação ou mesmo, afirmação e difusão de ideias e 
compromissos. Consequentemente, os resultados também variam de acordo com os objetivos 
propostos (RIBEIRO, 2013). Com isso, o documento final, produto da última etapa no processo 
conferencista, as conferências nacionais podem variar em formato, podendo conter, desde a 
criação ou reformulação e avaliação de um plano nacional de política, consolidado em eixos 
temáticos, diretrizes e objetivos; a estruturação ou avaliação de um sistema de política existente; 
relatórios síntese sobre o que foi debatido durante a conferência; ou mesmo, transcrições e 
deliberações das conferências, sem organização em formato de texto final (RIBEIRO, 2013). 
Ribeiro (2013) destaca, também, a criação de instituições participativas de apoio à temática, 
seja um conselho ou comitês temáticos.  

Ainda sobre os aspectos do processo conferencista que valem ser citados, destacamos: 
logo após o ato convocatório, é constituída a comissão nacional organizadora, composta de 
representantes de órgãos federais e de organizações da sociedade civil, indicados pelo dirigente 
do ministério realizador da conferência. Essa comissão tem a função de desenvolver o 
regimento da conferência, especificar etapas e critérios para a participação, assim como orientar 
os executivos municipais e estaduais a convocarem as respectivas conferências e constituírem 
suas comissões organizadoras. Outra característica a ser citada é que durante as conferências, 
as discussões empreendidas são norteadas por um texto-base previamente elaborado por 
representantes de organizações sociais e do Governo Federal, e serve como um orientador para 
o debate dentro dos eixos temáticos. As regras para o funcionamento da conferência são sempre 
discutidas e firmadas ao início de cada conferência, nas etapas iniciais. Os participantes eleitos 
delegados têm suas despesas para a participação nas etapas seguintes custeadas pelo governo, 
mais especificamente pelo órgão promotor da conferência. A Figura 3 apresenta as etapas do 
processo conferencista: 
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Figura 3 – Fases do processo conferencial 
Fonte: Souza, 2013, p. 37  

O objetivo maior na realização de uma conferência é que o conteúdo do documento final 
consiga influenciar políticas e ações implementadas pelo governo, ou mesmo se tornar um 
projeto de lei. Diversos projetos de lei, relacionados às deliberações de conferências foram 
aprovados pelo Congresso Nacional, ou colocados em prática pelo Executivo, por via 
administrativa (SGPR, 2011). Pogrebinschi (2010), em pesquisa sobre os impactos das 
conferências nacionais de políticas públicas sobre a atividade legislativa no Brasil, constatou 
que se constituem em um fenômeno novo e de grande potencial para o aprofundamento do 
exercício da democracia no Brasil. O resultado da pesquisa mostrou que as conferências têm 
influenciado iniciativas de proposições no Congresso Nacional, de maneira relativamente 
eficiente, “uma vez que diversas proposições aprovadas, além de emendas constitucionais 
promulgadas, são tematicamente pertinentes a diretrizes extraídas das diversas conferências” 
(POGREBINSCHI, 2010, p. 84). O Quadro 7, abaixo, apresenta as políticas públicas criadas 
como resultados de conferências nacionais, por temática. 

 

 

 

 

 

Convocação pelo Poder Executivo Federal

Constituição da Comissão Organizadora Nacional

Convocação pelos Poderes Executivos estaduais e municipais

Constituição de comissões organizadoras estaduais e municipais

Realização de conferências preparatórias
•Escolha de representantes
•Formulação de propostas

Realização de etapa nacional
•Aprovação de propostas
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Conferências Políticas Públicas associadas 
Conferência Nacional de Saúde  Sistema Único de Saúde 
Conferência Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional 

Política e Plano Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional; Programa de Aquisição de Alimentos 

Conferência Nacional de Políticas para Mulheres Lei Maria da Penha; Plano Nacional de Políticas para as 
Mulheres 

Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente 

Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil e 
Proteção do Trabalho do Adolescente 

Conferência Nacional de Juventude  Plano Juventude Viva 
Conferência Nacional de Assistência Social Sistema Único de Assistência Social 
Conferência Nacional de Direitos Humanos Plano Nacional de Direitos Humanos 
Conferência Nacional do Meio Ambiente 

Plano de Ação para a Prevenção e Controle do 
Desmatamento na Amazônia Legal; Política Nacional de 
Resíduos Sólidos 

Conferência Nacional de Cultura Plano e Sistema Nacional de Cultura; Lei Cultura Viva 
Conferência Nacional de Cidades  Política Nacional de Desenvolvimento Urbano 
Conferência Nacional do Desenvolvimento Rural 
Sustentável 

Plano Nacional para o Desenvolvimento Rural 
Sustentável 

Conferência Nacional de Promoção da Igualdade 
Racial 

Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial; Lei de 
Cotas para Negros no Serviço Público 

Conferência Nacional de Aquicultura e Pesca Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável de 
Aquicultura e Pesca 

Conferência Nacional do Esporte  Política Nacional do Esporte 
Conferência Nacional de Saúde Bucal Programa Brasil Sorridente 
Conferência Brasileira de Arranjos Produtivos 
Locais Lei Geral da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte 
Conferência Nacional de Economia Solidária Sistema Nacional do Comércio Justo e Solidário (SCJS) 
Conferência Nacional de Educação Plano Nacional de Educação 
Conferência Nacional do Desenvolvimento 
Regional Política Nacional de Desenvolvimento Regional 
Quadro 7 - Conferências nacionais e políticas públicas associadas 
Fonte: BRASIL, 2014, p 171  

Entre as políticas públicas associadas aos resultados das conferências, há uma série de 
planos nacionais, políticas nacionais, leis, e até mesmo os chamados sistemas de políticas 
públicas, como os já tradicionais na área da Saúde (SUS) e Assistência Social (SUAS), e 
também, o mais recente, do Comércio Justo e Solidário (SCJS), de 2010. Contudo, é importante 
destacar que estudos que relacionam os impactos das conferências nos níveis estaduais e 
municipais com as políticas públicas, ou leis desenvolvidas, são mais raros. Logo, apesar das 
conferências serem bastante estudadas (POGREBINSCHI, 2010; AVRITZER, 2013; SOUZA, 
2012; TEIXEIRA, 2012; RIBEIRO, 2013; CICONELLO, 2012), apreender seus resultados nos 
outros níveis da federação não é uma tarefa muito fácil, seja numericamente, ou mesmo no que 
se refere a sua efetividade. 

Os números relacionados às conferências são bastante expressivos. Aproximadamente 
7 milhões de pessoas adultas participaram diretamente das conferências, em mais de 5 mil 



80 
Capítulo 3 

LUIZA REIS TEIXEIRA 
 

 

municípios, em todos os estados da federação (AVRITZER, 2013; BRASIL, 2014). A pesquisa, 
contudo não encontrou uma fonte de dados que reunisse informações sobre a quantidade de 
conferências municipais e estaduais já realizadas no país, o que demonstra que os níveis 
estaduais e municipais têm sido analisados em menor frequência. A abrangência de temas 
discutidos também merece destaque, 41 temas, das mais diversas áreas. Outra observação, 
possível de apreender a partir dos números, é que as conferências ganharam um grande impulso 
a partir de 2003, com o início do governo Lula. A seguir, o Quadro 8 sintetiza alguns dos 
números acerca da realização de conferências no Brasil. Para informações mais detalhadas, 
sobre a quantidade de conferências realizadas por temática e os anos de suas edições, consulte 
o Anexo C. 

DADOS RELEVANTES 
141 conferências de 1941 a 2016 (BRASIL, 2014; www.participa.br, 2016) 
114 conferências entre 2003 e 2016 – 80 % (BRASIL, 2014; www.participa.br, 2016) 
28 conferências, entre 2003 e 2012, realizadas pela primeira vez (BRASIL, 2014) 
De 34 ministérios, 22 envolveram-se na realização de ao menos uma conferência, 64% dos órgãos (BRASIL, 
2014) 
Aproximadamente 7 milhões de pessoas participaram, segundo estimativas que consideram apenas a 
população adulta do país (AVRITZER, 2013) 
Aproximadamente 5 mil municípios brasileiros envolvidos (BRASIL, 2014) 
Mais de 5.000 resoluções/ deliberações durante a etapa nacional, maioria referente a temas de competência do 
Governo Federal (BRASIL, 2014) 
566 projetos de lei e 46 projetos de emenda à Constituição, apresentam ligação direta com as diretrizes das 
conferências (Souza, 2012). 
Mais de 40 temas de políticas públicas – exemplos: desenvolvimento, geração de emprego e renda, inclusão 
social, saúde, educação, meio ambiente, direitos das mulheres, igualdade racial, reforma agrária, juventude, 
direitos humanos, ciência e tecnologia, comunicação, diversidade sexual, democratização da cultura, reforma 
urbana, segurança pública, entre muitas outros (SGPR, 2011). 
Quadro 8 – Conferências no Brasil em números 
Fonte: elaboração própria com base em fontes diversas.  

Apesar de não existirem dados sistematizados sobre a quantidade de conferências 
ocorridas na esfera estadual e municipal, é possível fazer algumas estimativas a partir do 
número de 141 conferências nacionais realizadas, desde 1941. Se contabilizarmos apenas as 
114 conferências realizadas entre 2003 e 2016, uma vez que foi a partir de 2003, com o início 
do governo Lula, que as conferências passaram a ser incentivadas em diversas áreas de política 
pública, com esse modelo escalonado, em que a primeira etapa constitui-se na etapa municipal, 
caso metade dos municípios brasileiros tenham convocado essas conferências chegaríamos a 
um número de, aproximadamente, 317 mil conferências municipais. As etapas estaduais, que 
sempre ocorrem, uma vez que durante o período analisado os estados sempre aderiram às 
conferencias, chegariam ao número de, aproximadamente, 3 mil conferências realizadas. O 
levantamento desses dados por meio da análise dos relatórios finais de cada conferência é 
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inconclusivo, uma vez que cada conferência apresenta um modelo de relatório específico, em 
que, nem sempre, a quantidade de etapas municipais e estaduais é declarada. 

Entre setembro e novembro de 2006, a Secretaria Nacional de Articulação Social da 
SGPR, articulou a Pesquisa Nacional das Conferências, com o objetivo de ampliar a 
compreensão sobre o processo de conferências. O universo da pesquisa abrangeu 34 das 38 
conferências nacionais realizadas no período de 2003 a 2006. Os resultados indicaram que as 
etapas intermediárias ocorreram em 31 das 34 conferências pesquisadas. E, dentre elas, houve 
a realização de 698 conferências estaduais, 26.393 municipais, além de 1.427, que utilizaram 
outros recortes espaciais ou regionais (SILVA, 2009). As conferências estaduais, em média, 
foram realizadas em 22 estados cada uma, o que equivale a 83% dos estados, contando com o 
Distrito Federal. As conferências municipais somadas as conferências de outros recortes, 
ocorreram, em média, em 897 municípios, ou regiões, o que equivale a apenas 16%. A pesquisa 
constatou que as conferências no nível municipal encontram, muitas vezes, o obstáculo da 
dificuldade de obtenção de recursos para sua realização, além da vontade política do prefeito. 

Além dos dados quantitativos, é importante observar que as conferências abordaram 
diversos temas que foram discutidos pela primeira vez com a sociedade. A realização das 
conferências, na maior parte das áreas temáticas, atendeu a reivindicações tradicionais de 
movimentos e atores sociais, como também representou o resgate de dívidas históricas com 
determinados setores da sociedade. Diversos exemplos podem ser citados, como o caso da 
Conferência Nacional de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais, que teve a 
segunda edição em abril de 2016; de Povos Indígenas (2006); de Políticas para as Mulheres 
(2004, 2007, 2011 e 2016); as Conferências Nacionais da Juventude (2008, 2011 e 2015); dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência (2006, 2008, 2012 e 2016); de Promoção da Igualdade 
Racial (2005, 2009 e 2013); dos Direitos da Pessoa Idosa (2006, 2009, 2011 e 2016); entre 
outras (BRASIL, 2014). 

Para Pogrebinschi (2013, p. 275), as conferências “consistem em robusto exemplo do 
experimentalismo democrático brasileiro”, pois levam a uma reestruturação do processo 
político-decisório no Brasil, ao tornar em uma de suas etapas constitutivas a participação social 
e a deliberação conjunta entre governo e sociedade civil. A autora destaca que: 

As conferências nacionais: i) têm influência na definição da agenda, ao incluírem 
novas áreas de políticas – como é o caso das políticas para minorias, antes desprovidas 
de planos nacionais e políticas específicas; ii) impactam na formulação das políticas, 
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ao proverem centenas de diretrizes passíveis de orientar o governo na elaboração de 
normas e planos nacionais, além de programas e ações mais pontuais dos diversos 
ministérios, secretarias e conselhos; e iii) facultam o monitoramento das políticas 
existentes, inclusive daquelas elaboradas supostamente com respaldo do próprio 
mecanismo conferencial. (POGREBINSCHI, 2010a; 2010b; 2012 apud 
POGREBINSCHI, 2013, p. 275). 
 

A arquitetura institucional de funcionamento das conferências assemelha-se à 
arquitetura dos conselhos, seja verticalmente, ou horizontalmente. Verticalmente, já que ocorre 
nos três níveis da federação, com uma pequena diferença, pois nas conferências as etapas 
municipais devem preceder as estaduais, que, por sua vez, precedem as nacionais. Outra 
diferença em relação aos conselhos é o fato de que, simultaneamente às conferencias municipais 
e estaduais, podem ocorrer conferências regionais, livres, virtuais ou temáticas, extrapolando, 
assim, a organização federativa do país. No que se refere à análise da arquitetura no sentido 
horizontal, ou seja, das relações estabelecidas com instituições democráticas e outras IPs, 
também encontramos semelhanças entre conselhos e conferências. As conferências são 
frequentadas por atores sociais diversos vinculados à área temática da política pública sobre a 
qual a conferência versa, assim como por representantes do governo do poder executivo.  

No que se refere a relações com outras IPs, as conferências apresentam uma grande 
aproximação com os conselhos nacionais, que, muitas vezes, organizam as conferências de sua 
área temática de atuação, e, quase sempre, participam. Souza (2013), em pesquisa conduzida 
pelo IPEA, que buscou mapear as características do desenho institucional dos processos 
conferenciais realizados entre 2003 e 2011, analisou 69 conferências consideradas típicas8, e 
constatou que 40,6% dos processos conferenciais foram realizados em corresponsabilidade por 
mais de um órgão federal, ou por um órgão e o respectivo conselho gestor de política; e também, 
que 43,5% dos processos tiveram o envolvimento do conselho na organização. A participação 
dos conselhos nas conferências é ainda mais alta: entre as conferências típicas, 84% tiveram a 
atuação de pelo menos um conselho.  

Os conselhos podem atuar nas conferências seja como tendo um papel central na 
organização das mesmas, quando, muitas vezes, é integrante das comissões organizadoras, ou 

                                                           
8 A pesquisa considerou conferências atípicas aquelas “que não possuíam uma ou mais das seguintes 
características: organização de responsabilidade de um órgão do Executivo ou de um conselho gestor; realização 
de etapas preparatórias; processos seletivos para escolha de representantes governamentais e não governamentais 
para a etapa nacional” (SOUZA, 2013, p 56). Com isso, 13 conferências das 83 realizadas no período de análise, 
2003 a 2011, foram consideradas atípicas e, portanto, não analisadas no estudo.  
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apenas pela participação nas etapas da conferência (SOUZA, 2013). A depender da área 
temática, mais de um conselho pode participar de determinada conferência. Contudo, a relação 
entre conselhos e conferências não está prevista formalmente e, por isso, em alguns momentos, 
não fica claro qual deve ser a atuação do conselho em relação às deliberações da conferência. 
A relação das conferências com outras IPs também não está prevista formalmente, e, portanto, 
não há uma previsão de integração entre os dois, o que pode vir a ocorrer de forma espontânea, 
a depender da área temática. 

Além disso, vale destacar que os conselhos são instâncias importantes de formulação 
e fiscalização, no nível local e estadual, das políticas deliberadas nas conferências 
nacionais e, portanto, poderiam assumir uma posição ativa na publicização de tais 
resultados. Entretanto, não se sabe qual é o espaço que as orientações e diretrizes das 
conferências ocupam no planejamento e deliberações dos conselhos. Existem outras 
IPs, por exemplo, comissões intergestoras na saúde e assistência social e audiências 
públicas, que, por seu papel no processo de formulação da política, deveriam estar 
integradas no sistema deliberativo das conferências (ALMEIDA, 2013, p. 198). 
 

Almeida (2013) aborda, também, a relação das conferências com a esfera formal do 
Estado, tanto o Poder Executivo, como a burocracia. Para a autora, há uma baixa articulação 
entre as instituições, uma vez que, formalmente, não há nada que garanta que as deliberações 
serão institucionalizadas por meio de políticas públicas, ou outras formas. Boa parte das 
deliberações aprovadas nas conferências demandam encaminhamento, de competência 
exclusiva do ministério responsável pela realização da conferência. Logo, em muitos casos, a 
real efetivação dos resultados de uma conferência pode depender da relevância que o tema tem 
na agenda pública. Como não há uma previsão sobre o acompanhamento dos resultados, não há 
uma definição de um método institucional de gestão, que seja responsável por atender às 
deliberações dentro da esfera pública federal, e, com isso, pode ocorrer um processo pouco 
efetivo e incerto. Ou seja, o esforço empreendido na realização do processo conferencial em 
todas as suas etapas pode ter suas deliberações engavetadas (ALMEIDA, 2013). 

Ainda sobre a falta de articulação formal entre conferências e Estado é possível citar a 
falta de instrumentos legais que garantam a convocação das mesmas. Em 60% das conferências 
analisadas por Almeida (2013), não havia instrumentos legais que garantissem a continuidade. 
Ou seja, a mudança de governo pode implicar numa diminuição, ou interrupção na realização 
dos processos conferenciais no Brasil, uma vez que, na maior parte dos casos, o poder executivo 
é quem convoca a conferência. Se há pouca articulação formal na relação com o poder 
executivo, com o poder legislativo há ainda mais afastamento. Os representantes do legislativo 
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participam das conferências quando suas bandeiras de luta são relacionadas ao tema da 
conferência, mas não há uma previsão formal de sua participação.  

É possível concluir que o processo conferencista tornou-se bastante sofisticado no que 
se refere à sua forma de funcionamento escalonada em diferentes etapas culminando na 
conferência nacional, em que há um processo participativo, com ampla representação de 
diferentes setores sociais e um espaço onde ocorrem deliberações relevantes para orientar as 
ações públicas em diversos temas. Nesse sentido, Pogrebinschi (2013) ressalta que as 
conferências desafiam o argumento que a participação só seria factível em pequena escala, ou 
seja, no nível local (PATEMAN, 1970; DAHL, 1971; MANSBRIDGE, 1980; PRZEWORSKI, 
2010 apud POGREBINSCHI, 2013), uma vez que “transcendem as fronteiras geográficas do 
espaço local, como também superam os seus limites substantivos” (POGREBINSCHI, 2013, p. 
243). Contudo, é preciso atentar para o fato de que as relações a serem estabelecidas entre as 
conferências e outras instituições democráticas, principalmente o poder executivo, legislativo e 
outras IPs não é bem delimitado, o que acaba comprometendo o alcance dos resultados 
produzidos pelas conferências. 

Na próxima seção, estabelecemos uma comparação entre os conselhos de políticas 
públicas e as conferencias, refletindo sobre uma possível arquitetura institucional de 
funcionamento das IPs. 

 

 

3.2 ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE CONSELHOS E CONFERÊNCIAS 

 

A análise da arquitetura da participação, ou do desenho institucional das instituições 
participativas vem, gradativamente, ganhando mais espaço na literatura sobre o tema (FUNG, 
2006; AVRITZER, 2008; LÜCHMANN, 2008; BRASIL, 2010; FARIA, 2011; PIRES, 2011; 
TEIXEIRA, 2012). Avritzer (2008) afirma que a natureza do desenho participativo deverá 
ganhar, cada vez mais, influência para o sucesso de experiências participativas, e a escolha de 
um desenho adequado será determinante para a continuidade dessas experiências no futuro. 
Brasil (2013, p. 9) destaca que as características dos desenhos “podem favorecer ou prejudicar 
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a qualidade dos processos participativos e deliberativos, bem como afetar a capacidade 
decisória e o funcionamento de tais canais”. Ou seja, o desenho institucional pode levar a 
grandes limitações aos potenciais de participação deliberativa, mesmo em contextos em que a 
sociedade civil seja ativa, e haja algum grau de comprometimento político do governo com a 
promoção da participação. Desta forma, IPs podem ser reduzidas a um papel meramente 
ritualístico ou constrangidas por lógicas burocratizantes (BRASIL, 2013).  

Avritzer (2008) argumenta que o desenho, apenas, não teria o potencial de lograr o êxito 
participativo, precisando estar associado a fatores contextuais, articulado com a sociedade civil 
e à vontade política. A partir da análise dos orçamentos participativos de Porto Alegre e São 
Paulo, dos Conselhos de Saúde e do Plano Diretor Municipal de Salvador, o autor identificou 
dois modelos de desenhos assumidos por IPs brasileiras. Cada um dos casos foi analisado a 
partir de duas variáveis, a capacidade democratizante e a efetividade, ou dependência do 
sistema político. O primeiro modelo foi a “partilha de poder” entre Estado e sociedade, 
representado pelo caso dos conselhos; o segundo modelo foi o desenho “de baixo para cima”, 
no caso dos orçamentos participativos, com um maior potencial democrático.  

Fung (2006), outro autor que analisa experiências de participação a partir do desenho 
institucional, acredita que os diferentes desenhos dos canais de participação podem levar ao 
aprofundamento democrático em maior ou menor intensidade. O autor argumenta que não há 
uma única forma superior de participação nos contextos democráticos atuais, logo, é preciso 
compreender as diferentes possibilidades e variedades de participação, para, então, chegar a 
diferentes arranjos institucionais com impactos distintos sobre a relação entre governo e 
sociedade. Fung (2006) aponta, então, para um modelo de análise, o cubo da democracia, capaz 
de abranger uma grande variedade de possibilidades institucionais de participação política, a 
partir de três dimensões: 1. Quem participa; 2. Como os participantes se comunicam e tomam 
decisões, e; 3. Qual é a ligação entre as conclusões e opiniões com a política pública ou ação 
pública (BRASIL, 2013; TEIXEIRA, 2013). 

Teixeira (2013) apresentou uma análise da I Conferência Virtual de Transparência e 
Controle Social (Consocial Virtual), ocorrida na plataforma www.edemocracia.camara.gov.br, 
entre 19 de março e 8 de abril de 2012, com a participação de mais de 2.700 pessoas de todo o 
país, inclusive brasileiros residentes no exterior, na elaboração e priorização de 150 propostas 
sobre quatro eixos temáticos. O objetivo da análise consistia em, a partir da observação do 
funcionamento da conferência, analisar os três eixos propostos por Fung (2006) e assim, 
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desenvolver o modelo tridimensional do Cubo da Democracia. A autora desenvolveu a seguinte 
figura a partir da análise da I Consocial Virtual: 

Figura 4 – Cubo da Democracia da I Consocial Virtual  
Fonte: tradução de Teixeira, 2013, p. 533 

 

O desenho do modelo do cubo da democracia a partir da análise da experiência da I 
Consocial Virtual vai ao encontro dos objetivos desse trabalho no sentido de compreender a 
arquitetura de funcionamento das IPs. Os resultados apontaram para um grande potencial na 
promoção da participação e envolvimento do cidadão. Na primeira dimensão, relacionada a 
forma de escolha dos participantes, apesar de aberta à participação de qualquer cidadão, 
considerou-se que houve uma auto seleção, ou seja, um público selecionado por características 
específicas, já que nem todos os cidadãos tem acesso à internet, e não houve uma campanha 
massiva de divulgação da conferência, o que levou a um público participante bastante 
especializado. A segunda dimensão, relacionada a forma de comunicação e tomada de decisão 
na conferência, demonstrou um potencial participativo intenso, uma vez que os participantes 
puderam deliberar e negociar as resoluções a serem encaminhadas ao poder público, por meio 
de ferramentas de discussão, como fóruns e salas de bate papo, disponibilizadas no ambiente 
virtual. A terceira dimensão, que analisa o impacto da participação pública na ação do Poder 
Público, apresenta a maior limitação, pois, conforme discutido anteriormente, não há uma 
regulamentação específica indicando o que o poder público deverá fazer com as resoluções da 
conferência.  
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O modelo do Cubo da Democracia desenvolvido por Fung (2006) e analisado por 
Teixeira (2013) é bastante útil para o entendimento de uma experiência participativa, no que se 
refere ao seu desenho institucional. Contudo, para a análise que esse trabalho se propõe a fazer, 
do sistema institucional de funcionamento dos conselhos e conferências, de natureza mais 
macro, apresenta limitações. A partir dele, não é possível estabelecer comparações entre IPs, 
ou mesmo analisar os diferentes níveis de funcionamento. Logo, estabelecemos, a seguir, uma 
comparação entre os conselhos de políticas públicas e os processos conferencistas, a partir de 
uma análise vertical, entre os diferentes níveis da federação e, também, uma análise horizontal, 
apresentando as relações entre IPs e outras instituições democráticas.  

No que se refere à sua estrutura vertical, conselhos e conferências apresentam um 
desenho similar, uma vez que ocorrem nos três níveis da federação. Contudo, nas conferências, 
as etapas municipais e estaduais funcionam como preparatórias da etapa nacional, o que 
significa que, verticalmente, há uma relação entre as conferências, o que não ocorre nos 
conselhos. Os conselhos, nos moldes atuais, são parte integrante de políticas públicas, e, em 
alguns casos, o repasse de determinados recursos, como para a merenda escolar, está vinculado 
à sua existência. Ou seja, enquanto as conferências dependem da vontade política do chefe do 
poder executivo para serem convocadas, os conselhos são fundamentais para o repasse de 
recursos. Por isso, municípios de menos de 20 mil habitantes chegam a ter em média 11 
conselhos, mesmo com uma sociedade civil organizada reduzida para ocupar esses assentos. 
Na prática, algumas organizações mais tradicionais, como a internacional Rotary Club, acabam 
sendo convidadas para participar de conselhos, mesmo que não sejam reconhecidas por 
apresentar expertise no assunto, mas para ocupar a vaga destinada a sociedade civil. 

No que se refere à análise horizontal, ou seja a relação estabelecida entre as duas IPs 
com outras instituições democráticas, entre si e também com o poder executivo e legislativo, 
há pouca previsão formal dessas relações. Os conselhos, especificamente, apresentam uma 
relação bastante formalizada com o poder executivo, uma vez que, como parte integrante de 
diversas políticas públicas, são instituídos e têm as condições de funcionamento garantidos por 
esse poder, assim como, em muitos casos, o repasse de recursos está atrelado à aprovação das 
contas do executivo pelo conselho. A mesma relação não ocorre com o poder legislativo. 
Mesmo que realizando uma função semelhante à do legislativo, na aprovação de contas, não há 
vagas, nos conselhos, para representantes do legislativo, e o poder legislativo, por sua vez, não 
tem instituído formalmente uma relação com os conselhos. Conforme destaca Teixeira (2012): 
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Nos conselhos, por sua vez, somente foi mencionada a presença de representantes dos 
poderes Legislativos e Judiciário no Conselho da República, que tem atribuições 
muito diferentes dos outros colegiados. Vale notar que em alguns casos é atribuição 
dos conselhos se manifestar sobre iniciativas legislativas correlatas e até mesmo 
elaborar anteprojetos de lei. Isso sem contar com a atribuição normativa presente em 
66,7% dos conselhos, sendo esta competência instituída em 74,4% dos conselhos de 
políticas (Teixeira, 2012, p. 33). 
 

O modelo ideal conferencista deve envolver os três poderes, por isso, acaba sendo 
comum mencionar que as delegações governamentais devem ser compostas por representantes 
dos três poderes, o que não ocorre, na maior parte dos casos. Conforme discutido na sessão 
anterior, as conferências são, em geral, convocadas pelo poder executivo e contam com a 
participação de seus representantes. Contudo, a relação com os poderes judiciários e legislativos 
são raras. Teixeira (2012) identificou três conferências que mencionaram vagas para o 
Judiciário, e cinco para o poder Legislativo. Além do pouco envolvimento dos dois poderes nas 
conferências, não há uma previsão formal de articulação entre eles, o que acaba influenciando 
diretamente a implementação das propostas formuladas.  

Se imaginarmos que muitas das propostas formuladas dependem do Legislativo e 
também do Judiciário para a implementação, talvez consideremos que há baixo 
envolvimento desses poderes. (...) Interessante notar que nas conferências considera-
se que é importante a presença de atores governamentais indiretamente relacionados 
com a função executiva, contudo, o que se verifica é a falta de previsão da articulação 
com os outros poderes que também influenciam na realização da política pública. 
(TEIXEIRA, 2012, p. 34) 
 

Na sessão anterior, discutimos as relações estabelecidas entre os conselhos e as 
conferências, e foi evidenciado que há uma estreita relação entre as duas IPs, seja, na maior 
parte dos casos, pela participação de membros dos conselhos nas conferências, como também, 
em menor número, quando os conselhos participam da organização das conferências. Contudo, 
essa relação não é formalmente prevista, por isso varia bastante, a depender da articulação entre 
os atores envolvidos. Não foram encontrados estudos que relacionem a atuação dos conselhos 
e a realização de conferências com outras IPs, sejam as mesas de diálogo, ou as audiências 
públicas, entre outros. O Quadro 9 apresenta as principais diferenças entre conselhos e 
conferências. 
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Tipo de IP Processos conferencistas Conselhos de políticas públicas e de direitos 

Relação com 
os governos 

Criados por regras legais (Constituição, 
emendas constitucionais e leis federais) 
e por atos administrativos (ministeriais 
ou dos conselhos nacionais). Dependem 
do gestor municipal para a sua 
realização. 

Em geral, criados por regras legais (Constituição, 
emendas constitucionais e leis federais) e por atos 
administrativos (ministeriais ou dos conselhos 
nacionais). Podem ser criados por leis municipais. 
Dependem do gestor municipal para o seu 
funcionamento e manutenção. 

Participantes  
Tipos de participantes são estabelecidos 
por regras legais e administrativas 
federais; grupos sociais diretamente 
interessados na área de política pública 
de que trata a conferência. 

Tipos de participantes são estabelecidos por regras 
legais e administrativas federais; grupos sociais 
diretamente interessados na área de política 
pública à qual o conselho é afeto. 

Questões em 
pauta 

Agenda e questões sobre as quais podem 
decidir são modeladas por regras 
preestabelecidas e pelas necessidades da 
área de política pública de que trata a 
conferência. 

Tipo de agenda e as questões sobre as quais podem 
decidir são modeladas pelas regras 
preestabelecidas e pelas necessidades da área de 
política pública à qual o conselho é afeto. 

Regras de 
funcionamento 

Regras gerais estabelecidas por lei ou 
normas administrativas federais, mas 
cada processo define seu próprio 
regimento. Agenda de debates depende 
da dinâmica da política setorial. 
Predomina a participação indireta, 
através de representação. Processos 
eventuais de periodicidade variável: 
duram cerca de um ano. Decisões 
antecedidas por discussões, que 
precedem as votações. No nível 
municipal, escolhem os delegados para 
os níveis superiores (estadual e 
nacional) do processo conferencista. 

Regras gerais são estabelecidas por lei ou normas 
administrativas federais, mas o do funcionamento 
do fórum é definido pelos regimentos internos de 
cada conselho. Agenda de debates depende da 
dinâmica política setorial, as ações dos gestores de 
cada área vão construindo as pautas. Predomina a 
participação indireta, através de representação. A 
maioria tem: encontros regulares; núcleos de 
coordenação formados por conselheiros; decisões 
por consenso, mas, por vezes, existem intensas 
discussões que podem levar a votações, 
especialmente nos conselhos municipais das 
cidades maiores e das capitais. 

Papel 
institucional 

Participam da formação e da difusão da 
agenda de debates setorial São arenas 
democráticas de debates temporárias, de 
âmbito nacional, que favorecem a 
explicitação de demandas e proposições 
locais. 

Arenas setoriais municipais em que diferentes 
interesses podem ser representados. Devido ao alto 
grau de institucionalização, seu papel institucional 
depende, em grande parte, da área de política 
pública a que estão afetos. 

Quadro 9 – Comparação entre conselhos e conferências 
Fonte: adaptado de Cortes, 2011, p. 146 e 147.  

A seguir, apresentamos uma análise dos conselhos e conferências e propomos um 
modelo representativo da arquitetura institucional de cada um. 
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3.3 ARQUITETURA DA PARTICIPAÇÃO 

 

A chegada do Partido dos Trabalhadores (PT) ao poder, a partir de 2003, veio 
acompanhada de “uma orientação genericamente participativa” (AVRITZER, 2013, p. 125), 
que levou a uma expansão numérica de instituições participativas, espalhadas na estrutura 
federativa, em uma grande variedade de áreas temáticas. Atualmente, o conjunto das IPs 
existentes no Brasil é considerado, por vezes, uma selva institucional, com multiplicação de 
espaços de orientação subsetorial e trans-setorial (VERA, 2012); um grande laboratório de 
experiências participativas, por ser um dos países com maior número de práticas (AVRITZER, 
2008); e, com uma complexa ecologia de relações entre Estado e sociedade (PIRES, 2012). 

O fato de o governo federal ser o principal promotor e financiador das principais IPs 
leva a uma institucionalização estatal da participação, uma vez que a promoção do controle 
social acabou sendo incorporada à agenda do Estado. Embora a estrutura da participação social 
seja muito ampla e diversa, o esforço empreendido pelo governo federal em estabelecer um 
Sistema Nacional de Participação Social não foi bem sucedido na delimitação das relações a 
serem estabelecidas pelas IPs com outras instituições democráticas, conforme mencionamos 
anteriormente, ao descrever os avanços promovidos pela política. Os estudos e pesquisa sobre 
participação também não se voltam para apreensão das articulações a serem estabelecidas pelas 
IPs. Portanto, este capítulo pretendeu analisar as experiências de participação social no Brasil, 
através da sua arquitetura de funcionamento.  

A partir dos dados disponíveis, e do conhecimento produzido sobre o tema, nos 
propusemos a refletir sobre algumas representações gráficas para essa arquitetura. Acreditamos 
que o avanço na caracterização das arquiteturas, contribuem para a compreensão e explicação 
das IPs, como também possibilita pensar em desenhos de arquiteturas que alcancem melhores 
resultados. A análise dos conselhos e conferências, por meio da apreciação do histórico, da 
estrutura de funcionamento atual, da quantidade de participantes envolvidos, e das relações 
estabelecidas com outras instituições democráticas nos levou a uma representação gráfica da 
arquitetura institucional de cada um dos dois casos analisados. A Figura 5 apresenta a 
arquitetura de institucional dos conselhos. 
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 Figura 5 – Arquitetura Institucional dos conselhos 
Fonte: elaboração própria.  
A Figura 6 apresenta a arquitetura institucional das conferências.  

Figura 6- Arquitetura Institucional das conferências 
Fonte: elaboração própria. 
 

Foi possível encontrar uma lacuna no que se refere à articulação, ou seja, as relações a 
serem estabelecidas pelas IPs com outras instituições democráticas. Tanto a análise dos 
conselhos quanto a das conferências apontaram para a falta de delimitação formal de 
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articulação. Com isso, as relações vão sendo estabelecias de acordo com os principais 
articuladores das temáticas, sejam representantes do governo, ou da sociedade civil. 
Acreditamos ser de grande importância deixar espaço para que relações sejam estabelecidas de 
forma espontânea, mas, em algumas situações, elas podem não ocorrer. Portanto, concordamos 
com Avritzer (2013, p. 138) ao afirmar que a “efetividade das políticas participativas no plano 
nacional continuará dependente da implementação de arranjos capazes de integrar participação 
e gestão”. 

Concordamos com o argumento de que é importante fomentar a conexão entre as 
diferentes arenas deliberativas em um sistema mais amplo e formal de deliberação, uma vez 
que a articulação não é natural ou automática. A implementação das IPs no Brasil não veio 
acompanhada de uma estratégia de coordenação horizontal entre elas, ou mesmo de 
coordenação vertical entre as diferentes esferas de governo e de outras instituições 
democráticas. Conforme destaca Almeida (2013, p. 200) sobre as conferências, “os dados 
coletados até o momento dão conta de expressar a fragilidade da articulação com a população, 
com outras IPs e com o Estado”. Acreditamos que a pesquisa sobre o tema deva avançar no 
sentido de desenvolver apontamentos sobre como desenhar fóruns mais permeáveis e mais 
conectados com as esferas formais e informais. E para avançar na proposição de desenhos de 
arquitetura, ampliar o escopo de estudo para além de orçamentos participativos, conselhos e 
conferências de políticas públicas, olhando também para outras IPs como, por exemplo, 
consultas públicas, audiências e ouvidorias. 

Nesse sentido, ao desenhar arranjos de participação social é importante que seja 
pensada, de forma sistemática, a articulação com as instituições tradicionais da democracia 
representativa, uma vez que o poder legislativo é peça fundamental nos processos de 
planejamento e alocação de recursos para as políticas públicas. (SILVA, 2009). Contudo, a 
ampla difusão das IPs, ocorre em meio a uma profunda crise no sistema de representação 
política no Brasil. Com isso, ao mesmo tempo em que são desenvolvidas novas instituições 
para inclusão da participação social na esfera pública, o sistema de representação encontra-se 
em crise de legitimidade, e não vem sendo capaz de se renovar ou sair dessa crise (AVRITZER, 
2013).  
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4 INSTITUCIONALIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL EM LEGISLATIVOS 
MUNICIPAIS 

 

Os parlamentos são instituições imprescindíveis para a existência de um regime 
democrático, muito embora, possam também existir em regimes não democráticos. Os 
parlamentos são responsáveis pela conexão entre o povo e seus governantes, uma vez que tem 
como função primordial legislar para o interesse público. Para a legitimidade de um governo 
democrático, é necessário a existência de uma instituição como o parlamento, que articule, por 
meio da representação, as demandas dos cidadãos. Recentemente, o desenvolvimento das 
tecnologias de comunicação e uma crescente cobertura jornalística sobre política, aumentou, 
sensivelmente, a visibilidade dos parlamentos, assim como dos representantes políticos. E a 
sociedade passou a exercer a uma pressão cada vez maior por informações acerca do 
funcionamento dos seus parlamentos (UNDP-IPU, 2012). 

Segundo o Global Parlamentary Report9 (GPR), do Programa de Desenvolvimento das 
Nações Unidas (UNDP) e da Inter-Parliamentary Union (IPU), de 2012, no que se refere aos 
parlamentos, existem três aspectos que se constituem em grandes pressões, que são dominantes 
e comuns à população em geral, com maior ou menor intensidade, a depender do contexto do 
país. Primeiramente, há uma demanda por informação e influência sobre o trabalho 
                                                           
9 O Global Parlamentary Report é o relatório da pesquisa empreendida pelo Programa de Desenvolvimento das 
Nações Unidas (UNDP) e a Inter-Parliamentary Union (IPU). A pesquisa contou com a participação de diversos 
parlamentos, parlamentares, pesquisadores e especialistas. O foco da pesquisa foi a relação estabelecida entre 
cidadãos e parlamentares, e a análise voltou-se para como as expectativas dos cidadãos vem mudando, assim 
como parlamentos, políticos e funcionários de parlamentos estão respondendo às necessidades de mudanças. 
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parlamentar; o outro aspecto refere-se a necessidade dos políticos serem cobrados pela 
população e responsabilizados pelos seus atos (controle social e accountability); e, que as leis 
elaboradas atendam, com qualidade, às necessidades dos cidadãos.  

Enquanto no passado os parlamentos costumavam ser a única via de articulação do 
interesse público, nos dias de hoje, eles concorrem e são complementares a uma variedade de 
outros canais para articulação das demandas populares. Com isso, o tema do uso de tecnologias 
de informação torna-se bastante comum nos parlamentos. Segundo o GPR (UNDP-IPU, 2012), 
todos os parlamentos participantes da pesquisa mencionaram medidas para melhoria dos sites 
da internet, de transmissões ao vivo, de grandes consultas, entre outros. No Brasil, embora 
algumas Câmaras Municipais ainda não possuam sites próprios, todas as Assembleias 
Legislativas estaduais possuem, assim como a Câmara de Deputados e o Senado Federal. Em 
geral, os sites das câmaras disponibilizam as leis e regimentos relevantes para os municípios, 
informações sobre os vereadores, atividade legislativa, transparência, entre outros. Alguns sites 
disponibilizam, também, transmissões ao vivo das sessões plenárias, de reuniões das comissões 
e de audiências públicas. Logo, é possível perceber que existem esforços do parlamento para 
incrementar a relação com eleitores, não apenas no sentido de promover a melhoria da 
divulgação de informações públicas, como também, no esforço de inserir o cidadão 
virtualmente na vida legislativa. 

Em 2012, existiam 190 parlamentos nacionais no mundo, com um total de 46.552 
parlamentares (UNDP-IPU, 2012). Contudo, os parlamentos ainda enfrentam muitos desafios 
para convencer o público do seu papel, da sua eficácia e do seu impacto. Pesquisas indicam que 
os parlamentos são instituições que gozam de pouca confiança da população ao redor do mundo, 
ficando atrás, apenas, dos partidos políticos, que apresentam níveis de confiança ainda mais 
baixos que os parlamentos (UNDP-IPU, 2012). Meneghello (2012) destaca que a erosão da 
confiança nas instituições representativas ocorre há, aproximadamente, duas décadas, muito 
embora a democracia persista como a forma de organização e funcionamento da vida política 
de diversos países, com o apoio de parcela significativa da sociedade. Uma das razões para a 
falta de confiança e descrédito em relação aos parlamentos, por parte dos cidadãos, seria a 
percepção da ineficiência desta instituição em articular e responder às demandas da sociedade, 
assim como, pelo fato de que boa parte dos políticos é orientada por motivações individuais 
(MENEGHELLO, 2012). Segundo o GPR (UNDP-IPU, 2012), tanto os parlamentos, quanto os 
políticos estão cientes das pressões populares para melhor atender às expectativas dos cidadãos, 
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mas a implementação de mudanças, na maior parte dos casos, é dificultada pela falta de 
coordenação, estratégia e organização.  

No Brasil, pesquisas de opinião sobre confiança seguem a tendência mundial, 
apresentando uma crescente desconfiança com o Congresso Nacional e com Partidos Políticos. 
A pesquisa do Índice de Confiança na Justiça brasileira (ICJ Brasil)10, de 2015, sobre o 
sentimento da população em relação ao Judiciário brasileiro, apontou o Congresso Nacional e 
os Partidos Políticos, como as instituições de menor confiança, com índices de confiança de, 
12% e 6%, respectivamente. Em 2015, diversas outras instituições estavam posicionadas à 
frente do Poder Legislativo, como possuidoras de maior confiança dos brasileiros, tais como, 
as Forças Armadas, Igreja Católica, Ministério Público, Imprensa Escrita, Grandes Empresas, 
Polícia, Emissoras de TV e Poder Judiciário.  

Segundo Meneghello (2012), dados de opinião coletados em pesquisas realizadas ao 
longo do período pós-85, indicam que, apesar de haver uma relativa consolidação de 
mecanismos de participação e de representação, há uma desvalorização das instituições 
representativas, de forma generalizada. Com isso, a percepção sobre o funcionamento 
democrático do brasileiro apresenta-se paradoxal, uma vez que, muito embora os cidadãos 
brasileiros apoiem a democracia, de forma crescente, os mesmos não confiam nas formas de 
intermediação institucional. Logo, a crescente desconfiança em relação à instituição central do 
sistema representativo acaba levando a uma percepção, quase que generalizada, de que há uma 
crise do sistema representativo.  

O contexto atual, permeado por inúmeras investigações de corrupção envolvendo 
políticos, funcionários públicos e de empresas privadas, evidência o discurso de crise. Contudo, 
Pogrebinschi (2010) destaca que o tema da crise da representação é tão antigo quanto a própria 
representação política, não obstante, a estrutura dos governos representativos não tenha sido 
substancialmente modificada desde sua criação, no século XVIII. Loureiro (2009, p. 63) destaca 
que “o peso desmesurado do poder econômico, a corrupção relacionada ao financiamento de 

                                                           
10 O Índice de Confiança na Justiça brasileira – ICJBrasil, da FGV Direito de São Paulo, é um levantamento 
estatístico de natureza qualitativa, realizado em sete estados brasileiros, com base em amostra representativa da 
população. O seu objetivo é acompanhar de forma sistemática o sentimento da população em relação ao Judiciário 
brasileiro. Constitui-se em um levantamento estatístico trimestral de natureza qualitativa, realizado nas regiões 
metropolitanas e no interior de sete Estados do país e do Distrito Federal com base em amostra representativa da 
população (ICJBRASIL, 2014). 
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campanhas, a desproporcionalidade na tradução de votos em cadeiras, entre outros”, coloca em 
questão a instituição do parlamento como espaço de representação. 

Contudo, os discursos acerca da reforma política não preconizam o fim da instituição 
do parlamento, ou mesmo a substituição do sistema representativo. Conforme abordado no 
Capítulo 2, as teorias participacionistas não preveem a eliminação do sistema representativo. E 
é difícil imaginar o funcionamento da democracia sem os parlamentos, mesmo que a principal 
crítica a essa instituição seja o fato dela não atender às necessidades da democracia 
(NOGUEIRA, 2014). Logo, concordamos com Nogueira (2014) e acreditamos que a crise 
existente é na representação, e não da representação. Ou seja, é o funcionamento do sistema 
representativo que está em questão, e não a sua existência. Concordamos com Loureiro (2009) 
ao considerar o aprimoramento da democracia representativa o grande desafio da teoria e 
prática democrática atual, incluindo a participação dos cidadãos para além do voto. E também, 
com Nogueira (2014), sobre os efeitos do mau funcionamento dos sistemas representativos: 

A constatação de que a representação não está à beira da morte serve para que 
se desarmem os diagnósticos apocalípticos, mas não diminui os prejuízos que 
decorrem do mau funcionamento dos sistemas representativos (NOGUEIRA, 
2014, p. 64). 
 

Portanto, buscamos compreender se a ampliação da participação do cidadão em 
instituições participativas integradas ao sistema democrático, constitui-se em uma alternativa 
para evitar os prejuízos decorrentes do mau funcionamento do sistema representativo, uma vez 
que amplia as formas de controle e de responsabilização dos políticos e das ações dos 
parlamentos. No poder executivo, conforme demonstramos no Capítulo 3, alguns tipos de 
mecanismos, como conselhos e conferências, foram bastante disseminados nos três níveis da 
federação, mas o estabelecimento das relações entre estas instituições não foi aprofundado. 

Na literatura contemporânea da Ciência Política e da Sociologia há poucas descrições 
empíricas que poderiam ser interpretadas como experiências de aperfeiçoamento da 
representação via participação dos cidadãos (LOUREIRO, 2009). No Capítulo 3, apresentamos 
uma análise mais ampla, no nível macro, conforme proposto por Vera (2012), sobre as 
principais experiências de participação social institucionalizadas no Brasil, e discutimos sua 
arquitetura de funcionamento. Verificamos que há uma institucionalização estatal da 
participação e o poder executivo federal é o principal promotor e financiador da maior parte das 
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IPs existentes. Contudo, a análise dos conselhos e das conferências, salientou uma lacuna no 
que se refere à articulação com outras instituições democráticas.  

Foi possível verificar que, no processo de implementação das IPs, não houve uma 
estratégia de coordenação horizontal entre elas, ou mesmo de coordenação vertical entre as 
diferentes esferas de governo e de outras instituições democráticas. Com isso, torna-se uma 
tarefa árida apreender como a participação social vem sendo institucionalizada nos outros 
poderes do sistema democrático, além do Executivo. Nessa tese, voltamos nossa análise para o 
Poder Legislativo, primeiramente, por ser uma instituição central no sistema representativo, 
como também pelo fato de ser uma instituição bastante questionada pela sociedade no contexto 
atual. Outro fato relevante para a análise da participação social no Poder Legislativo, 
especificamente, deve-se a lacuna existente no que se refere à pesquisa acerca da 
institucionalização da participação social em legislativos municipais, tornando os dados 
disponíveis escassos. As arquiteturas de funcionamento de conselhos e conferências, descritas 
no capítulo anterior, evidenciam a participação do poder executivo por meio de representantes, 
que podem ser integrantes dos conselhos e, também, participam da organização e promoção das 
conferências, mas não há uma previsão formal para a participação de membros do Legislativo.  

Não obstante, a Constituição Brasileira de 1988 instituiu alguns mecanismos 
parlamentares de participação social, tais como: a possibilidade de acompanhar sessões (Lei 
Org./Reg. Int. da Câmara); a petição sobre informações (Lei Org./Regimento Interno; CF, Art. 
58, § 2°, IV); e a possibilidade de fazer reclamações, queixas e representações (Lei Org./Reg. 
Int. CF, Art. 58 § 2°, IV) (TEIXEIRA, 2002). Logo, nesse capítulo, a partir de uma reflexão 
acerca da arquitetura de funcionamento das IPs no Poder Executivo, temos os seguintes 
questionamentos orientadores: Existe algo similar a um sistema de participação social no Poder 
Legislativo? Como ele está estruturado? Quais são os mecanismos previstos e as iniciativas 
existentes? Eles estão difundidos verticalmente, até o nível municipal, como os conselhos e 
conferências? Os legislativos municipais promovem a participação social? 

Logo, o objetivo desse capítulo consiste em examinar a institucionalização da 
participação social em câmaras legislativas no Brasil, por meio da análise de dados gerais sobre 
a institucionalização da participação social em legislativos municipais. Para tanto, utilizamos o 
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censo legislativo, realizado pelo Programa Interlegis11, projeto do Senado Federal, de 2005. 
Embora desatualizado, o censo legislativo constitui-se, atualmente, na única base de dados 
disponível com informações sobre câmaras municipais de todos os municípios brasileiros. A 
outra base de dados disponível com dados sobre a participação social, o MUNIC, do IBGE, 
aborda apenas a existência ou não dos conselhos municipais de políticas públicas, mas em nada 
contribui com dados sobre IPs do legislativo. Logo, optamos por realizar algumas análises para 
verificar o comportamento das câmaras, no que se refere ao estabelecimento de meios, ou 
promoção de eventos para a participação dos cidadãos para além do voto.  

Vale destacar que, nesse capítulo, realizamos a análise em nível intermediário, conforme 
o modelo adotado (VERA, 2012), que volta a atenção para a interação institucional entre os 
mecanismos de participação. Para tanto, primeiramente abordaremos a discussão sobre o 
funcionamento dos parlamentos, o que, na Ciência Política, é discutido pelo campo dos Estudos 
Legislativos. A partir daí, exploraremos as contribuições deste campo de conhecimento para o 
entendimento da participação social em nível municipal. Em seguida, apresentaremos as 
principais discussões referentes à participação social no poder legislativo, como também dados 
sobre mecanismos de participação social existentes no nível federal. Em seguida, a análise do 
Censo Legislativo será apresentada. A partir da análise da base de dados disponibilizada na 
internet, foi possível estabelecer algumas tendências no que se refere à institucionalização da 
participação social em legislativos municipais. 

 

4.1 ESTUDOS LEGISLATIVOS E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

 

Os Estudos Legislativos são uma subárea consolidada no interior da Ciência Política 
norte-americana. Surgiram após a 2ª Guerra Mundial, nos Estados Unidos, mas a constituição 
da área, no Brasil, é recente, da década de 1990 (LIMONGI, 2010; BARCELLOS, 2014; 
ARAÚJO, 2012; PERES, 2012). Para Limongi (2010), a definição de limites e o 
estabelecimento de distinções com outras áreas não são tarefas fáceis, uma vez que os trabalhos 
nem sempre apresentem características comuns. Por mais que a constituição da área no Brasil 
                                                           
11 O Interlegis foi criado em 1997 e corresponde a um programa de Estado inicialmente financiado com recursos 
do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), mediante contrato firmado com a União, tendo como 
executor o Senado Federal. 
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tenha sido uma importação, Limongi (2012) destaca que, a assimilação e referência à literatura 
norte americana não ocorreu de forma acrítica. Ademais, o foco dos estudos sobre o sistema 
político brasileiro, que se concentrava na consolidação da democracia, a partir do 
desenvolvimento do campo, se voltou para o funcionamento da ordem democrática. Segundo 
Limongi (2012, p. 5): 

Os estudos legislativos se constituem em uma perspectiva analítica distinta 
daquela mostrada pela noção de consolidação da democracia e a visão 
negativa que esta construiu da democracia brasileira. Não há um manifesto ou 
mesmo a constituição prévia de um programa de pesquisa consciente que 
possa ser associado à emergência dos estudos legislativos como área. Os seus 
contornos foram sendo definidos de forma incremental por meio da veiculação 
de uma série de estudos.  

Para Peres (2012), nos últimos anos, a área de estudos legislativos foi uma das linhas de 
pesquisa que mais se desenvolveram no Brasil, e trouxeram amplas contribuições à Ciência 
Política, assim como ao debate de política comparada. Seu surgimento ocorreu no contexto das 
teorias voltadas para as relações entre o desenho constitucional adotado por um país e seu 
respectivo desempenho democrático, sobretudo análises acerca dos níveis de governabilidade 
alcançados pelo poder Executivo em novas democracias. Peres (2012) argumenta que o campo 
dos estudos legislativos apresenta, de forma geral, dois tipos de estudos que possuem 
explicações sobre o funcionamento das arenas legislativas, que são antagônicas entre si: os 
distributivistas, em que as explicações são fundamentadas em variáveis exógenas à arena 
legislativa, principalmente, no sistema eleitoral; e os partidários, com as explicações voltadas 
para variáveis endógenas ao processo legislativo, como a concentração de decisões nas 
lideranças partidárias, os poderes legislativos do Presidente da República, entre outras. 

De acordo com Peres (2012), as explicações acima, se desdobram em duas abordagens 
que se tornaram predominantes no campo de Estudos Legislativos, e apresentam problemas 
importantes de serem discutidos para o avanço da teoria. Primeiramente, a abordagem 
partidária, por ter sido construída a partir do insulamento do poder Legislativo, em relação às 
demais arenas políticas, acabou deixando para segundo plano outras dimensões institucionais, 
considerando apenas as regras internas ao processo legislativo. Em segundo lugar, a abordagem 
distributivista, por mais que volte suas análises para o sistema eleitoral, uma dimensão 
institucional exógena ao poder Legislativo, apresenta uma abordagem monodimensional. Isso 
ocorre pois o sistema eleitoral, nessa abordagem, aparece como incentivador do comportamento 
paroquialista dos parlamentares brasileiros, desconsiderando, assim, o papel de outras arenas 



100 
Capítulo 4 

LUIZA REIS TEIXEIRA 
 

 

institucionais atuantes no jogo político parlamentar, “como as regras do processo legislativo, as 
estruturas organizacionais dos partidos e o poder Judiciário, por exemplo” (PERES, 2012, 
p.82). 

Concordando com o primeiro problema levantado por Peres (2012), Araújo (2012) 
destaca que a maior parte dos trabalhos publicados no campo dos estudos legislativos retrata a 
iniciativa formal e a análise dos resultados obtidos a partir da aprovação da agenda legislativa 
do Executivo, o que desvia a atenção em relação ao processo legislativo, que deve ser o espaço 
para o debate e avaliação do processo de elaboração de leis. A autora ressalta que, nesse tipo 
de trabalho, a análise de desempenho do Executivo e do Legislativo se dá pela simples 
verificação quantitativa da aprovação ou reprovação das propostas, “inferindo que o texto 
resultante na lei é atribuído essencialmente aos esforços do Executivo” (ARAÚJO, 2012, p. 58 
e 59). Outra limitação da verificação quantitativa da aprovação de leis é que o contexto político 
do período de análise pode alterar bastante o resultado. A não aprovação de leis, em contextos 
políticos de predominância do Executivo, por exemplo, pode influenciar na eficácia do 
Parlamento (ARAÚJO, 2012). 

Apesar da área apresentar grande vitalidade e considerável densidade, Limongi (2012) 
destaca que ainda existem campos pouco explorados, ou mesmo não explorados, como os 
estudos sobre o Senado, que são recentes e pouco volumosos; os estudos sobre o funcionamento 
legislativo dos partidos, como uma área que aguarda estudos sistemáticos; e, ressalta a ausência 
de estudos sobre o papel dos partidos, assim como estudos sobre o Poder Executivo, 
diretamente. É importante destacar que a predominância dos estudos no campo, volta-se para o 
Congresso Nacional, e, em menor quantidade, para as assembleias legislativas. Com isso, 
estudos sobre câmaras legislativas municipais, objeto desta pesquisa, são raros. Barcellos 
(2014) verificou que os livros e artigos de periódicos refletindo sobre câmaras municipais 
consistiam em textos de caráter preliminar em termos de tratamento do tema. O autor 
sistematizou, então, o estado da arte do campo, por meio de buscas à três bancos de teses12, no 
período de 1993 a 2010. No total, foram encontradas 61 teses, que foram distribuídas em seis 
temas específicos, conforme a Tabela 1. 

                                                           
12 Os seguintes bancos foram utilizados por Barcellos (2014) em suas buscas: Banco de Teses e Dissertações do 
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). 
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Tabela 1 – Quantitativo de teses e dissertações sobre as câmaras municipais, por categoria temática (1993-
2012)  
Fonte: Barcellos, 2014, p. 22, com base em bancos de teses do CNPq, da Capes e do IBICT. 
 

Temática Descrição da temática Nº de estudos 
f % 

Abordagem histórica 
Análise diacrônica do Poder Legislativo local, 
patrimonialismo, normatização, religiosidade, história 
comparada, código de posturas, análises histórico linguísticas. 

12 19,3 

Perspectiva dos 
atores 

Análise do comportamento dos atores no interior do processo 
Legislativo na perspectiva sincrônica dos acontecimentos, 
enfatizando os seguintes aspectos: lobby e seu impacto, grupos 
de interesse, gestão de pessoas, percepção emocional, carreira 
política, cultura política e poder de agenda. 

7 11,4 

Políticas públicas 
Análise da elaboração de programas governamentais no 
interior do Poder Legislativo, enfatizando: a produção do 
espaço urbano, crítica de planos diretores, desenvolvimento 
social, financiamento da educação e profissionalização 
docente. 

7 11,4 

Câmara Municipal de 
Porto Alegre 

Diferentes aspectos da Câmara: relação da Câmara Municipal 
de Porto Alegre com a prefeitura, a presença da religiosidade 
no parlamento, a importância da comunicação, história da 
Câmara, organização da vida cotidiana. 

11 18,0 

Processo legislativo 
municipal 

Organização legislativa, inserindo os instrumentos de ação do 
vereador no processo de produção legal, estabelecendo suas 
relações com o Executivo; estudo de casos locais. 

6 9,8 

Conjuntura política Estudos de caso; a ação do Legislativo municipal no contexto 
legislativo brasileiro. 11 18,0 

Outros Abordagens diversas, como comunicação, religiosidade, 
gênero. 7 11,4 

Total   61 100 
O total de trabalhos acadêmicos sobre o tema das câmaras municipais, no período de 17 

anos é pouco expressivo. Barcellos (2014) ressalta que os parlamentos municipais possuem 
características específicas, que justificam maior atenção por parte de estudos acadêmicos, tais 
como a presença de um maior contato direto entre representado e representante; maior potencial 
para o reconhecimento dos eleitores; custo de investimento de reeleição menor; objetivo de 
aprovação de projetos que tenham visibilidade na cidade, mais do que no bairro ou na região 
da cidade. Todavia, no mapeamento realizado por Barcellos (2014), entre as dimensões 
apresentadas, não há a categoria da participação social - o que denota uma limitação em relação 
à nossa pesquisa, uma vez que as pesquisas encontradas sobre participação social no poder 
legislativo não refletiam sobre experiências no nível municipal. A seguir, apresentamos 
algumas reflexões sobre a participação social no poder legislativo, com objetivo de 
compreender como a questão da participação social vem sendo tratada nas câmaras legislativas 
municipais. 
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4.2 PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO PODER LEGISLATIVO 

 

A Constituição Federal de 1988 instituiu alguns marcos importantes da participação 
popular no Brasil, por meio de mecanismos que fundaram as bases legais para a participação 
da sociedade civil, na deliberação de temas de seu interesse e na definição de políticas públicas. 
A Constituição combinou a democracia representativa com formas de participação popular e de 
democracia direta, ao instituir o referendo, o plebiscito e a iniciativa popular, assim como os 
alicerces para a criação dos conselhos de políticas públicas (BRELAZ, 2012). O primeiro artigo 
da CF (1988, art. 1.º, § único) estabelece a participação direta ao afirmar que “todo poder emana 
do povo que o exerce por meio de representantes eleitos, ou diretamente, nos termos desta 
Constituição”. A Constituição também estabeleceu o exercício direto do poder pelo povo via 
referendo, plebiscito e iniciativa popular, seja por via eleitoral (Art. 2°, § § 1° e 2° da Lei nº 
9709/98), ou pela iniciativa popular (Art. 13 da Lei nº 9709/98) (AUGUSTO, 2015).  

É importante destacar que, com a Constituição de 1988, o papel das organizações da 
sociedade civil pôde ser ampliado, uma vez que o princípio participativo acabou sendo colocado 
em pé de igualdade com a democracia representativa. Brelaz (2012) destaca que outros 
mecanismos e espaços de participação surgiram, após a Constituição de 1988 e a promulgação 
das leis orgânicas dos municípios, com origens nos movimentos de redemocratização então 
atuantes no país, como, por exemplo, os conselhos municipais (GOHN, 2001; TATAGIBA, 
2004; TEIXEIRA, 2000; LÜCHMANN, 2007, 2008), os orçamentos participativos 
(AVRITZER, 2003; WAMPLER, 2007; LÜCHMANN, 2008), as audiências públicas 
(ALONSO; COSTA, 2004), as comissões de legislação participativa (BURGOS, 2007; 
COELHO, 2012; AUGUSTO, 2015) e as conferências nacionais, estaduais e municipais 
(POGREBINSCHI, 2010).  

Estes mecanismos se desenvolveram em contextos diferentes, e, por isso, apresentam 
trajetórias e processos de institucionalização distintos. Os conselhos municipais, por exemplo, 
foram difundidos nas três esferas da federação e são parte integrante de diferentes políticas 
públicas, conforme mencionado no Capítulo 3. Já as comissões de legislação participativa, 
iniciativa do poder legislativo, não são tão difundidas nos níveis estaduais e municipais. 
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Segundo dados da Comissão de Legislação Participativa da Câmara Federal (CLP), em 2014, 
haviam 11 Assembleias Legislativas com CLPs, e 43 Câmaras Municipais com CLPs. Dentro 
desse contexto, faltam estudos que analisem os mecanismos de participação de forma mais 
ampla, ou comparativa, como esta pesquisa se propõe a fazer. Os estudos voltam suas análises, 
em geral, para um único mecanismo. Nesta pesquisa, dentro do panorama do poder legislativo, 
o objetivo é analisar os mecanismos de participação existentes e em funcionamento nos 
municípios brasileiros. 

Também há poucos estudos que analisam a participação da sociedade civil no legislativo 
(AUGUSTO, 2015; BARROS, 2012; BURGOS, 2007; COELHO, 2012; CUNHA, 2014; 
POGREBISCHI, 2010). Anastasia (2008) destaca que a literatura tem explorado pouco os 
padrões de interação entre representação e participação e seus resultados sobre os processos 
deliberativos nas Casas Legislativas, assim como as percepções dos cidadãos quanto à 
importância da deliberação legislativa para o alcance do interesse público. Nesta pesquisa é 
relevante destacar outra limitação no que se refere a disponibilidade de dados: além dos estudos 
sobre participação social no poder legislativo serem raros e se voltarem para análise de um 
único mecanismo, a maior parte tem como objeto de estudo as esferas federal e estadual. Dos 
documentos consultados, apenas a pesquisa realizada por Brelaz (2012) tratou da participação 
no âmbito municipal, ao analisar as audiências públicas de orçamento do município de São 
Paulo. 

Entretanto, chamamos atenção para a relevância de empreender análises sobre a 
participação social em nível municipal, uma vez que a institucionalização de arenas 
participativas insere uma dinâmica de deliberação acerca das diferentes agendas e demandas 
que, além de ampliar a participação política dos cidadãos, prevê a coordenação horizontal 
dessas deliberações, para que sejam implementadas (ANASTASIA, 2008). Anastasia (2008) 
destaca algumas vantagens do processo participativo, tais como o fato dos espaços de 
participação terem o potencial de produzir políticas públicas e ação governamental mais 
próximas das demandas populares. Outro aspecto a ser destacado é a superação dos limites do 
mecanismo eleitoral, uma vez que os cidadãos sinalizam suas preferências e prioridades em 
termos de escolhas públicas. Contudo, para que haja o alcance desses potenciais, é preciso haver 
articulação com os demais contextos decisórios, na medida em que os resultados das 
deliberações oriundas dos mecanismos, geram novos conteúdos e instruções que irão afetar as 
decisões legislativas e executivas. Logo, segundo Anastasia (2008, p. 18): 
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De forma importante, esses virtuosos efeitos dependem das capacidades institucionais 
do Legislativo para reconfigurar as condições de exercício de suas atribuições no 
interior das cadeias de interação entre os legisladores, o Executivo, as burocracias, os 
conselhos e os cidadãos, facultados pelo novo marco regulatório da gestão pública. 
Essas capacidades dizem respeito não só aos recursos organizacionais, mas também 
aos incentivos para que os legisladores mobilizem a arena legislativa como um espaço 
de discussão, negociação e enforcement de decisões políticas.  
 

As disposições constitucionais apontam para a existência de diversas possibilidades de 
exercer a soberania popular participando das decisões governamentais. É importante destacar 
que a participação social não está limitada apenas ao poder Legislativo, havendo prescrições 
que a viabilizam nos outros dois poderes (AUGUSTO, 2015), muito embora não sejam objetos 
de análise desta pesquisa. O Poder Legislativo reúne algumas formas de participação popular, 
que podem ser efetivadas de formas diferentes entre si, a depender de como estão 
institucionalmente estruturadas. Alguns mecanismos de participação estão previstos na 
Constituição, mas outros foram criados a partir do uso de novas tecnologias, ou meios de 
comunicação de massa. Os mecanismos de participação social no poder Legislativo, oriundos 
da CF estão descritos no Quadro 10, abaixo: 

 
MECANISMOS ARTIGOS DA CF 

Participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos 
em que seus interesses profissionais ou previdenciários estejam sendo discutidos ou 
deliberados  

Artigo 10 
Sufrágio, elegendo, através do voto, seu representante  Artigo 14 
Plebiscito  Artigo 14, I 
Referendo  Artigo 14, II 
Iniciativa popular de lei  Artigo 14, III 
Participação do usuário na administração pública  Artigo 37, §3° 
Denunciar ao Tribunal de Contas irregularidade ou ilegalidade sobre o uso, 
arrecadação, guarda, gerenciamento ou administração do patrimônio público federal Artigo 74, §2° 
Cooperação das associações representativas no planejamento municipal  Artigo 29, XII 
Fiscalização das contas do seu município  Artigo 31, §3° 
Participação, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e 
no controle das ações realizadas na área da assistência social  Artigo 204, II 
Audiência Pública  Artigo 58, §2°, II 
Direito de petição  Artigo 5°, XXXIV, a 

Quadro 10 - Mecanismos de Participação Social no Legislativo Federal 
Fonte: adaptado de Augusto, 2015, p. 74 e 75  

Além destes mecanismos, previstos na Constituição, os legislativos têm introduzido 
inovações institucionais importantes, tanto para o aperfeiçoamento organizacional, como para 
ampliar os canais de interlocução com os cidadãos (ANASTASIA, 2008). Essas inovações 
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criam novas oportunidades para a participação da sociedade civil no processo legislativo, que 
vão além dos mecanismos de consulta popular e de iniciativa legislativa dos cidadãos. Anastasia 
(2008) destaca que a introdução de comissões de legislação participativa e mecanismos de 
participação, como audiências públicas, fóruns e seminários legislativos, vem ocorrendo em 
diferentes ritmos, nos legislativos. Ao analisar a participação social no poder Legislativo 
federal, é possível verificar a existência de uma série de mecanismos em funcionamento. 
Augusto (2015) retratou, em sua pesquisa, os mecanismos de participação existentes no Senado 
Federal e na Câmara de Deputados, conforme descritos no Quadro 11, a seguir: 

 
CÂMARA DE DEPUTADOS SENADO FEDERAL 

 Portal eletrônico oficial  Enquete  Portal "e-Democracia"  Comissão de Legislação Participativa  Blogs ("Visitação do Congresso Nacional" e 
"Programa Câmara Ligada")  Ouvidoria  Fale Conosco  Recebimento de Boletins eletrônicos sobre a 
atuação dos deputados, proposições, notícias e 
enquetes  TV Câmara  Rádio Câmara  Jornal da Câmara  Iniciativa Popular de Lei  Redes Sociais  Direito de Petição  Audiência Pública  Canais de atendimento pela Lei 

 Portal eletrônico oficial  Enquete  Portal "e-Cidadania" (e-Legislação; e-
Fiscalização; e e-Representação)  Comissão de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa  Blog do Senado  Ouvidoria  Alô Senado  Alô Senado online  TV Senado  Rádio Senado  Jornal do Senado  Revista do Senado  Redes sociais  Direito de Petição  Audiência Pública  Canais de atendimento pela Lei de acesso à 
informação 

Quadro 11 – Mecanismos de participação social existentes na Câmara e no Senado 
Fonte: adaptado de Augusto, 2015, p. 74 e 75.  

É possível observar que os mecanismos de participação disponíveis nas duas câmaras 
do Congresso são bastante variados e, além dos mecanismos tradicionais, como as audiências, 
ouvidorias e iniciativas popular de lei, há mecanismos que usam da tecnologia para interação 
com os cidadãos, como os portais, os blogs e os perfis de redes sociais. Alguns mecanismos 
estão vinculados aos meios de comunicação de massa, como rádio, jornais e revistas. Coelho 
(2012), em sua pesquisa sobre a Comissão de Legislação Participativa da Câmara de Deputados, 
apresentou uma breve descrição de cada um dos mecanismos, a partir de textos institucionais, 
como o manual A Câmara e o cidadão e o site institucional, conforme descritos no Quadro 12, 
abaixo: 
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Portal da 
Câmara 

Página da internet que agrega diversos mecanismos de interação e canais de comunicação. 
É possível pesquisar o andamento de um projeto de lei, consultar leis que já foram 
aprovadas; conhecer o Regimento Interno; aprender sobre o processo legislativo; 
acompanhar as últimas notícias sobre a Câmara; conhecer o acervo do Museu da Câmara, 
etc. O Portal dá acesso a todas outras páginas da internet vinculadas às atividades da 
Câmara, como por exemplo, o site da Agência Câmara de Notícias e oferece outros 
serviços como a pesquisa de projetos de lei e outras proposições 

Ouvidoria 
Parlamentar 

O cidadão pode apresentar, pela internet ou por telefone, denúncias, dar sua opinião, fazer 
críticas e propor sugestões para melhorar as atividades da Câmara dos Deputados. A 
Ouvidoria também orienta os cidadãos sobre o processo legislativo e sobre os projetos de 
lei que estão sendo discutidos, facilitando sua participação nos acontecimentos da Casa. 

Fale-Conosco Formulário para pedir informações gerais, reclamar, elogiar, relatar problemas técnicos no 
portal ou solicitar pesquisas no acervo da Câmara dos Deputados. 

Fale-com o 
Deputado 

Para encaminhar denúncias, reclamações, sugestões, elogios ou solicitações diretamente a 
um ou mais deputados. Para usar esse serviço, você deve preencher um formulário no site 
da Câmara dos Deputados.  

Disque Câmara 
– 0800 

Serviço que atende gratuitamente por telefone (0800 619 619). Funciona de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 20h e pode-se por esse canal fazer críticas, sugestões, denúncias, 
elogios e pedir informações sobre a Câmara e outros temas gerais sobre. 

Acompanhe seu 
Deputado 

O cidadão cadastrado nesse serviço pode acompanhar o trabalho dos deputados que 
desejar. A Câmara dos Deputados enviará quinzenalmente ao cidadão inscrito, por e-mail, 
os dados referentes à atuação do parlamentar no período. 

Boletins 
eletrônicos 

Diversas páginas vinculadas oferecem boletins eletrônicos de sua programação e 
atividades, como o site da Agência Câmara de Notícias, que envia diariamente aos 
cadastrados e-mail com notícias divulgadas sobre os assuntos relacionados à Câmara. É 
possível escolher diversos dos assuntos. Outras páginas como a da Rádio Câmara e da 
Tevê Câmara também oferecem esse serviço 

Agência Câmara 
de Notícias 

Divulga, em tempo real, notícias em geral sobre a Câmara. São reportagens completas e 
notícias com previsão das reuniões e das votações, além da agenda do dia com informações 
que podem ser utilizadas por rádios, jornais e emissoras de televisão de todo o Brasil ou 
por qualquer tipo de instituição interessada. O objetivo é informar todos os segmentos da 
população sobre as atividades legislativas, com autonomia e isenção. 

Portal E-
democracia 

A proposta do e-Democracia é, por meio da Internet, incentivar a participação da 
sociedade no debate de temas importantes para o país. Acreditamos que o envolvimento 
dos cidadãos na discussão de novas propostas de lei contribui para a formulação de 
políticas públicas mais realistas e implantáveis. O Portal e-Democracia, desenvolvido pela 
Câmara dos Deputados, é dividido em dois grandes espaços de participação: as 
Comunidades Legislativas e o Espaço Livre. No primeiro, você pode participar de debates 
de temas específicos, normalmente, relacionados a projetos de lei já existentes. Essas 
Comunidades oferecem diferentes instrumentos de participação e, ainda, orientações 
quanto ao andamento da matéria no Congresso Nacional. Já no Espaço Livre, você mesmo 
pode definir o tema da discussão e ser o grande motivador dela. O debate será 
acompanhado pela equipe e-Democracia e pode vir a se tornar uma Comunidade 
Legislativa. Os parlamentares envolvidos com a matéria acompanham as discussões e as 
consideram para auxiliar suas decisões. 

Rádio Câmara 
FM 

Também disponível na internet, encontra-se programas jornalísticos e culturais, 
entrevistas com, por exemplo, cientistas políticos e diversos outros profissionais, e notícias 
em geral sobre parlamentares e proposições da Câmara. 

TV Câmara Transmite ao vivo as sessões plenárias e as reuniões das comissões, entre outros programas 
em geral. 

Biblioteca 
Digital 

Página da internet que disseminar documentos digitais de interesse da atividade legislativa 
e gerais onde são encontrados, em inteiro teor, conteúdos informacionais legislativos de 
interesse da sociedade, tais como: estudos técnicos, livros raros, relatórios de comissão, 
vídeos e livros em áudio, com a utilização de modernas ferramentas de busca. 

Plenarinho Página da internet direcionada para crianças e jovens. Encontram-se informações sobre 
cidadania, ecologia, educação, saúde... 

Arquivo Sonoro Disponibiliza o áudio das sessões da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional, das 
comissões e de outros eventos. 

Redes Sociais Há diversos perfis de diversos órgãos da Casa nas redes sociais. O objetivo é repassar por 
esse meio, informações produzidas em outros canais. 
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Quadro 12 - Algumas formas de interação e/ou canais de comunicação da Câmara dos Deputados 
Fonte: Coelho, 2012, p. 51 e 52. 
 

A partir da análise do Quadro 12, é possível notar que os mecanismos possibilitam ao 
cidadão obter informações sobre a Câmara por diferentes meios, como jornal, rádio, TV, portal, 
entre outros, assim como possibilitam o envio de manifestações, sugestões e pedidos de 
informações, por meio da ouvidoria, Disque-Câmara, Fale Conosco. Contudo, apesar dos textos 
descreverem detalhadamente como o cidadão pode participar, não há informações sobre o 
processamento e retorno às demandas enviadas. Com a promulgação de Lei de Acesso a 
Informação (Lei Nº 12.527, 18/11/2011), há a obrigatoriedade no retorno a pedidos de 
informação, logo é possível prever que haja retorno, em alguns casos, mas não para demandas 
e reclamações, por exemplo. 

O questionamento seguinte, para entender o funcionamento dos mecanismos de 
participação, refere-se à real adesão da sociedade aos mecanismos, pois apenas a existência 
formal do mecanismo não garante que ele esteja cumprindo seu objetivo de aproximar 
representantes e cidadãos. Para tanto, obtivemos alguns dados sobre a participação da sociedade 
nos mecanismos da Câmara de Deputados. Segundo observações empreendidas por Brum 
(2012), no CEFOR, Centro de Estudos da Câmara dos Deputados, a participação pública, em 
2011 e 2012, teve a seguinte distribuição:  

 

 Tipo de 
atividade Explicação Quantitativos Exemplo 

recente 

Pro
ces

so 
pré

-
leg

isla
tivo

 

Audiências 
Públicas das 
comissões 

As comissões consideram projetos de 
lei, sugestões verbais e informações 
fornecidas pelos participantes. 

431 audiências em 2011 
18.860 cidadãos 
participantes 
329 audiências em 2012 
(ano eleitoral) 

 

Pro
ces

so 
Leg

isla
tivo

 
Fo

rm
al 

Comissão de 
Legislação 
Participativa 

O colegiado recebe sugestões de 
legislação de organizações da 
sociedade civil e transforma as 
aprovadas em projetos de lei. 

862 sugestões recebidas 
entre 2001 e 2011, 380 
transformadas em 
proposições 

Informatizaçã
o do processo 
jurídico  

E-Democracia 

Algumas propostas são escolhidas 
para ser objeto de uma ciber 
comunidade. Comentários online dos 
cidadãos são analisados pelos 
relatores antes de levarem o projeto à 
comissão.  

25.000 cidadãos 
cadastrados (Março de 
2012) 

Lei do 
Processo Civil 

Ou
tro

s Ouvidoria 
Parlamentar 

Audiências públicas em várias 
cidades. 

1.300 pessoas nas 
audiências (2011) 
1.700 mensagens por 
mês 
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Ferramentas digitais para sugestões, 
contribuições, denúncias e 
informações dos cidadãos. 

Portal da 
Câmara 

Série de ferramentas digitais 
disponíveis para o cidadão contatar a 
instituição e obter informação sobre o 
processo legislativo. 

Mais de 16 milhões de 
acessos em 2010  

Mídias sociais Perfis de diferentes setores da 
organização nas mídias sociais. 

Mais de 20 perfis no 
Twitter, Facebook, blogs, 
etc. 
Mais de 200.000 
cidadãos contatados 
diretamente até 2013 

 

Disque-
Câmara 

Serviço por telefone para receber 
sugestões, informações e opiniões 
dos cidadãos sobre legislação, 
projetos de lei e atuação parlamentar. 

5.124.310 ligações 
(desde sua criação, em 
2004, até 2011) 
434.354 ligações 
somente em 2012 

Fim da taxa de 
assinatura 
básica mensal 
do telefone 

Parlamentares 
Há alguns exemplos isolados de 
deputados que pedem comentários e 
fazem questões aos eleitores sobre as 
propostas em análise 

Não quantificado até o 
momento 

Sites pessoais, 
blogs e redes 
sociais 

Quadro 13 – Participação Pública e legislação na Câmara dos Deputados 
Fonte: Brum, 2012, s/p.  

O quadro apresenta números bastante expressivos em relação à participação nos 
mecanismos existentes. Os dados apresentados, no entanto, demonstram uma limitação, pois os 
registros alcançam apenas até o ano de 2012, o que evidencia a falta de registros sistematizados 
destes mecanismos. Para o levantamento dessas informações, os pesquisadores do Cefor foram 
a cada um dos setores da Câmara para coletar internamente e sistematizar os dados de 
participação. Com a falta de registros, torna-se mais difícil, também, auferir resultados e pensar 
melhorias dos mecanismos. Barros (2014), ao empreender uma análise acerca de alguns 
mecanismos de participação, destaca que, apesar da sociedade estar participando, não há 
resposta e efetiva eficácia política por parte da Câmara. Para o autor, até o momento, tem havido 
uma ênfase na oferta de canais para receber manifestações da sociedade, mas não existem 
mecanismos para fazer com que a participação chegue aos gabinetes parlamentares, e ao 
conhecimento dos representantes políticos, assim como falta assegurar que haja resposta à 
sociedade. 

Perna (2010), em pesquisa sobre mecanismos de participação virtual em parlamentos da 
América Latina, verificou que nenhuma das modalidades de participação mapeadas apresentou 
envio de retorno efetivo aos cidadãos, embora algumas tenham apresentado dispositivos que 
explicam como a contribuição é processada e os seus destinatários finais. Para autora, os 
cidadãos devem compreender o seu engajamento na discussão e saber que sua participação trará 



109 
Capítulo 4 

LUIZA REIS TEIXEIRA 
 

 

resultados reais. Ou, caso não haja resultados, é dever do parlamento explicar a razão das 
contribuições não terem sido atendidas, ou seja, deve haver uma finalização do ciclo do 
processo participativo. E, as informações registradas deveriam ser liberadas para consulta 
pública, em formato aberto (PERNA, 2010). 

Barros (2014) é enfático e destaca que a falta de retorno ao cidadão estabelece uma 
configuração que não pode ser considerada enquanto um canal de participação social, no sentido 
estrito do termo, mas sim, mecanismo de manifestação da população, sem o retorno da 
instituição. Para o autor não há igualdade de acesso aos canais e nem uma efetiva capacidade 
de influenciar os representantes por meio deles. Barros (2014) ressalta a necessidade de 
definição clara de um arranjo institucional para acomodar os mecanismos de participação e suas 
relações com outras instituições democráticas. 

Em suma, falta a definição mais clara de um arranjo institucional, a partir de uma 
aliança estratégica entre os dirigentes da esfera política e os gestores dos sistemas 
burocráticos de interatividade, além de interesse dos partidos, lideranças e comissões. 
Em outras palavras, para que a participação social seja valorizada e possa produzir 
eficácia política, seria necessário que a instituição construísse condições internas, 
priorizando um arranjo institucional de base racional, pautado na ética da 
responsabilidade e respaldado por um planejamento estratégico eficiente, incluindo 
um sistema de avaliação permanente dos canais de interatividade (BARROS, 2014, p. 
10). 
 

Até o momento, todas as análise foram realizadas a respeito dos mecanismos de 
participação do legislativo federal. Será que podemos esperar que as câmaras municipais 
tenham tantos mecanismos de participação desenvolvidos, como nas duas câmaras da esfera 
federal? A seguir apresentamos algumas análises sobre mecanismos de participação social nas 
câmaras municipais do país. 
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4.3 CÂMARAS MUNICIPAIS E PARTICIPAÇÃO SOCIAL: ANÁLISE DO CENSO 
INTERLEGIS 

 

O Poder Legislativo Municipal é representado e exercido pela Câmara Municipal, que 
vem a ser o órgão responsável por estabelecer parte das leis e normas para a administração do 
Executivo. O vereador é o agente legalmente investido, escolhido pelos eleitores do município 
por representação proporcional. A Câmara Municipal é independente do Poder Executivo, e 
suas principais funções são: legislativa, ou seja, a “produção de leis municipais sobre assuntos 
de interesse local”; e, fiscalizatória, ou seja, “o controle de atos do Poder Executivo, mediante 
o acompanhamento da prestação dos serviços públicos municipais” (ILB, 2016, p. 29).  

A Lei Orgânica municipal, que tem como base a Constituição Federal e a Constituição 
Estadual, equivale à Constituição do município, pois institui as principais regras no que se 
refere a estrutura do poder político local, com base nos princípios da Administração Pública, e, 
também, as regras do processo legislativo, dos serviços públicos e o regime jurídico de 
servidores públicos (ILB, 2016). O Regimento Interno constitui outro ato normativo central 
para o desenvolvimento dos trabalhos da câmara municipal. É uma resolução que disciplina 
diversas regras para o funcionamento da casa, como, por exemplo, o número de comissões 
temáticas existentes, os critérios para concessão da palavra aos vereadores, as regras sobre 
autoria de proposições legislativas, as diretrizes para definição das prioridades de votação, entre 
outros (ILB, 2016). 

A Lei Orgânica municipal e o Regimento Interno estabelecem a divisão das câmaras em 
alguns órgãos com competências específicas. Conforme o Instituto Legislativo Brasileiro 
(ILB), as de maior destaque são:  

a) Plenário: órgão que reúne todos os vereadores e se constitui na instância máxima 
decisória da casa;  
b) Mesa: órgão composto por vereadores eleitos pelos seus pares e responsável pela 
condução dos trabalhos legislativos e administrativos da casa; 
c) Comissões: órgãos colegiados permanentes ou temporários, compostos por 
vereadores, que examinam proposições legislativas, realizam investigações e 
acompanham atos do Poder Executivo nas suas áreas de atuação (ex: saúde, educação, 
meio ambiente, entre outros). (ILB, 2016, p. 31) 
 

Tanto o presidente quanto o vice-presidente da câmara e das comissões são eleitos pelos 
vereadores. O presidente da câmara é peça fundamental no poder legislativo municipal, pois, 
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além de presidir o Plenário e a Mesa, é, também, responsável pela condução dos trabalhos, pela 
definição das pautas e da ordem de votação, pela concessão da palavra aos vereadores e pela 
manutenção da ordem pública nos ambientes de deliberação, entre outros (ILB, 2016). 
Conforme o princípio constitucional da publicidade, previsto no art. 37 da Constituição, todos 
os trabalhos legislativos, fiscalizatórios e administrativos de uma casa legislativa devem ser 
abertos ao público, levando-se em consideração as capacidades físicas dos espaços de 
realização de reuniões e sessões. O acesso e a publicidade dos trabalhos e dos votos proferidos 
só podem ser restringidos em casos excepcionais, em que exista fundamento constitucional de 
sigilo (ILB, 2016). 

Mesmo sendo o poder Legislativo, uma instituição fundamental da democracia 
representativa, por representar o espaço para o debate e tomada de decisões políticas, Zani 
(2009) destaca que as pesquisas acadêmicas e os mecanismos de controle e de participação 
social estão majoritariamente voltados para o Executivo. Raupp (2011) afirma que os raros 
estudos realizados sobre o Legislativo municipal indicam a conservação de suas características 
seculares. Na literatura política brasileira as limitações do Poder Legislativo municipal são 
usualmente ressaltadas, no que se refere à capacidade de tomada de decisões políticas, 
sobretudo, à baixa capacidade de legislar. Uma das razões para tal fato é que o Legislativo 
municipal é impossibilitado de elaborar leis que envolvam gastos, conforme as prerrogativas 
legais estabelecidas pela Lei Orgânica dos Municípios, o que garante ao Executivo a preferência 
no processo decisório. Logo, na prática, as atribuições legislativas das câmaras são mínimas, 
quando comparadas a possibilidade do Executivo comandar o processo decisório (RAUPP, 
2011). 

O Brasil tem 5.565 municípios (IBGE, 2010), dos quais 1.365 foram criados a partir de 
1989, em decorrência das regras flexíveis instituídas pelo artigo 18, § 4o, da Constituição de 
1988, referentes à criação de municípios com objetivo de preservar “a continuidade e unidade 
histórico-cultural do ambiente urbano, obedecidos os requisitos previstos em lei complementar 
estadual e mediante consulta prévia às populações diretamente envolvidas”. Com o aumento 
expressivo do número de municípios na última década, atualmente, 90% deles tem menos de 
50 mil habitantes, e 80% de suas despesas são cobertas por transferências institucionais 
(KERBAUY, 2005). A maioria destes municípios convive com limitações econômicas e 
financeiras, organização institucional e administrativa precárias e grande dependência de 
repasses constitucionalmente obrigatórios, provenientes dos Estados e da União 
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(INTERLEGIS, 2015). Santos (2013) destaca que a enorme heterogeneidade econômica e 
social existentes entre os municípios brasileiros, que, a depender da região, apresentam renda e 
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) muito discrepantes, marca uma dispersão no que se 
refere a relações intergovernamentais. 

Dentro desse contexto, de um expressivo universo de câmaras municipais, com distintas 
realidades culturais, sociais e econômicas, empreendemos nossos esforços analíticos. Logo, 
partimos de alguns questionamentos: O que é possível saber a respeito da participação social 
nas câmaras municipais brasileiras? Há a mesma diversidade de mecanismos de participação 
social observada no poder Legislativo Federal? Responder a essas perguntas mostrou-se uma 
tarefa complexa pela escassez de dados a respeito. Embora existam associações das câmaras 
municipais no nível nacional, assim como nos estados, encontrar dados sobre câmaras 
municipais é bastante raro. Ainda que a Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC), 
realizada pelo IBGE, tenha avançado nos últimos anos, no sentido de fornecer um quadro geral 
sobre a institucionalização dos conselhos nos municípios, as IPs do legislativo não são 
retratadas.  

Nesse sentido, o censo legislativo realizado pelo Interlegis, em 2005, e depois, o 
diagnóstico das câmaras municipais, realizado entre 2010 e 2012, foram as opções possíveis 
para realizar as primeiras análises sobre a configuração da participação social nos legislativos 
municipais. Apesar dos dados disponíveis não responderem quais são os mecanismos de 
participação constituídos nas câmaras municipais, é possível observar algumas tendências no 
que se refere à quantidade de municípios que convocam a população para participar e de que 
forma, assim como a quantidade de leis de iniciativa popular aprovadas. O Interlegis é um 
programa do Senado Federal, criado em 1997: 

O Interlegis, criado em 1997, corresponde a um programa de Estado inicialmente 
financiado com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 
mediante contrato firmado com a União, tendo como executor o Senado Federal. (...) 
A criação do Interlegis contribuiu para a modernização e a integração do Legislativo 
como um todo, permitindo, por intermédio de soluções tecnológicas desenvolvidas 
pelo Programa, um maior aperfeiçoamento da atividade legislativa no país 
(INTERLEGIS, 2015, p. 8).  
 

Em 2005, foi designado ao Interlegis realizar o censo legislativo municipal, com 
objetivo de levantar informações sobre o funcionamento das câmaras municipais, assembleias 
legislativas e câmara distrital do Distrito Federal. A pesquisa foi financiada pelo Banco 
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Interamericano de Desenvolvimento (BID) e desenvolvida por equipes técnicas do Interlegis, 
em Brasília, e por colaboradores nos estados. A coleta de dados foi realizada em 5 meses em 
5.563 câmaras municipais (CMs), 26 assembleias legislativas (ALs) e na câmara distrital do 
Distrito Federal (CDDF). A pesquisa retratou os seguintes temas: 1. Informações cadastrais; 2. 
Infraestrutura física; 3. Serviço de documentação; 4. Estrutura tecnológica e de informação; 5. 
Estrutura de comunicação; 6. Capital humano; 7. Quadro parlamentar; 8. Produção legislativa: 
a. grau de organização da produção legislativa, b. mensuração da produção legislativa, c. 
transparência do processo legislativo, d. funções constitucionais do mandato parlamentar; 9. 
Capacidade financeira da casa. 

Para a análise do capítulo, voltamos nossa atenção para o tema 8, Produção legislativa, 
mais especificamente, os subtemas b e c. O subtema b, refere-se ao grau de organização da 
produção legislativa, e verificou o número de projetos de leis apresentados e aprovados pelos 
parlamentares da casa em 2004 e 2005; o número de projetos de leis apresentados pelo 
executivo local e aprovados pelos parlamentares da casa em 2004 e 2005; e, o número de 
projetos de leis apresentados por iniciativa popular e aprovados pelos parlamentares da casa em 
2004 e 2005. Já o sub tema c, da transparência do processo legislativo, retratou a participação 
popular na discussão das matérias em tramitação na casa; a participação popular em audiências 
públicas; o acesso da população as sessões da casa; e, o número de atendimentos a população. 

Em 2015, a base de dados do censo legislativo estava disponível na internet para 
download, em formato Excel, o que possibilitou o tratamento dos dados para melhor responder 
aos questionamentos deste trabalho. Contudo, foi possível verificar alguns erros na base, 
referentes a respostas inadequadas para os campos do questionário, o que pode induzir a 
algumas conclusões equivocadas. Para transpor essa limitação foram realizadas algumas 
verificações a fim de adequar os erros de resposta encontrados.  

No que se refere a mensuração da produção legislativa encontramos a distribuição 
apresentada na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Quantidade de projetos apresentados e aprovados em 2004 e 2005  
Fonte: Elaboração própria a partir de Interlegis (2005). 
* Não sabe ou não respondeu. 
P: Parlamentares; E: Executivo local; IP: Iniciativa popular. 

Quantidade de 
Projetos de Lei 

Aprovados em 2005 Aprovados em 2004 Apresentados em 2005 
P E IP P E IP P E IP 

0 11% 3% 61% 16% 2% 72% 16% 1% 63% 
1 a 10 36% 16% 1% 53% 36% 1% 54% 35% 2% 

10 a 20 9% 15% 0% 8% 21% 0% 9% 22% 0% 
21 ou + 9% 31% 0% 6% 29% 0% 8% 32% 0% 

NR* 36% 35% 38% 17% 12% 27% 12% 10% 35% 
 

A Tabela 2 apresenta a distribuição dos projetos de lei aprovados, em 2004, e aprovados 
e apresentados, em 2005, em relação à sua origem, podendo ser dos parlamentares, do executivo 
local ou de iniciativa popular. Os números referentes a apresentação e aprovação de projetos de 
lei de iniciativa popular, são pouco representativos. Em 2004 e 2005, apenas 1% dos projetos 
de lei aprovados nas câmara municipais foram de iniciativa popular, embora em 2005, 2% dos 
projetos apresentados tenham sido de iniciativa popular. A maior parte dos municípios afirmou 
não aprovar leis de iniciativa popular, 61%, em 2004, e 72%, em 2005, e uma quantidade 
considerável afirmou desconhecer ou não saber a respeito deste tipo de lei, 38%, em 2004, e 
27%, em 2005. Apesar de prevista na Constituição Federal, a lei de iniciativa popular envolve 
o envio de assinaturas de um percentual do eleitorado, em geral, 2%. Isso impõe dificuldades 
para o encaminhamento da lei, em termos práticos, já que a capacidade de verificação das 
assinaturas, por parte do corpo técnico de funcionários das câmaras, é baixa, especialmente se 
ocorrer em uma capital ou grande cidade, com uma grande quantidade de eleitores. No que se 
refere à relação entre projetos aprovados pelo executivo e por parlamentares, os números 
coincidem com as análises sobre o legislativo no nível federal, em que o executivo é responsável 
pela aprovação da maior parte das leis.  

Outra pergunta analisada foi sobre a realização de eventos públicos, por parte das 
câmaras para discutir projetos. A realização de eventos propicia a participação popular, uma 
vez que convida o cidadão para a câmara, muito embora nem todos os mecanismos de 
participação sejam eventos públicos. Quando analisamos os mecanismos de participação da 
Câmara de Deputados, por exemplo, pudemos verificar que a maior parte dos mecanismos 
existentes não são exatamente eventos públicos, como o portal na internet, o Disque-Câmara, a 
rádio e a TV, entre outros. A seguir, a Figura 7 apresenta as respostas das Câmaras Municipais 
sobre a realização de eventos: 



115 
Capítulo 4 

LUIZA REIS TEIXEIRA 
 

 

 
Figura 7: Realização de eventos Públicos 
Fonte: Elaboração própria a partir de Interlegis (2005). * Não sabe ou não respondeu. 
 
Conforme a Figura 7 indica, a maior parte dos municípios, 65%, afirmou não ter 

realizado qualquer tipo de evento público para discutir projetos. A não realização de eventos 
públicos não implica, necessariamente, na inexistência de mecanismos de participação, mas 
aponta para uma lacuna, no que se refere à existência de alguns mecanismos legalmente 
previstos, com a audiência pública, que é um evento público. Uma hipótese levantada para a 
baixa adesão nessa resposta foi a interferência do tamanho do município. Municípios pequenos, 
com poucos recursos, podem apresentar dificuldades para realização desses eventos. Por isso, 
na Figura 8, analisamos a mesma pergunta, por tamanho populacional dos municípios. 

 
Figura 8: Realização de eventos Públicos por tamanho 
Fonte: Elaboração própria a partir de Interlegis (2005). 
* Não sabe ou não respondeu.  
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De fato, apenas nos municípios grandes, com mais de 100 mil habitantes, mais da 
metade das câmaras, 52%, afirmaram realizar eventos públicos para discutir projetos. Nos 
municípios médios, apenas, 36% das câmaras afirmaram realizar eventos públicos, e nos 
pequenos, 25%. Com isso, acreditamos que os municípios maiores, com sociedade civil mais 
mobilizada, devem ser mais cobrados pela realização destes eventos, assim como devem possuir 
mais infraestrutura para tanto, já que o censo legislativo também constatou que, em 2005, 21% 
das câmaras funcionavam no mesmo prédio que a prefeitura e apenas 45% das câmaras 
funcionavam em sede própria. Na Figura 9, apresentamos os tipos de eventos públicos 
realizados pelas Câmaras: 

 
Figura 9: Tipos de eventos públicos realizados 
Fonte: Elaboração própria a partir de Interlegis (2005).  
Conforme indica a Figura 9, o evento público mais realizado, por 18% das câmaras, são 

as audiências públicas. Como a realização de audiências é prevista na Constituição, é difícil 
entender a razão de tantas câmaras terem afirmado não realizar audiências públicas. Uma 
possível explicação para tal fato, é que os respondentes podem não considerar as audiências 
como eventos públicos, por serem regimentais. Os outros eventos, como debates, encontros 
com a comunidade, exposições e seminários apresentaram uma adesão muito pouco expressiva, 
ocorrendo em menos de 10% das câmaras municipais. Por fim, a Figura 10 apresenta, a questão 
do acesso da população às sessões legislativas, do controle feito em relação ao cidadãos que 
comparecem às sessões e, novamente, sobre a realização de audiências: 
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Figura 10: Tipos de eventos públicos realizados 
Fonte: Elaboração própria a partir de Interlegis (2005). * Não sabe ou não respondeu. 
 
Conforme indica a Figura 10, no que se refere ao acesso às sessões legislativas, a grande 

maioria das câmaras, 95%, tem garantido esse direito ao cidadão. Apenas 1% das câmaras 
afirmaram não garantir acesso às sessões, o que, mesmo sendo um número baixo, é bastante 
inesperado, pois representa 57 câmaras municipais, que não garantem esse direito do cidadão. 
Já a convocação da população para audiências apresenta uma variação na resposta à questão 
anterior. Enquanto, na Figura 9, apenas 18% das câmaras afirmaram realizar audiências 
públicas, quando perguntadas sobre a convocação da população para audiências, 44% das 
câmaras afirmaram convocar. Mais uma vez, fica a hipótese de que os respondentes não teriam 
interpretado as audiências como eventos públicos, por isso essa diferença de 26%, que 
representa, aproximadamente, 1.466 câmaras municipais, em números absolutos. A última 
questão, sobre o controle de presença dos cidadãos que compareceram às sessões, apresenta um 
número baixo, apenas 11% das câmaras afirmaram realizar controles, enquanto 88%, afirmaram 
não realizar. A pouca realização de registros, controles e sistematização parece ser uma 
tendência em câmaras municipais, haja vista a pouca quantidade de dados sobre o tema. 

A segunda etapa do contrato do Interlegis com o BID implementou o Projeto de 
Modernização Legislativa (PML), com objetivo de aperfeiçoar as Casas Legislativas nas áreas 
de tecnologia, informação, comunicação e capacitação. A principal atividade desse projeto foi 
a difusão de sites para apoio do trabalho legislativo para as câmaras. Contudo, a primeira fase 
do PML foi a realização do diagnóstico institucional, finalizada em dezembro de 2012, tendo 

44% 49%

7%

95%

1% 4%11%

83%

6%
0%

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

SIM NÃO NR*
A casa tem convocado a população para Audiências Públicas?
A comunidade tem acesso às sessões legislativas?
A casa controla o número de populares que compareceram às sessões?



118 
Capítulo 4 

LUIZA REIS TEIXEIRA 
 

 

diagnosticado 352 Câmaras. A Figura 11 apresenta algumas questões de interesse para a 
pesquisa: 

Figura 11: Diagnóstico Câmaras Municipais 2012 
Fonte: Site institucional do Interlegis. Disponível em 
http://www.interlegis.leg.br/produtos_servicos/informacao/diagnostico-pml-2010-2012. Acesso em 
17/03/2015.  

Em 2012, 82% das câmaras possuíam conexão de internet banda larga e 69% das 
câmaras possuíam sites próprios na internet. É importante notar que a existência dos sites das 
câmaras é um instrumento essencial para a participação dos cidadãos, já que, neles, é possível 
encontrar diversas informações de interesse público, como as leis orgânicas e os regimentos, 
além de informações sobre vereadores, comissões e mesa diretora da legislatura. Nesse sentido, 
é importante notar que 53% das câmaras afirmaram transmitir as sessões legislativas, e 70% 
das câmaras afirmaram transmitir as sessões pela internet. Novamente, a internet aparece como 
fundamental para aproximar o poder legislativo do cidadão, uma vez que se mostra uma opção 
bastante utilizada para transmissão de sessões, muito embora, o rádio ainda seja o meio 
predominante nas transmissões, sendo utilizado por 72% das câmaras. Outro dado interessante 
desse diagnóstico é o fato de que 57% das câmaras afirmaram disponibilizar mecanismos para 
responder a perguntas, ouvir críticas e sugestões dos cidadãos, que estão divididos entre 
ouvidoria, em 68% das câmaras, caixa de sugestões, em 9%, central de atendimento, 17% e e-
mail do tipo fale conosco, 95%. É importante lembrar que, diferentemente do censo legislativo, 
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esse diagnóstico foi realizado em 352 câmaras, o que representa apenas 6% das câmaras 
existentes.  

Muito embora as duas pesquisas analisadas sejam elucidativas para entender a 
participação social no legislativo, elas são pouco direcionadas para os mecanismos de 
participação social existentes. Logo, para obter resultados mais aprofundados sobre a 
participação social, faz-se necessário realizar a análise de casos específicos, o que 
apresentaremos no próximo capítulo. Portanto, no Capítulo 5, apresentaremos dois estudos de 
caso sobre os mecanismos de participação em funcionamento nas Câmaras Municipais de São 
Paulo e de Salvador. A seguir, traçamos algumas considerações sobre a análise empreendida, 
até o momento. 

 

 

4.4 A PARTICIPAÇÃO SOCIAL EM CÂMARAS LEGISLATIVAS 
 

O objetivo desse capítulo foi analisar a institucionalização da participação social em 
câmaras legislativas no Brasil, por meio da discussão da literatura e análise de dados gerais 
sobre o tema. No Capítulo anterior, verificamos que há a institucionalização de mecanismos de 
participação social no poder executivo federal e demais esferas federativas, e que, nos últimos 
anos, o governo federal atuou como articulador, promotor e financiador destas instituições. 
Contudo, compreender como a participação social vem sendo institucionalizada nos outros 
poderes do sistema democrático, além do Executivo, mostrou-se uma tarefa desafiadora, uma 
vez que existem poucos estudos e pesquisas sobre o tema.  

Portanto, neste capítulo, analisamos, especificamente, os mecanismos de participação 
do Poder Legislativo que vem a ser uma instituição central no sistema representativo, bastante 
contestada em anos recentes. No capítulo anterior, foi possível verificar, por meio da análise 
dos conselhos e das conferências, a existência de uma lacuna no que se refere à articulação com 
outras instituições democráticas, a exemplo do Poder Legislativo. Logo, nesse capítulo, nosso 
ponto de partida foi a arquitetura da participação em funcionamento no Poder Executivo e as 
IPs em funcionamento. Tentamos averiguar, portanto, os contornos da participação social no 
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legislativo, investigando sua estrutura, os mecanismos previstos, as iniciativas existentes, assim 
como a participação da sociedade. 

No nível nacional, foi possível identificar os mecanismos de participação social em 
funcionamento na Câmara de Deputados e no Senado Federal, assim como verificar a adesão 
da sociedade aos mecanismos. Os mecanismos virtuais, que não prescindem da presença do 
cidadão, acabaram recebendo maior adesão da sociedade, como o Portal da Câmara, que teve 
mais de 16 milhões de acessos em 2010, e o Disque-Câmara, que recebeu mais de 5 milhões de 
ligações, de 2004 a 2011, e mais de 400 mil ligações, em 2012. A distância física acaba sendo 
uma barreira para a participação da população nestes mecanismos. Brasília é uma capital 
distante e de difícil acesso para a maior parte da população.  

No nível municipal, a análise do censo legislativo de 2005, e do diagnóstico das câmaras 
de 2012 não foi tão conclusiva no que se refere aos mecanismos de participação social em 
funcionamento nas câmaras legislativas, mas apontou algumas tendências sobre como elas 
retratam o tema. Foi possível verificar, por exemplo, que apenas, 65% das câmaras afirmaram 
realizar eventos públicos para discutir projetos, e que esse percentual é ainda menor, 25%, em 
municípios pequenos, de até 20 mil habitantes. Também foi possível verificar que 53% das 
câmaras que participaram do diagnóstico do Interlegis, em 2012, transmitiam as sessões 
plenárias, e 70% delas, pela internet. E que 57% das câmaras disponibilizavam mecanismos 
para responder a perguntas ou ouvir sugestões, como ouvidoria (68%), caixa de sugestões (9%), 
central de atendimento (17%), e e-mail Fale Conosco (95%). 

Logo, podemos concluir que, nas câmaras municipais, os mecanismos de participação 
social não estão difundidos como no poder executivo, em que a ocorrência se dá nas três esferas 
da federação e em diversas áreas de políticas públicas. Os mecanismos de participação 
existentes no poder legislativo na esfera federal não são replicados da mesma forma nos estados 
e municípios. Apesar de alguns mecanismos, como as audiências e ouvidorias, ocorrerem nas 
três esferas, estes são independentes entre si, e funcionam de acordo com os regimentos e leis 
orgânicas dos municípios. Vale destacar que mais de 50% das câmaras afirmaram não convocar 
a população para audiências públicas, o que gera um grande estranhamento, uma vez que este 
é o principal mecanismo, em nível local, para implementação do debate com a sociedade. E não 
há um dispositivo que constranja os municípios a realizarem as audiências, como ocorre no 
caso dos conselhos, em que municípios deixam de receber recursos federais de determinadas 
políticas públicas, caso não tenham conselhos constituídos. 
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A partir da análise do censo legislativo, é possível concluir que algumas câmaras não 
estão atentas para o tema da participação social, uma vez que 65% delas afirmaram não realizar 
eventos públicos para discutir projetos. Contudo, acreditamos ser importante o aumento das 
formas de controle e responsabilização dos políticos e das ações dos parlamentos, por meio da 
ampliação da participação do cidadão em instituições participativas, que estejam integradas ao 
sistema das demais instituições dos sistema democrático. Logo, concordamos com Barros 
(2014) ao afirmar a necessidade do poder legislativo criar condições internas para o 
desenvolvimento de um arranjo institucional de base racional. Este arranjo, por sua vez, deve, 
também, fornecer um retorno para o cidadão, assim como transparência sobre a tramitação do 
conteúdo gerado a partir da participação. Ou seja, mais que a existência do mecanismo, é 
importante que os mecanismos consigam influenciar os representantes, e não apenas legitimar 
um processo, ou uma decisão já tomada. 

Outro ponto que vale a pena nossa reflexão é a realização de registros e sistematizações 
sobre os mecanismos de participação em funcionamento. Mesmo no nível federal, a 
disponibilidade de dados sobre a participação do cidadão nos mecanismos existentes é falha. 
Nem a Câmara, nem o Senado, divulgam a quantidade de cidadãos que acessaram os 
mecanismos de participação, ou que tipo de retorno foi passado. Na maioria das câmaras 
municipais, em 83%, não há o registro de cidadãos que comparecem às sessões legislativas. A 
falta de registros compromete bastante a aferição de resultados, potencialidades e limitações de 
cada mecanismo. Ou seja, a avaliação de impacto fica prejudicada, e a real eficácia dos 
mecanismos desconhecida. 

Barros (2014), ao refletir sobre os mecanismos de participação social da Câmara dos 
Deputados, destaca como possíveis explicações para o problema do aproveitamento e registro 
das contribuições do cidadão, a falta de estruturação dos gabinetes para sistematização do 
conteúdo gerado pela participação, a falta de visão dos parlamentares sobre as oportunidades 
de conexão eleitoral que esses instrumentos têm o potencial de criar, além da falta de 
entendimento dos processos de participação, principalmente os virtuais. Para o autor, embora 
alguns parlamentares façam uso desses canais para mobilização dos cidadãos, nem todos os 
parlamentares estão dispostos a negociar sua forma de exercer o mandato e de estabelecer 
relacionamento com suas bases eleitorais.  

Acreditamos que seja possível trazer as considerações de Barros (2014) para a realidade 
das câmaras municipais, uma vez que a cultura política brasileira, historicamente, é marcada 
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pelo coronelismo, com ênfase para os valores do localismo, personalismo e autoritarismo. Ou 
seja, “a cultura parlamentar brasileira nem sempre está ancorada nos princípios da democracia 
deliberativa ou participativa” (BARROS, 2014, p. 11), apesar dos anos mais recentes terem sido 
marcados por uma renovação nesse sentido. 

Nesse capítulo, conseguimos avançar no entendimento dos mecanismos de participação 
social existentes no poder legislativo e seu funcionamento. Na esfera federal foi possível 
avançar e refletir sobre a participação da população, mas, no nível municipal, os dados foram 
muito amplos e apontaram para tendências, apenas. Logo, no próximo capítulo 
empreenderemos uma análise mais aprofundada sobre mecanismos de participação social, 
analisando os mecanismos existentes em duas capitais brasileiras, São Paulo e Salvador. 
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5 ANÁLISE DE MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO NAS CÂMARAS MUNICIPAIS 
DE SÃO PAULO E SALVADOR 

 

Nos capítulos anteriores, analisamos, primeiramente, a arquitetura institucional da 
participação social, em funcionamento, no Brasil, e, em seguida, a institucionalização da 
participação social no Poder Legislativo. Assim, foi possível verificar que, no Poder Executivo, 
algumas Instituições Participativas (IPs), como as conferências e os conselhos de políticas 
públicas, estão bastante difundidas nas três esferas da federação, e que, além de envolver um 
número expressivo de pessoas, cerca de 7 milhões nas conferências já realizadas (BRASIL, 
2014), e cerca de 500 mil conselheiros em atuação no país (BOULLOSA, 2014), retratam 
diferentes e variadas áreas de políticas públicas.  

Contudo, ao analisar a arquitetura de funcionamento destas instituições, constatou-se 
que nem sempre existe coordenação horizontal entre as diferentes IPs, ou mesmo uma 
coordenação vertical com as diferentes esferas de governo e outras instituições democráticas. 
Ou seja, as IPs nem sempre dialogam entre si, e suas relações, em geral, estão restritas ao seu 
poder de origem. Mesmo assim, a atual configuração das IPs no Poder Executivo indica um 
alto grau de institucionalização, uma vez que estão difundidas por todo o país, nos três níveis 
da federação, em diferentes áreas setoriais, existem há mais de uma década, e vem sendo 
analisadas no que se refere aos seus impactos. 

Também foi possível verificar que, no poder Legislativo Federal, embora exista uma 
grande variedade de mecanismos de participação que vão desde ouvidorias, sites, televisão, 
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rádio, revista, entre outros, não ocorre o mesmo processo de institucionalização verificado no 
Poder Executivo, em que as instituições são partes integrantes das políticas públicas, como os 
conselhos, e ocorrem de forma encadeada nos três níveis da federação, como as conferências. 
No Poder Legislativo, as iniciativas funcionam de forma independente entre si, e a sua 
ocorrência tem uma dependência maior de fatores políticos, como a posição do presidente da 
casa legislativa em relação a participação da população, ou mesmo da pressão exercida pela 
sociedade civil. Ou seja, elas não funcionam exatamente como no Poder Executivo, em que há 
a obrigatoriedade de existência de conselhos, por exemplo, para o recebimento de determinados 
recursos públicos. 

Logo, neste capítulo, ao nos referirmos aos espaços voltados para a participação do 
cidadão no Poder Legislativo, utilizamos o termo mecanismos de participação, ao invés de 
instituições participativas. Embora o Senado Federal e a Câmara dos Deputados tenham, cada 
um, 16 mecanismos de participação em funcionamento, são raros os dados sistematizados e 
atualizados sobre a efetiva participação da população, tendo sido possível encontrar, apenas 
uma amostra, pouco significativa, da Câmara dos Deputados relativa a 2011 e 2012. A falta de 
registros a respeito da participação no legislativo é bastante limitante para o avanço dos estudos, 
uma vez que torna-se uma tarefa complexa avaliar resultados e impactos gerados por estes 
mecanismos. Ademais, a falta de dados sistematizados indica também uma baixa relevância 
atribuída ao tema, seja por parte de políticos e servidores públicos, como por parte de 
pesquisadores e organizações da sociedade civil. 

Outra razão pela qual optamos pela utilização do termo mecanismo de participação, 
refere-se ao fato de não haver uma relação transparente com o cidadão que participa sobre o 
que será feito com a sua participação, uma vez que não fica claro qual o papel do mecanismo 
no processo deliberativo da casa. Ou seja, mesmo que os mecanismos existam e estejam em 
pleno funcionamento, é muito difícil avaliar o resultado da participação do cidadão, pois não 
há uma definição da relevância que o representante eleito deve dar às deliberações desses 
espaços públicos. Alguns conselhos, por exemplo, devem aprovar a prestação de contas 
realizadas pelo Poder Executivo; as conferências têm um produto final, sistematizado, que é 
encaminhado à pasta ministerial correspondente ao tema, para que seja orientador na elaboração 
de políticas públicas. Entretanto, no Poder Legislativo, não há uma definição clara do papel de 
cada mecanismo, e do que será feito com o resultado da participação. Embora as audiências 
públicas possam ter, como resultado da participação, emendas populares aos projetos de lei, 
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esse processo não é muito homogêneo, podendo variar conforme o contexto, e ter diferentes 
resultados. 

Nesse capítulo, voltamos nossas reflexões para o funcionamento da democracia, em 
nível local, e analisamos como os mecanismos de participação estão funcionando nas câmaras 
legislativas de dois municípios brasileiros, a saber, São Paulo e Salvador. Historicamente, o 
nível local tem sido considerado espaço essencial para a construção democrática e para a 
participação do cidadão. É no nível local que as pessoas entram em contato com políticos e 
servidores públicos, têm acesso a serviços e benefícios do estado, e se organizam em 
associações (GAVENTA, 2002 apud LOWNDES, 1995). Segundo o relatório sobre o Estado 
da Democracia Participativa no Mundo (2014), do Hunger Project13, os problemas que 
realmente importam no cotidiano das pessoas, como água, saneamento básico, saúde, educação 
básica, são resolvidos localmente.  

Logo, a análise da participação do cidadão na vida pública, em nível local, revela-se 
pertinente, uma vez que esse é o nível mais próximo dos problemas cotidianos e há uma 
proximidade maior da população com os representantes eleitos. No que se refere à participação 
presencial em mecanismos de participação disponibilizados pelas duas câmaras do poder 
legislativo federal brasileiro, por exemplo, a distância da capital torna o custo de participação 
uma grande barreira para parte significativa da população. No nível local, as câmaras 
legislativas estão mais próximas da população e os vereadores, em geral, têm uma identificação 
com a comunidade. Sisk (2015) destaca que o significado de democracia ganha vida e forma 
em espaços cívicos locais, uma vez que é no nível local que o cidadão tem a “melhor 
oportunidade de participar ativamente das decisões tomadas para toda a sociedade” (SISK, 
2015, p. 15). 

No Brasil, o processo constituinte, após um longo período de regime autocrático, foi 
marcado pela participação de expressivos movimentos sociais e conseguiu inserir, na 
Constituição de 1988, a previsão de alguns mecanismos de participação social, como plebiscito 
e referendo, entre outros. Nos últimos 10 anos, apesar da expansão da institucionalização da 
participação, principalmente no poder executivo, com grande apoio do governo federal, os 

                                                           
13 O Hunger Project é um projeto da UNDEF (The United Nations Democracy Fund) com objetivo de fomentar 
uma comunidade global de prática em democracia, desenvolver um indicador multidimensional de Participação 
Democrática Local e publicar um relatório anual com os resultados. Os relatórios estão disponíveis em: 
http://www.thp.org/. 
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estudos sobre a participação social no poder legislativo são raros, além de também não serem 
um tema facilmente associado a câmaras municipais.  

A única fonte de dados sobre o universo das câmaras legislativas municipais brasileiras, 
o censo legislativo, realizado pelo Interlegis, revelou que muitos municípios sequer abordavam 
o tema da participação, em 2005, uma vez que 65% deles afirmaram não ter promovido eventos 
públicos para discutir projetos. Embora não tenha sido possível identificar, por meio da análise 
do censo legislativo, se as câmaras possuíam mecanismos de participação em funcionamento, 
foi possível verificar que este não é um tema muito afim. E, se os dados são raros no legislativo 
federal, os legislativos municipais representam um desfaio ainda maior, razão pela qual optou-
se em realizar a análise por meio da apresentação de dois estudos de caso. 

Logo, o objetivo deste capítulo é apresentar e descrever o funcionamento dos 
mecanismos de participação social no poder legislativo em duas câmaras municipais e, a partir 
daí, categorizá-los. Vale ressaltar, que nesse capítulo realizamos o nível de análise micro, no 
que se refere ao modelo de análise de dados adotado (VERA, 2012), que volta a atenção para a 
dinâmica dos atores nos mecanismos. Para tanto, serão analisadas duas capitais brasileiras, São 
Paulo e Salvador, cidades que possuem a primeira e a terceira maior população do país, muito 
embora apresentem tradições democráticas diferentes. A coleta de dados foi realizada por meio 
da análise documental e de entrevistas a funcionários e parlamentares, assim como a atores da 
sociedade civil. O capítulo apresenta dois estudos de caso a respeito da institucionalização de 
mecanismos de participação social. Os resultados apontam para existência de diferentes 
mecanismos em ambas as câmaras analisadas, tais como audiências públicas, ouvidorias 
parlamentar, e portais de internet e mídias sociais. Antes de introduzir os estudos de caso, 
discorreremos sobre a participação social, no contexto local, no Brasil. 

 

 

5.1 PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO CONTEXTO LOCAL 

 

As câmaras municipais existem no Brasil desde o período colonial, com eleições para 
escolha de seus representantes. Segundo Caldeira (2015, p. 43) “(...) em todo período colonial 
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não houve vila no Brasil, com ou sem autoridade real presente, em que eleições deixassem de 
ser realizadas regularmente”. Costa (1996) destaca que, neste período, as câmaras exerciam 
grande poder, pois a autoridade da coroa era algo distante. Para Caldeira (2015), havia, no 
Brasil, mais soberania popular do que na metrópole, uma vez que os governos eleitos tinham 
uma dose de consenso e consulta popular e, por isso, operavam com legitimidade. Leal (2012) 
afirma que as câmaras conseguiam exercer um grande poder, pois a estrutura administrativa da 
coroa era insuficiente para a extensão territorial do país, e o poder público não apenas conferia 
diversas atribuições à nobreza local, como também lhe conferia prerrogativas especiais, por 
exemplo, proteção a grandes fazendeiros contra os pequenos produtores de aguardente, 
destruindo suas máquinas de produção. 

No período do Império, as eleições nas vilas continuaram a existir, embora também 
tenham sido instituídas assembleias para as Províncias e um Parlamento Nacional, ambos com 
representantes eleitos. Havia, também, o poder moderador do imperador, poder superior, que 
interferia Parlamento Nacional e na esfera local (CALDEIRA, 2015). Foi um período de maior 
centralização e diminuição das atribuições das câmaras, como a separação das funções 
administrativas e judiciais, que até então eram ambas exercidas pela mesma instituição. As 
funções administrativas das câmaras foram detalhadas com minúcias e passaram a ser 
submetidas a um rígido controle dos conselhos gerais, presidentes de províncias, além do 
Governo Geral. Assim, as câmaras tiveram não apenas sua autonomia reduzida, como houve 
esforços para a neutralização das recorrentes reações contra a coroa na atividade política dos 
municípios (LEAL, 2012). 

A partir de 1891, com a Republica, inspirada nos ideais burgueses, que se tornavam 
universais, a soberania popular tornou-se um princípio constitucional, e houve uma tentativa de 
instituição de uma democracia liberal no país. As instâncias designadas aos representantes 
eleitos foram ampliadas, as eleições locais continuaram e passou a haver uma separação cada 
vez maior entre o representante do executivo e os vereadores (CALDEIRA, 2015). Entretanto, 
houve uma diminuição de autonomia da esfera local e concentração de poder na esfera estadual, 
pois, na maioria dos municípios, o prefeito era nomeado pelos governadores estaduais (COSTA, 
1996). Leal (2012) destaca que havia, então, um compromisso de tipo coronelista entre 
governos estaduais e municipais, que envolvia fazendeiros e lideranças políticas, assim como 
havia um compromisso entre a União e os Estados, a política dos governadores. Para o autor, a 
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política dos coronéis fortaleceu muito mais o poder dos estados do que a política dos 
governadores fortaleceu o poder federal. 

Com a política coronelista os governos estaduais não interferiam na política local, tendo 
a figura do coronel como aliado, que tinha bastante poder, como a definição de cargos públicos, 
desde o delegado de polícia, até funcionários de repartições estaduais nos municípios. Apesar 
da Constituição de 1934 ter defendido a autonomia municipal em tese, na prática o que ocorreu 
foi o fortalecimento da instância estadual que exercia um forte controle político e administrativo 
sobre os municípios (ALMEIDA, 2003). Conforme Leal (2012, p. 110 e 111) destaca: “(...) os 
chefes locais prestigiavam a política eleitoral dos governadores e deles recebiam o apoio 
necessário para a montagem das oligarquias locais”. O período do Estado Novo foi o ponto 
mais baixo de democracia na história política do país, visto que foi o único período em que não 
houve representantes eleitos nas câmaras municipais (CALDEIRA, 2015). Nesse período, a 
centralização foi ampliada e estados e municípios eram severamente controlados por 
departamentos administrativos, estruturas paralelas criadas com essa finalidade (ALMEIDA, 
2003). 

A Constituição democrática, pós Estado Novo, de 1946, tentou recuperar a autonomia 
dos municípios, com a redução de situações em que poderia haver intervenção na esfera local. 
Mas, o regime militar de 1964 promoveu, novamente, mais centralização, com a criação de 
novos municípios, ampliação de possibilidades de intervenção e dependência dos fundos 
federais (COSTA, 1996). É importante destacar que, mesmo com a alternância entre arranjos 
institucionais, mais ou menos centralizadores, as estruturas de poder e o mando privado das 
elites locais nos municípios não foram alteradas. Com isso, conforme destaca Almeida (2003, 
p. 125 e 126): 

No Brasil, durante mais de meio século, o município foi considerado o território onde 
se frustravam ou se pervertiam os projetos democráticos; o espaço da dura realidade 
do poder oligárquico, do patrimonialismo e das relações de clientela, enraizados na 
desigualdade da propriedade e das oportunidades econômicas. 
 

Não obstante, na transição do regime autoritário para a democracia política, nos anos 
1980, a valorização da política local tornou-se uma motivação importante no processo de 
democratização do Brasil (ALMEIDA, 2003). O município passou a ser visto como o centro de 
um sistema democrático renovado, com a participação e o controle dos cidadãos sobre as ações 
dos governantes. Segundo Costa (1996), a partir do discurso de novos atores sociais e políticos, 
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o tema do poder local foi incorporado à agenda política, articulado aos temas da democracia, 
da descentralização e da participação popular. Durante a Assembleia Nacional Constituinte, 
partidos e movimentos políticos pela democracia conseguiram desenvolver propostas 
descentralizadoras, de valorização do município (ALMEIDA, 2003).  

Essas propostas redefiniram a estrutura do Estado brasileiro, de um federalismo 
centralizado, até então predominante, para um modelo federativo descentralizado e, em boa 
medida, cooperativo. Segundo Almeida (2003), a valorização dos governos locais e a 
aproximação entre governo e cidadãos formaram uma dimensão importante dos modelos de 
democracia participativa, surgidos a partir da década de 70, tendo como ponto de partida a 
crítica às limitações das instituições representativas. No Brasil, que se encontrava em período 
de transição do autoritarismo para a democracia, estas ideias foram bem aceitas e internalizadas 
nos discursos dos atores sociais e políticos. A Constituição Federal de 1988 instituiu, aos 
municípios, a competência para estabelecer seu próprio ordenamento político e administrativo, 
em seu Artigo 29, ao designar a estes entes federativos a elaboração da Lei Orgânica dos 
Municípios (LOM): 

O município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com interstício 
mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, 
que a promulgará. 
 

Dentre as outras mudanças que a CF de 1988 trouxe aos municípios, podemos destacar: 
eles passaram a contar com novas fontes tributárias; houve a garantia da autonomia legislativa, 
desde que observados os princípios constitucionais da União e do estado que fazem parte; e o 
Poder Legislativo passou a ter maior capacidade para deliberar e inserir emendas ao orçamento 
(KERBAUY, 2012). Kerbauy (2012) destaca que a literatura sobre poder Legislativo municipal 
no Brasil enfatiza, dentre as suas limitações, a baixa capacidade de legislar das Câmara 
Municipais diante de um Executivo forte. Segundo a autora, o Executivo local segue com poder 
para impor sua agenda, embora a Constituição tenha como preceito a organização das funções 
legislativas e fiscalizadoras da Câmara Municipal. A impossibilidade de o Legislativo exercer 
poder de agenda restringe sua função a um órgão meramente administrativo, onde prevalecem 
o fisiologismo e o clientelismo. Assim, duas lógicas diferentes passam a coexistir: o 
tradicionalismo e as ações clientelistas, que sempre estiveram presentes na esfera local, e “a 
universalização dos procedimentos que caracterizariam ações mais inovadoras das lideranças 
locais” (KERBAUY, 2012, p. 90). 
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Santos (2013) ressalta que a compreensão sobre política local no universo dos 
municípios brasileiros apresenta-se como uma caixa-preta, em que não há interpretações 
capazes de identificar padrões de autoridade política municipal, assim como da natureza das 
relações entre governos municipal, estadual e federal. O autor questiona se ainda é coerente 
utilizar os modelos analíticos da primeira metade do Século XX (LEAL, 2012; VIANNA, 
1974), para explicar a política local e o padrão de relação intergovernamental entre as três 
esferas da federação, tendo em vista que “um conjunto de fatores mudaram a topografia da 
estrutura política municipal e de suas relações com autoridades estaduais e federais” (SANTOS, 
2013, p. 6). Para nossa pesquisa, cabe buscar entender como as mudanças institucionais trazidas 
pela CF de 1988 interferiram nas Câmaras Municipais. Ou seja, será que a introdução de 
mecanismos de participação contribui para que as câmaras tenham uma atuação mais responsiva 
em relação aos cidadãos? Para tanto, apresentamos, a seguir, os estudos de caso das câmaras 
municipais de São Paulo e Salvador. 

 

 

5.2 APRESENTAÇÃO DOS CASOS 

 

A seguir, apresentaremos, brevemente, o histórico das duas câmaras municipais e, em 
seguida, realizaremos uma análise dos mecanismos de participação em funcionamento. 

Com o objetivo de compreender o papel da participação social em legislativos 
municipais, optamos, nessa fase da pesquisa, por utilizar dois estudos de caso, a fim de realizar 
questionamentos sobre o papel dos mecanismos em funcionamento nas diferentes realidades e, 
assim, chegar a alguns apontamentos conclusivos. A utilização de estudos de caso é bastante 
comum em pesquisas qualitativas, pois volta sua atenção para o que pode ser compreendido de 
uma experiência (STAKE, 1998). Tendo em vista a já registrada ausência de dados mais 
generalizantes sobre a participação social nas câmaras municipais brasileiras, nessa etapa da 
pesquisa, após duas etapas de análises anteriores, nos utilizamos do estudo de caso para refletir 
acerca de dois municípios com recortes constitutivos bastante diferenciados: São Paulo e 
Salvador.  
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A Câmara Municipal de São Paulo foi escolhida pelo fato de sua trajetória ter sido 
marcada por um grande ativismo da sociedade civil, que, historicamente, conquistou espaços 
importantes, como em 2008, quando, após grande mobilização política, conseguiu promover a 
aprovação da Lei do Plano de Metas (PLO 008/07). Este foi um projeto de emenda à Lei 
Orgânica que tornou obrigatório aos novos prefeitos, após assumirem, a divulgação de um plano 
de governo detalhado, em até 90 dias, e a prestação de contas à população a cada seis meses. 
Outro aspecto relevante para essa escolha foi a grande quantidade de mecanismos de 
participação social disponíveis no seu portal. 

A Câmara Municipal de Salvador foi escolhida por ser um exemplo antagônico. Apesar 
de ser a terceira capital do país em população, diferentemente de São Paulo, não traz um 
histórico de ampla participação social. Existem poucos mecanismos de participação social 
virtual, assim como experiências em que a participação da população não é convocada ou é até 
mesmo dificultada, como no caso do processo de discussão do Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano (PDDU), em 2016, que teve denúncias de organizações da sociedade, 
em meios de comunicação, pela falta de espaço para a participação. Apresentaremos, a seguir, 
os dois casos, abordando, primeiramente, aspectos históricos das câmaras, e, em seguida, os 
mecanismos em funcionamento e alguns dados sobre eles. Por fim, apresentaremos algumas 
análises, antes dos apontamentos finais. 

 

 

5.2.1 Câmara Municipal de São Paulo 

 

A Câmara Municipal de São Paulo foi fundada 1560, e durante o período colonial, reunia 
funções políticas, judiciárias e administrativas. Logo, as atribuições dos vereadores envolviam 
a defesa dos muros da vila dos ataques de índios, a manutenção de fontes e caminhos públicos, 
a contratação e fiscalização de obras públicas, a limpeza da cidade, a fiscalização à qualidade, 
o peso e venda de alimentos e diversos outros gêneros e produtos, a fiscalização de diversos 
ofícios ou profissões, o cuidado com a cadeia, a realização de prisões, arrecadação de impostos, 
entre outros (CMSP, 2012). A câmara municipal era composta por um presidente e dois 
vereadores, o presidente era o juiz ordinário das comunidades e as câmaras, então chamadas de 
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casa de câmara e cadeia, também serviam de prisão para os condenados da justiça. A escolha 
dos oficiais da Câmara ocorria a cada três anos e era feita por meio de votação, em que 
participavam os chamados homens bons, os proprietários de terras considerados nobres, 
qualificados por viverem como nobres, mas não necessariamente por possuírem títulos de 
nobreza (CMSP, 2012).  

Com a independência e a organização administrativa do império, no século XIX, a 
câmara perdeu poder, uma vez que teve suas atribuições diminuídas. Em 1828, a Carta de Lei 
do Império do Brasil criou o Supremo Tribunal de Justiça, que tirou as funções judiciais e 
carcerárias da Câmara. Nesse período, outra medida que contribuiu para a diminuição do poder 
da câmara foi o fato dela ter sido colocada sob a tutela de poderes legislativos maiores, uma 
vez que houve a criação da Assembleia Nacional e das Assembleias Provinciais, que limitaram 
sua atuação (BRELAZ, 2012). No século XIX, surge, também, a figura do prefeito, sob o nome 
de intendente - que passa a dividir com a câmara a administração da cidade (CMSP, 2016). 

Com o início da República, o poder decisório do legislativo municipal oscilou entre 
momentos de mais enfraquecimento e momentos de maior autonomia, uma vez que o poder 
centralizador nacional também oscilava. Em 1930, o governo de Getúlio Vargas dissolveu as 
câmaras, o Congresso Nacional e as Assembleias Provinciais (Dec. 19.398, de 11/11/1930) e a 
câmara de São Paulo voltou a funcionar apenas em 1935, com a lei número 2.484, de 16 de 
dezembro. A câmara voltou a ser fechada, em 1937, com o Estado Novo, e só foi reaberta em 
1946, com a promulgação da constituição democrática. Em 1947, foram realizadas eleições e 
45 vereadores tomaram posse em 1948, constituindo a primeira legislatura, de 1948 a 1951 
(CMSP, 2016). O período democrático que perdurou do fim do Estado Novo até 1964, com o 
início do Regime Militar, foi marcado por intensos debates na sociedade e uma atuação 
destacada da Câmara Municipal de São Paulo (CMSP, 2012). 

Durante o regime militar, a câmara permaneceu em funcionamento, mesmo com todo 
cerceamento político que os atos institucionais promoveram, como a cassação dos mandatos de 
vereadores de esquerda, a instituição do bipartidarismo, a nomeação de prefeitos ou pelo 
presidente da república, ou pelos governadores, entre outros. No final da década de 1970, o país 
passava por um período de grave crise econômica e a cidade de São Paulo, que tinha passado 
por um grande crescimento demográfico, sofria as consequências de sua rápida urbanização 
(CMSP, 2012). Nesse período, o país entrou em um processo gradual de redemocratização, que 
teve pressões exercidas por diversos setores da sociedade e, em etapas, os direitos políticos 
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foram sendo restaurados, como em agosto de 1979, quando foi sancionada a Lei da Anistia, 
libertando presos políticos e possibilitando o retorno de exilados; e em novembro de 1979, 
quando o governo encerrou bipartidarismo e permitiu a formação de novos grupos políticos 
(CMSP, 2012). 

Em 1983, o prefeito de São Paulo deixou de ser nomeado pelo governador e com a 
Constituição de 1988, uma série de mudanças institucionais aconteceram, como o direito de 
voto aos analfabetos e ampliação da liberdade partidária. Ainda, foi dado aos municípios o 
poder de auto-organização, mais possibilidades de ações fiscalizatórias para a Câmara e, em 
São Paulo, o número de vereadores foi ampliado para 53. A décima legislatura, de 1/1/1989 a 
31/12/1992, teve a tarefa, prevista pela Constituição Federal, de preparar a nova Lei Orgânica 
do Município (LOM). A Câmara Municipal se tornou o espaço da Assembleia Municipal 
Constituinte, e teve intensos debates, com representantes de vários partidos. No dia 4 de abril 
de 1990, os vereadores promulgaram a Lei Orgânica, “que constituiu a Lei Fundamental do 
Município, com o objetivo de organizar o exercício do poder e fortalecer as instituições 
democráticas e os direitos da pessoa humana.” (Preâmbulo) (CMSP, 2012). 

Brelaz (2012) destaca que o processo de elaboração da lei orgânica teve o mesmo clima 
de democratização que a constituinte federal e estadual, com espaço para participação da 
sociedade civil, por meio de emendas populares. Uma pluralidade de pressões, de diferentes 
setores e organizações da sociedade civil, fez parte do processo, que contou com milhares de 
assinaturas que legitimavam as propostas da população. Por fim, 668 emendas apresentadas 
pela sociedade civil foram acolhidas, e 88 organizações da sociedade civil se manifestaram 
através de defesa oral em sessões ordinárias da Câmara Municipal de São Paulo. A LOM de 
São Paulo foi elaborada de forma alinhada com os artigos referentes à participação popular da 
Constituição Federal e, com isso, houve a institucionalização jurídica de novos mecanismos de 
participação popular, tais como o referendo, o plebiscito, a iniciativa popular, a tribuna popular, 
os conselhos municipais, os conselhos de representantes e as audiências públicas. Alguns 
mecanismos foram apenas expressados na Lei Orgânica, sendo necessária a sua posterior 
regulamentação, o que, em alguns casos, ainda não ocorreu (BRELAZ, 2012). 

A LOM de São Paulo inclui a previsão da participação da população de diferentes 
formas e em espaços diferentes. Além do Artigo 2º da lei orgânica prever a soberania e a 
participação popular entre os princípios e diretrizes da organização do município, outros 22 
artigos inserem a participação social na gestão pública. A análise da LOM leva a uma visão 
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mais ampla no que se refere aos mecanismos de participação social existentes, excluindo, 
contudo, outros, como os virtuais, por exemplo. É possível saber que algumas áreas temáticas 
específicas de projetos de lei devem ter duas audiências públicas e que 0,1% dos eleitores 
podem requerer audiências públicas em projetos de lei de outros temas. É assegurada a 
participação do cidadão no planejamento municipal e no plano diretor, assim como a 
disponibilização das contas públicas ao cidadão durante todo ano. Contudo, a LOM não prevê 
todos os mecanismos em funcionamento, como a Ouvidoria Parlamentar, o Portal da Câmara e 
as Mídias Sociais, por exemplo. O quadro, no Apêndice A, descreve todos os artigos da LOM 
de São Paulo que preveem a participação cidadã. 

Outro documento importante de ser analisado para avançar no entendimento acerca dos 
mecanismos de participação social em funcionamento na Câmara Municipal de São Paulo é o 
Regimento Interno, que define as regras de funcionamento da instituição. O regimento define 
as regras para a realização de audiências públicas e para a qualificação das emendas ou projetos 
de lei de iniciativa popular; define, também, as competências da Comissão de Constituição, 
Justiça e Legislação Participativa, e a instalação da Tribuna Popular: 

Art. 207 - Fica assegurada, conforme previsto no artigo 27, inciso VIII da Lei 
Orgânica do Município, a instalação da Tribuna Popular, na primeira terça-feira do 
mês, em sessão extraordinária, com até 90 (noventa) minutos de duração, logo após o 
encerramento da sessão ordinária, no auditório "Pedroso Horta", salvo motivo de força 
maior, sempre que, no mínimo, 5 (cinco) representantes de diferentes entidades ou 
movimentos sociais populares se inscrevam em livro próprio, disponível para tanto 
junto à Mesa da Câmara, sob responsabilidade do Presidente, para debater com os 
Vereadores questões de interesse do Município ou proposituras em apreciação na 
Câmara (REGIMENTO INTERNO, 2016). 
 

Embora a LOM e o Regimento Interno estabeleçam as diretrizes e regras de 
funcionamento sobre alguns mecanismos de participação social, foi uma análise do portal da 
Câmara Municipal de São Paulo que nos levou à totalidade dos mecanismos em funcionamento. 
Foram identificados 12 mecanismos de participação social em funcionamento: 

1. Audiências Públicas das comissões; 
2. Audiência pública virtual; 
3. Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa; 
4. Ouvidoria Parlamentar; 
5. Portal da Câmara; 
6. Mídias sociais; 
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7. Mandato Participativo; 
8. Abaixo assinado virtual; 
9. Câmara no seu bairro; 
10. Plebiscito e referendo; 
11. Tribuna Popular; 
12. Outros mecanismos: Frente Parlamentar, Escola do Parlamento e Conselhos de 

Representantes. 

O passo seguinte da pesquisa foi levantar alguns dados sobre o funcionamento desses 
mecanismos, tais como o contexto de origem, a quantidade e periodicidade de ocorrência do 
mecanismo, a participação da população e a existência de registros, as potencialidades e 
limitações do mecanismo e os resultados já alcançados. O levantamento dos dados envolveu a 
análise documental e a realização de entrevistas. Foram analisados os Relatórios de Atividades 
da Mesa Diretora e os relatórios da Ouvidoria, ambos de 2011, quando passaram a ser 
produzidos e divulgados, até o mês de junho de 2016. Vale registrar que os relatórios da Mesa 
Diretora não apresentaram um padrão ao longo dos anos, tendo seu conteúdo e forma 
modificados, o que dificultou a análise cronológica de alguns dados. Em todos os relatórios há 
uma parte voltada para a descrição da participação do cidadão, mas, na maioria das vezes, 
consiste em um texto padrão, repetido em todos os relatórios mensais, explicando as formas 
que a população pode participar. Todos os relatórios analisados estão disponíveis no portal da 
Câmara. 

Também foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 4 funcionários da Câmara 
Municipal, 2 parlamentares em exercício, e 2 integrantes de uma organização da sociedade civil 
com tradição de atuação na câmara municipal. As entrevistas foram realizadas in loco, entre 9 
e 13 e julho de 201614. Outra estratégia utilizada para o levantamento de dados foi o pedido de 
informação realizado, por meio de registro telefônico na ouvidoria. Embora tenha sido enviado 
um e-mail de confirmação do pedido, realizado em 30 de junho de 2016, com o número de 
registro, nº 12494, informando que a solicitação havia sido encaminhada ao setor responsável, 
até o dia 29 de agosto de 2016 não tinha havido retorno. A seguir, descrevemos os dados obtidos 
em cada um dos mecanismos. 

                                                           
14 Uma lista completa dos entrevistados está disponível no Apêndice B. 
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5.2.1.1 Audiências Públicas das Comissões 

 

As audiências públicas estão previstas na Lei Orgânica, no artigo 32.º, que descreve o 
papel das comissões da Câmara Municipal. As comissões podem ser temporárias ou 
permanentes e devem ser formadas obedecendo a representação proporcional dos partidos da 
câmara. Formadas para discutir temas diversos, as comissões possuem uma série de 
competências, desde fiscalizar os atos da administração direta e indireta, como também realizar 
audiências públicas para ouvir a opinião da população. A Lei Orgânica, no Artigo 41, define 
que projetos de lei que versem sobre os temas descritos abaixo, tenham a realização de, no 
mínimo, duas audiências públicas: 

I. Plano Diretor; 
II. Plano plurianual; 

III. Diretrizes orçamentárias; 
IV. Orçamento; 
V. Matéria tributária; 

VI. Zoneamento urbano, geo-ambiental e uso e ocupação do solo; 
VII. Código de Obras e Edificações; 

VIII. Política municipal de meio-ambiente; 
IX. Plano municipal de saneamento; 
X. Sistema de vigilância sanitária, epidemiológica e de saúde do trabalhador. 

XI. Atenção relativa à Criança, ao Adolescente e ao Jovem. 
 

O Regimento Interno da Câmara, no Artigo 85, estabelece que as Comissões 
Permanentes, sozinhas ou em conjunto, devem convocar audiências públicas para discutir 
projetos de lei que estejam enquadrados nos temas descritos acima, mas também para debater 
projetos de lei em tramitação, quando solicitados por 0,1% dos eleitores do município; quando 
tratarem de assunto de interesse público, e forem solicitadas por representantes de entidades 
legalmente constituídas ou de representantes de, no mínimo, 1.500 eleitores do Município; e 
para defender proposituras de iniciativa popular, conforme artigo 320, do Regimento Interno. 
As Comissões Permanentes também podem convocar audiências públicas quando desejarem 
discutir assuntos de interesse público, ou quando solicitadas por entidades da sociedade civil, 
conforme parágrafo único, do Artigo 85, do Regimento Interno: 

Parágrafo único - As Comissões Permanentes poderão convocar audiências públicas 
para instruir matéria legislativa em trâmite e para tratar de assuntos de interesse 
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público relevante, mediante proposta de qualquer de seus membros ou a pedido de 
entidades interessadas. 
 

Logo, é importante estabelecer uma distinção entre dois tipos de audiências públicas: as 
obrigatórias e as voluntárias. Os temas descritos no artigo 41 da Lei Orgânica, ensejam 
audiências públicas obrigatórias para discutir projetos de lei, como no caso da Lei de Orçamento 
Anual e do Plano Diretor, entre outros. De acordo com os funcionários da Câmara consultados, 
essas audiências acabam inflando os números de audiências, uma vez que cumprem a uma 
obrigatoriedade. Acabam sendo audiências formais, que por não terem origem em uma 
demanda social específica, raramente contam com a participação da sociedade. Cumprem a 
formalidade, mas acabam inflando os dados quantitativos. Muitas vezes, as audiências ocorrem 
com o auditório vazio. Em alguns casos, ocorrem audiências públicas conjuntas, com a reunião 
de mais de um projeto de lei no mesmo eixo temático. A título de ilustração, estamos 
apresentando, no Apêndice B, um quadro com a sistematização de algumas atas de audiências 
diferentes, demonstrando tanto a ausência de participação popular como o desempenho atuante 
de membros da sociedade civil. 

Já as audiências voluntárias, são convocadas, em geral, pelas comissões para a discussão 
de temas que já estão em evidência e tendem a contar com grande participação. Há, ainda, a 
possibilidade da sociedade solicitar a convocação da audiência, seja pela reunião de assinaturas 
de 0,1% do eleitorado do município, ou por solicitação de entidades da sociedade civil, como 
também pela apresentação de solicitação a algum vereador das comissões. Como estão 
relacionadas a temas sensíveis para a sociedade, geralmente tem grande participação, a exemplo 
das audiências públicas realizadas para discutir o projeto de lei 421/2015, que regulamentou o 
compartilhamento de veículos na cidade de São Paulo por meio de redes digitais, tema que ficou 
bastante em evidência por conta do descontentamento dos taxistas com a expansão da empresa 
concorrente, Uber, na cidade. As chamadas para as audiências públicas devem ocorrer no Diário 
Oficial e em dois jornais de grande circulação. O portal da Câmara de São Paulo também 
disponibiliza a agenda das audiências, em um espaço que divulga todos os eventos realizados 
na Câmara, como reuniões conjuntas, cursos, cerimônias, entre outros. 

Embora seja possível saber a quantidade de audiências convocadas pelas comissões, 
desde 2011, por meio da análise dos Relatórios da Mesa Diretora, não há registro da quantidade 
de participantes nas audiências. Os funcionários consultados da Câmara informaram que o 
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registro dos participantes, em alguns casos, é realizado, mas não há a sistematização desses 
dados. Para realizar uma estimativa aproximada da quantidade de participantes, por audiência, 
seria necessário fazer uma solicitação de acesso às listas de presença, via Ouvidoria, já que os 
registros escritos das audiências realizadas, desde 2011, disponíveis no portal, não apresentam 
listas de presença. Outro fator que dificulta a apreensão do número de participantes nas 
audiências é que a lista de presença estaria caindo em desuso e nem sempre tem sido utilizada. 
A lista teria a função de comprovar que a audiência teve participação da população, mas como 
algumas não tem, os vereadores, muitas vezes, preferem não usá-las. A comissão de finanças, 
por exemplo, teria parado de utilizar as listas, pelo constrangimento que a falta de participação 
estaria gerando. 

A existência da lista de presença não é uma prerrogativa legal, pois todas as audiências 
estão gravadas e podem ser assistidas, em tempo real, no site, o que garante a sua publicidade. 
Ademais, algumas audiências têm os registros taquigráficos disponibilizados no site. Em geral, 
possuem registros as audiências referentes a discussão de projetos de lei, pois os registros são 
parte integrante dos processos e necessárias para sua tramitação, enquanto as audiências 
temáticas nem sempre tem registro taquigráfico. Os funcionários da câmara consultados 
destacaram que as audiências temáticas tem mais participação, muito embora seja importante 
averiguar que tipo de participação existe, ou seja, se participantes estão presentes, de fato, para 
debater o tema. Algumas audiências tem transmissão em telão colocado na área externa do 
prédio da Câmara, o que amplia bastante o alcance da mesma, mas torna a contabilização um 
desafio ainda maior. 

No que se refere a quantidade de audiências, foi possível traçar uma série histórica das 
audiências realizadas pelas comissões permanentes desde 2011, conforme mostra a Tabela 3. 
As comissões que mais realizaram audiências públicas foram as de Política Urbana, 
Metropolitana e Meio Ambiente e de Finanças e Orçamento, tendo realizado, respectivamente, 
275 e 185 audiências, ao longo de cinco anos e meio. Vale destacar que estas comissões são 
responsáveis por tramitar projetos de lei de bastante repercussão, o Plano Diretor e o orçamento, 
que, historicamente, apresentam um grande engajamento da população. Outras comissões que 
realizaram uma quantidade significativa de audiências, no período analisado, foram: as de 
Educação, Cultura e Esportes, que realizou 84 audiências; de Administração Pública, que 
realizou 82; de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e Gastronomia, que 
realizou 64; e de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, que realizou 57. Quatro 
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comissões realizaram menos de 20 audiências públicas, no período analisado: as comissões de 
Direitos Humanos, Cidadania, Segurança Pública e Relações Internacionais, que realizou 15 
audiências; de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude, que realizou 7; 
de Meio Ambiente, que realizou 3 audiências e 1 seminário; e de Idoso e Assistência Social, 
que realizou apenas 1 audiência, em 2011. 

 

Comissão 2011 2012 2013 2014 2015 2016* TOTAL 
Constituição, Justiça e Legislação 
Participativa 9 4 11 8 20 5 57 
Adm. Pública 14 8 18 22 16 4 82 
Política Urbana, Metropolitana e Meio 
Ambiente 28 11 80 39 100 17 275 
Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, 
Turismo, Lazer e Gastronomia 8 7 25 5 10 9 64 
Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher 16 8 25 27 32 10 118 
Educação, Cu1ltura e Esportes 8 9 28 13 18 8 84 
Finanças e Orçamento 53 13 28 26 53 12 185 
Defesa dos Direitos da Criança, do 
Adolescente e da Juventude 1 0 1 0 5 0 7 
Direitos Humanos, Cidadania, Segurança 
Pública e Relações Internacionais 2 5 2 0 6 0 15 
Idoso e Assistência Social 1 0 0 0 0 0 1 
Meio Ambiente 1 

seminário 0 0 0 1 2 3 
TOTAL 140 65 218 140 261 67 891 

 
Tabela 3 – Realização de audiências públicas pelas Comissões Permanentes da Câmara Municipal de São 
Paulo 
Fonte: elaboração própria, com base nos relatórios da Mesa Diretora, de 2011 a 2016. 
* Até o mês de junho.  

Embora o número total de 891 audiências realizadas no município de São Paulo, em um 
intervalo de cinco anos e seis meses, seja bastante expressivo, ele é inconclusivo no que se 
refere aos resultados da participação. Para entender como a participação impacta no processo 
deliberativo da câmara seria importante entender, por exemplo, se os projetos de lei são 
alterados a partir das consultas à população e como. E também qual o conteúdo das demandas 
dos cidadãos. Entretanto, esses dados não estão sistematizados, ou divulgados, o que, de certa 
forma, questiona a credibilidade da audiência como um mecanismo de debate e deliberação da 
sociedade. Assim, a audiência acaba sendo vista como um mecanismo formal, para legitimar 
decisões já tomadas. Até porque, os cidadãos não podem emendar os projetos de lei, uma vez 
que só os vereadores têm essa prerrogativa. A participação do cidadão tem a natureza de 
sugestão, que pode ser incorporada ou não pela comissão, a depender do relator.  
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Para os representantes da sociedade civil consultados, o uso da audiência pública pode 
mudar de acordo com a composição da câmara, já que os vereadores podem convocar menos 
audiências públicas, se desejarem. Outro fator importante para pensar a respeito das audiências 
públicas é o meio de divulgação, que pode interferir bastante na participação caso não sejam 
seguidas as normas de divulgação com antecedência e em jornais de grande circulação. A 
quantidade de informação disponibilizada sobre o tema para a audiência e o tempo destinado a 
participação também influenciam na qualidade da participação.  

A impressão que os representantes de OSCs consultados tem é de que elas são pouco 
divulgadas e as informações para a participação, como pauta e material de estudo, raramente 
são disponibilizadas. O tempo destinado a participação também é outro ponto de crítica, pois 
os políticos têm bastante tempo para falar no início das audiências e a população apenas alguns 
minutos no final, quando muitos políticos já foram embora. E, no final, as leis acabam sendo 
aprovadas com teor bem diferentes do que foi discutido. Um exemplo citado, nesse sentido, são 
as audiências de orçamento, que tem tido participação de cerca de 15 pessoas por audiência. Já 
as audiências do Plano Diretor foram citadas como um contraponto, marcadas por participação 
da sociedade e incorporação das sugestões. 

Portanto, avaliar os resultados alcançados pelas audiências públicas na Câmara 
Municipal de São Paulo constitui-se em um desafio, uma vez que ainda não existem 
instrumentos desenvolvidos para tanto. Acreditamos ser necessário o desenvolvimento de 
instrumentos que apresentem as contribuições da participação social nas audiências. Com isso, 
seria possível verificar se a participação consegue influenciar na elaboração de leis mais 
inclusivas e distributivas. Com os dados disponíveis atualmente, não é possível saber se o 
projeto, de fato, sofre aperfeiçoamentos pedagógicos em função da participação. Conforme os 
funcionários consultados da câmara, muitas vezes as audiências funcionam como um 
mecanismo de disputa de poder entre legislativo e executivo, além de serem também utilizadas 
para colocar determinados temas em evidência. 
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5.2.1.2 Audiência pública virtual 

 

Ao analisar a página destinada à participação no portal da Câmara de São Paulo, há um 
ícone intitulado audiência pública virtual, que leva a uma página intitulada Auditórios Online, 
com links para transmissões ao vivo de eventos que estejam sendo realizados no plenário da 
Câmara, no salão nobre, nos dois auditórios e em quatro salas. O processo de transmissão online 
dos eventos realizados na Câmara, incluindo-se aí as audiências públicas, foi iniciado em 2011, 
quando o vereador Pólice Neto era presidente da mesa diretora. O vereador alterou a norma 
então vigente de realização de transmissões mediante solicitação para a não transmissão de 
eventos mediante solicitação. Ou seja, todos os eventos passaram a ser transmitidos e apenas 
em casos de solicitação não haveria transmissão. No princípio, foram utilizadas, para a 
transmissão, as câmeras do sistema de segurança, integrado ao sistema de áudio. Atualmente, 
as transmissões utilizam tecnologia mais avançada. 

Contudo, acreditamos que a simples transmissão online das audiências públicas não 
pode ser vista, de fato, como uma audiência virtual, uma vez que não há a previsão de 
participação das pessoas que estão assistindo. Novamente, também não há registro das pessoas 
que assistem às audiências online. Logo, para fins de análise, não consideramos as audiências 
públicas virtuais da Câmara Municipal de São Paulo como um mecanismo de participação. 

 

 

5.2.1.3 Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa 

 

A ideia de legislação participativa nasceu na Câmara dos Deputados, em 2001, quando 
foi criada a primeira Comissão de Legislação Participativa (CLP), com o propósito de estimular 
a participação popular no Legislativo. A CLP tem a função de receber vários tipos de sugestões 
legislativas de organizações civis legalmente constituídas, apreciar e deliberar sobre as 
sugestões acatadas e, então, dar encaminhamento. As sugestões de iniciativas de leis aprovadas 
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pelo plenário da CLP são encaminhadas para seguirem os trâmites do processo legislativo. Isso 
significa que qualquer entidade civil organizada, como ONGs, sindicatos, associações e 
entidades de classe, com exceção de partidos políticos, pode apresentar sugestões legislativas à 
Câmara dos Deputados (BRELAZ, 2012). 

Na Câmara Municipal de São Paulo a CLP foi criada pela resolução n.º 13, de novembro 
de 2001, e suas atividades tiveram início em março de 2002, enquanto Comissão Extraordinária 
Permanente de Legislação Participativa. Segundo Brelaz (2012), a origem da comissão vem de 
um projeto do vereador Ricardo Montoro, bastante similar a CLP da Câmara Federal. Esse 
espaço é tido como um facilitador da participação popular, uma vez que, com a existência da 
comissão, não seria mais necessária a manifestação de cinco por cento dos eleitores do 
município, conforme previsto no artigo 36 da LOM. Em 2007, a comissão passou a integrar a 
Comissão de Cidadania e Justiça, bastante importante na câmara, visto que é a primeira 
comissão na tramitação de todos os projetos de lei, passando a se chamar Comissão de 
Cidadania Justiça e Legislação Participativa (CCJLP). Segundo o artigo 47, do Regimento 
Interno, a comissão tem as funções de: 

a) opinar sobre o aspecto constitucional, legal e regimental das proposições, as quais 
não poderão tramitar na Câmara sem o seu parecer; 
b) dar encaminhamento às sugestões de proposições encaminhadas por entidades 
civis, como sindicatos, órgãos de classe, associações e organizações não 
governamentais (ONGs); 
c) fiscalizar e acompanhar o cumprimento das leis aprovadas no Município; 
d) promover estudos e debates sobre temas jurídicos, éticos, sociais, de interesse da 
comunidade (Regimento Interno, 2013). 
 

No que se refere à adesão da população a esse mecanismo, por meio do envio de 
propostas de projetos de lei, os funcionários da Câmara consultados foram bastante céticos e 
afirmaram ser um instrumento pouco utilizado. O funcionário da secretaria das comissões, 
afirmou lembrar de ter visto apenas o encaminhamento de uma proposta de iniciativa popular, 
em 2015, mas que não chegou a ser encaminhada pela comissão. Os funcionários destacaram 
ainda que, mesmo que a proposta de iniciativa popular seja encaminhada e, depois de todos os 
trâmites, seja aprovada em plenário, a autoria não vai para a entidade da sociedade civil que fez 
a proposição mas para a CCJLP. 

Contudo, a informação prestada pelos funcionários da Câmara é contraditória ao que 
Brelaz (2012) apresentou em sua pesquisa. De acordo com a autora, a Secretaria de Comissões 
contabilizou, até dezembro de 2011, 19 requerimentos apresentados pela sociedade civil à 
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CCJLP, muito embora nenhuma das 19 proposituras apresentadas, aparentemente, tenha 
chegado a ser aprovada. Os representantes de OSCs consultados afirmaram que, de fato, a 
comissão não funciona para o encaminhamento de proposituras de leis e citaram a proposição 
de mobilização de vereadores para o encaminhamento de projetos de lei.  

Novamente nos deparamos com a limitação causada pela ausência de dados 
sistematizados para realizar análises sobre o papel da CCJLP para a participação social no 
município. De qualquer forma, tudo indica que esse mecanismo não vem sendo utilizado como 
na Câmara de Deputados, em Brasília, em que estudos apontam para o recebimento, apreciação, 
aprovação e encaminhamento de diversos projetos de lei da sociedade, nos últimos anos 
(COELHO, 2013). 

 

 

5.2.1.4. Ouvidoria Parlamentar 

 

A Ouvidoria Parlamentar é um mecanismo de participação indireta e individual, em que 
o cidadão envia sugestões, reclamações ou pedidos de informações que são encaminhados para 
os setores responderem. Em São Paulo, a ouvidoria da câmara surgiu em 2011, 10 anos depois 
da criação da Ouvidoria Geral do Município de São Paulo, fundada em janeiro de 2001, na 
gestão da prefeita Marta Suplicy. Instituída pela Lei 15.507/11, a Ouvidoria do Parlamento tem 
a missão de “compartilhar informações do Legislativo paulistano, colaborando para a 
transparência das ações e para a formação de uma cultura de respeito aos direitos humanos, que 
promova a cidadania e a democracia” (CMSP, 2016). 

Existem sete formas de encaminhar uma solicitação à Ouvidoria: por um telefone de 
chamada gratuita; pessoalmente, na sala da ouvidoria, na sede da câmara; por carta; e-mail; 
Facebook e no próprio portal da Câmara. A Ouvidoria também responde pelas demandas 
enviadas ao Legislativo municipal, com base na Lei de Acesso à Informação (LAI). E o prazo 
de resposta máximo estabelecido pela Ouvidoria é de 10 dias. O portal da Câmara disponibiliza 
todas as informações referentes às formas de acesso, assim como relatórios de atividades 
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mensais, desde 2011. A Tabela 4 apresenta a evolução das solicitações de informações enviadas 
à Ouvidoria, de 2011 a 2016. 

MÊS 2011 2012 2013 2014 2015 Total 
Janeiro 0 282 375 359 353 1369 
Fevereiro 0 263 325 484 330 1402 
Março 354 386 420 524 496 2180 
Abril 1014 386 508 493 448 2849 
Maio 1267 375 459 425 521 3047 
Junho 2714 370 471 334 722 4611 
Julho 614 331 394 380 506 2225 
Agosto 474 442 414 485 681 2496 
Setembro 458 346 481 364 761 2410 
Outubro 377 362 523 375 885 2522 
Novembro 330 285 493 400 526 2034 
Dezembro 324 282 294 324 452 1676 
Total 7926 4110 5157 4947 6681 28821 

Tabela 4 – Evolução das solicitações enviadas à Ouvidoria do Parlamento Fonte: elaboração própria, com 
base nos relatórios da Ouvidoria, de 2011 a 2016. 
* Até o mês de junho.  

O envio de solicitação de informações à Ouvidoria foi maior no ano de sua criação, em 
2011, tendo recebido quase 8 mil pedidos. O ano de 2012, com 4.110 solicitações, teve quase a 
metade das solicitações de 2011, comportamento esse para o qual não encontramos evidências 
para chegar a uma explicação. Nos anos de 2013 e 2014, os números de solicitações se 
mantiveram próximos a 2012, com 5.157 e 4.947 solicitações, respectivamente. Os anos de 
2015 e 2016 voltaram a registrar aumento no número de solicitações, 6.681 e 5.475, 
respectivamente, sendo que 2016 foi contabilizado apenas até o mês de junho. A análise da 
evolução numérica da quantidade de solicitações enviadas por cidadãos à Ouvidoria aponta para 
um número significativo de pessoas que, de alguma forma, estão em busca de informações ou 
interação com a Câmara Municipal. A Tabela 5 apresenta os tipos de solicitação enviadas à 
Ouvidoria. 

Tipos de 
Manifestação 2012 2013 2014 2015 Total 

Crítica 98 218 321 70 707 
Elogio 31 31 29 56 147 

Solicitação 
Informação 3378 2178 1890 1775 9221 
Reclamação 481 487 452 567 1987 
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Sugestão 122 90 60 123 395 
Denúncias - 61 39 44 144 

Relato Pessoal - 40 56 114 210 
Solicitação de 
providência - 1966 1864 3793 7623 

Envio de mídia e 
propaganda - 21 13 - 34 

Envio de 
informativos 

diversos 
- 65 23 - 88 

Manifestação livre - - 200 139 339 
Total 4110 5157 4947 6681 20895 

Tabela 5 – Tipos de manifestação enviadas à Ouvidoria do Parlamento  
Fonte: elaboração própria, com base nos relatórios da Ouvidoria, de 2011 a 2016. 
 

De 2012 a 2015, a maior parte das manifestações, 9.221, consistiu em solicitação de 
informações, seguida de solicitação de providências, com 7.623 manifestações. As reclamações 
e críticas também apresentaram um número expressivo, de 1.987 e 707 manifestações, 
respectivamente. As outras manifestações foram menos representativas, como sugestão, com 
395, denúncia, com 144, elogio, com 147, entre outras manifestações. Contudo, apesar da 
Ouvidoria possibilitar ao cidadão a manifestação de suas preferências em relação a atuação da 
Câmara Municipal, não há uma inserção formal prevista dessas manifestações no processo 
deliberativo da casa. Ou seja, apesar de haver espaço para denúncias, sugestões e reclamações, 
não há uma legislação, ou norma que garanta que elas sejam acatadas. Logo, acreditamos que 
a ouvidoria não pode ser considerada um mecanismo de participação propriamente dito, mas 
um espaço de interação do cidadão com a câmara. 

 

 

5.2.1.5 Portal da Câmara 

 

Segundo o vereador Pólice Neto, o portal da Câmara surgiu em 2010. Em 2011, o 
relatório de prestação de contas da Mesa Diretora apresentou diversas ações realizadas para 
melhoria e ampliação das funções existentes no portal. O Quadro 14 destaca as ações 
apresentadas no relatório: 
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2011 - AÇÕES  Equipe ampliada de 4 para 11 profissionais, com ênfase para reportagem, design e desenvolvimento;  Atualização tecnológica de equipamentos;  Ampliação da home do portal, criação de hotsites (Escola do Parlamento, Objetivos do Milênio);  Destaques na front-page ampliados, com espaço para banners e links na barra de navegação; Ampliação 

da cobertura – 15 matérias por dia (com picos de 18/20);  Estruturação de redação web, com definição de processos, formatação de pauta, reuniões regulares e 
procedimentos;  Produção de conteúdo para veiculação no Metrô e controle do mapa de veiculações;  Estratégia para inserir CMSP nas redes sociais e contratação de equipe;  Criação de perfis da CMSP no Twitter, Facebook e reativação do Flickr;  Desenvolvimento de conteúdos especiais com infográficos, como “Em Discussão”, “Como nascem as Leis” 
e “Orçamento 2012”. 

Quadro 14 - Ações implementadas no Portal da Câmara em 2011 
Fonte: elaboração própria, com base no relatório de Prestação de Contas da Mesa Diretora, de 2011.  

As ações desenvolvidas em 2011 aumentaram a interatividade do portal, através da 
ampliação da sua home, da criação de hotsites, da inserção de banners e links na barra de 
navegação e da criação de conteúdos retratando temas relevantes para a participação do cidadão. 
Contudo, no primeiro ano de ampliação do site, ainda não foram implementados espaços para 
subsidiar a participação do cidadão, o que veio a ocorrer nos anos subsequentes, conforme 
indica o Quadro 15: 

 2013 2014 2015 2016 

DESTAQUES 

Disponibilização de: sites 
específicos para o Plano 
Diretor e Lei do 
Orçamento, com espaço 
para postagem de 
comentários e propostas; 
o Fale com o Portal; 
Agenda Legislativa; 
Reportagem da Semana; 
Agenda da Democracia, 
com eventos como 
audiências públicas, entre 
outros. 

Disponibilização de 
hotsite do Plano de 
Diretor, com 60.156 
visitantes. O hotsite 
se tornou o banco de 
dados mais completo 
sobre o tema. 

Disponibilização do 
hotsite do Orçamento. 
Com a votação do 
orçamento anual da 
cidade o hotsite foi 
muito acessado para 
conhecer o projeto e, 
principalmente, as 
emendas aprovadas 
para o ano de 2016. 

Coordenação e 
Planejamento do 
Hot Site “Centro 
de Memória da 
Câmara”; 
Planejamento do 
hot site para a 
“Operação 
Tamanduateí”. 

NÚMEROS 
881.830 acessos; 73.500 
acessos por mês (19 
minutos e 34 segundos, 
em média). 

Alcançou 114.112 
visitantes, produção 
de 364 matérias, em 
junho e julho. 

130.804 acessos, em 
dezembro. 

134.927 usuários, 
com 615.496 
páginas acessadas, 
em maio. 

Quadro 15 – Destaques e Números do Portal da Câmara de 2013 a 2016 Fonte: elaboração própria, com base no relatório de Prestação de Contas da Mesa Diretora, de 2013 a 2016. 
 

Em 2013, houve a implementação de diversos espaços para a participação no portal, 
como os sites do Plano Diretor e da Lei de Orçamento, em que a população tinha a possibilidade 
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de realizar comentários e propostas para as comissões responsáveis. Outros espaços criados, 
em 2013, importantes para fomentar a participação social, foram: o Fale com o Portal, 
formulário para a interação do público com o Portal, a Agenda Legislativa, uma matéria 
jornalística diária com informações de diferentes setores da Câmara para divulgar a agenda da 
Casa, a Reportagem da Semana, matéria ou conjunto de reportagens mais aprofundada, 
versando sobre um tema em debate no Legislativo; e a Agenda da Democracia, que traz eventos 
como as audiências públicas realizadas. Nos anos de 2014 e 2015, houve o aprimoramento do 
que foi criado em 2013, como a disponibilização de um grande banco de dados sobre o Plano 
Diretor, em 2014, e a disponibilização das emendas aprovadas à lei de orçamento, em 2015. 
Como 2016 ainda está em progresso, não é possível avaliar os avanços do site esse ano, apenas 
que novos espaços com potencial para a participação estão em planejamento. 

Os números referentes a quantidade de acessos da população, não seguiu a mesma 
metodologia, ao longo dos anos, o que dificulta analisar a evolução numérica, mas é possível 
verificar um crescimento nos dados de acesso - o que significa que mais pessoas passaram a 
consultar o portal em busca de informações e de espaços para expressar opinião. Dentre os 
portais de câmaras municipais consultados ao longo da pesquisa, o da Câmara de São Paulo foi 
o que apresentou mais espaços para a participação do cidadão, inclusive foi o único portal 
encontrado com uma página inteira dedicada ao tema. Ainda assim, encontramos algumas 
limitações, uma vez que as atividades em funcionamento, atualmente, possibilitam o 
acompanhamento, mas não uma participação ativa online. Há ferramentas que possibilitam o 
registro de opiniões, envio de propostas, mas faltam espaços para debates online, ou outras 
formas de comunicação em que a informação não parta apenas do cidadão para a câmara, mas 
que ocorra, também, da câmara para o cidadão, e entre cidadãos. Afinal, uma das vantagens da 
internet é possibilitar a comunicação de forma multidirecional, com fluxos de informação em 
diversos sentidos. Ou seja, é possível que o site atue, de fato, como um mecanismo de 
participação, embora seja necessário desenvolver um pouco mais suas ferramentas. 
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5.2.1.6 Mídias sociais 

 

As mídias sociais também começaram a ser utilizadas em 2011, uma vez que a estratégia 
de ampliação da atuação do portal envolveu o uso de mídias sociais. Logo, neste ano, foram 
criados os perfis da Câmara Municipal de São Paulo no Facebook, Twitter, e houve a reativação 
de uma conta do Filckr. A partir de 2013, houve a criação de um canal no Youtube para 
divulgação de vídeos institucionais sobre a atividade legislativa. Os números de seguidores e 
visualizações nas mídias sociais cresceu a cada ano, desde 2012, conforme aponta o Quadro 16. 
Vale destacar que as medições foram feitas de forma diferente ao longo dos anos, o que explica 
o fato do uso de diferentes nomenclaturas, como fãs, seguidores, curtidas e visualizações: 

 
ANO DADOS 

 Facebook Twitter Youtube 
2012 1.104 curtiram a página (março) 708 seguidores - 
2013 6.688 novos fãs 2.201 seguidores  58.570 visualizações (ano) 
2014 14.786 seguidores 2.877 seguidores 1.192 visualizações (dezembro) 
2015 28.035 seguidores  4.163 seguidores 5.438 visualizações (dezembro) 
2016 37.222 seguidores (junho) 5.293 seguidores (junho) 5.906 visualizações (junho) 

Quadro 16 – Redes Sociais da Câmara Municipal de São Paulo, de 2012 a 2016 
Fonte: elaboração própria, com base no relatório de Prestação de Contas da Mesa Diretora, de 2012 a 2016. 
 

As mídias sociais se voltam para a divulgação de informações a respeito de atividades 
da Câmara, de temas relacionados à atividade legislativa, ao município de São Paulo, e temas 
que estejam em evidência no debate local - um processo em que conteúdos são postados nas 
redes sociais e as pessoas tem a possibilidade de comentar. Caso seja uma dúvida institucional, 
em geral, há uma resposta formal, mas se for uma reclamação não há qualquer resposta. Logo, 
não estão constituídos enquanto espaço de debate. Embora haja um potencial para que as mídias 
sociais sejam espaços mais participativos, com a proposição de discussão de determinados 
temas, por exemplo, acreditamos que existem mais limitações do que no caso do Portal, 
analisado anteriormente. Por isso, categorizamos as mídias sociais como um mecanismo de 
interação, ao invés de um mecanismo de participação. 
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5.2.1.7 Mandato Participativo 

Ao clicar no link do Mandato Participativo abre-se uma lista com os nomes dos 
vereadores, e ao clicar no nome de qualquer vereador é aberta uma página com informações 
biográficas e dados de contato, gráficos referentes a projetos em tramitação, leis aprovadas, 
projetos vetados e um formulário para envio de mensagem ao vereador. Ou seja, apesar do 
nome aparentar se tratar de uma ferramenta de participação social, novamente, se constitui em 
uma ferramenta de interação do cidadão com o vereador. Vale destacar que essa página é 
exatamente igual a página de contato dos vereadores, não representando, portanto, uma 
ferramenta de conteúdo diferente, mas um caminho diferente para acessar informações dos 
vereadores. Diversos outros portais de câmaras municipais apresentam páginas com 
formulários para envio de mensagens aos vereadores, não se constituindo, portanto, em uma 
novidade. 

Em relação ao envio de mensagens para os vereadores, é preciso atentar para o fato de 
que não se sabe exatamente como essas mensagens são processadas, se há um retorno por parte 
do vereador, e de que forma as demandas são encaminhadas dentro da câmara. Segundo o 
vereador Paulo Fiorilo, grande parte da comunicação individual com os eleitores relaciona-se a 
demandas particulares, como pedidos para intervir em situações de pessoas com problemas de 
saúde, emprego, entre outros. Mais uma vez, acreditamos que esse é um mecanismo de 
interação, e não de participação social. 

 

 

5.2.1.8 Abaixo assinado virtual 

 

Esse mecanismo encontra-se em desenvolvimento e não é possível saber, ao certo, como 
funcionará a participação dos cidadãos. Ao clicar no ícone, abre-se um link com a seguinte 
mensagem: 
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Em breve, uma ferramenta de participação virtual em parceria com o Change.org 

 

 

5.2.1.9 Câmara no seu Bairro 

 

O Projeto Câmara no seu Bairro foi iniciado em 2015, por iniciativa da presidência da 
Câmara Municipal de São Paulo, para ser um novo canal de participação do cidadão. O 
programa realizou sessões plenárias nas 32 subprefeituras do município, sempre aos sábados. 
As ideias apresentadas pelos cidadãos, durante as sessões nas regiões, após apreciação das 
comissões da Câmara, poderiam ser transformadas em projetos de lei. O programa foi 
regulamentado pelo ato da Mesa Diretora de nº 1293/2015 e todas as informações referentes a 
ele foram disponibilizadas no portal da Câmara. O objetivo do programa consistia em aproximar 
a população do trabalho legislativo e oferecer um diagnóstico real da situação e das 
necessidades de cada região da cidade. 

A realização das sessões plenárias nas diversas regiões da cidade, permitiram, aos 
moradores de cada bairro falar diretamente com os vereadores e apresentar suas sugestões que 
poderiam ser transformadas em projetos de lei. Os eventos funcionavam como um simulacro 
da câmara, logo havia uma parte didática, de explicar o papel da câmara. Para um dos 
funcionários da Câmara consultados havia uma espécie de choque de realidade no contato dos 
participantes das audiências com a câmara, uma vez que a população se surpreendia ao tomar 
ciência de que a câmara não executa os programas, as obras e os serviços públicos, apenas 
elabora e aprova leis. Houve um grande esforço de divulgação das audiências, que contaram, 
em média, com a participação de cerca de 600 pessoas e entre 20 e 25 vereadores, cada uma. O 
Quadro 17 apresenta as ações de divulgação realizadas para o programa Câmara no seu Bairro:  

AÇÕES DE DIVULGAÇÃO  Foram 62 inserções em programas selecionados da TV Aberta  218 inserções em emissoras de Rádio  Publicação em portais e blogs especializados em Política e Cidades, jornais de grande circulação e jornais 
de bairro  Inserções em painéis do Metrô, CPTM e na TV Minuto.  Desenvolvimento e produção de material impresso (Folhetos, Banners e Cartazes) para divulgação 

Quadro 17 – Ações de divulgação do Programa Câmara no seu Bairro, em 2015 
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Fonte: elaboração própria, com base no relatório de Prestação de Contas da Mesa Diretora, de 2015.  

Ao final do primeiro semestre de 2015, haviam sido realizadas, no âmbito do programa, 
15 sessões plenárias, com a participação de mais de 7 mil pessoas, e o registro de 2.300 
reivindicações. No final do ano, haviam sido realizadas as 32 sessões plenárias, cobrindo a 
totalidade das subprefeituras, com a participação de 12 mil pessoas, e a apresentação de 4.600, 
entre demandas e sugestões para resolver problemas da cidade, o que teria possibilitado um 
análise específica dos problemas de cada região. O programa ocorreu apenas em 2015, mas não 
foi possível a sua realização em 2016, por se tratar de ano eleitoral. Não se sabe se o presidente 
da próxima legislatura dará continuidade ao programa. 

As demandas apresentadas foram postas no papel, sistematizadas e enviadas para as sete 
comissões temáticas da Câmara, mas não há nenhuma previsão formal de que sejam atendidas, 
ou seja, transformadas em projetos de lei ou emendas. Após uma análise dos relatórios de 
prestação de Contas da Mesa Diretora, de 2015, verificamos apenas em março uma ocorrência 
de demanda popular que foi transformada em projeto de lei e aprovada pela Câmara: 

E é da região de Campo Limpo que veio a primeira demanda popular atendida pelos 
vereadores. O projeto que propõe a alteração do nome da EMEF (Escola Municipal 
de Ensino Fundamental) Campo Limpo I para EMEF Sócrates Brasileiro Sampaio de 
Sousa Vieira de Oliveira, em homenagem ao médico e ex-jogador de futebol 
profissional do Corinthians e da seleção brasileira. O nome foi escolhido em um 
plebiscito realizado na EMEF, exatamente como gostaria o homenageado, de maneira 
democrática como foi sua atuação em vida. O projeto foi aprovado e encaminhado 
para sanção do prefeito (Relatório da Mesa Diretora, março, 2015). 
 

A percepção de um dos funcionários da câmara é que os eventos do projeto teriam 
contado com a participação de pessoas que já são mobilizadas, mas não teria sido capaz de 
atrair um contingente de novos atores sociais. A maior parte dos participantes já era vinculada 
a grupos de pressão. Contudo, a experiência teria sido importante para colocar os grupos de 
pressão em contato com outros vereadores, fora de suas bases, assim como para que houvesse 
o entendimento sobre a atuação do legislativo. As audiências realizadas teriam sido importantes 
para esclarecer as prerrogativas do legislativo para população, em geral, que muitas vezes 
desconhece, por exemplo, o fato de que o Legislativo não pode criar despesas, até porque, em 
época de eleições, os candidatos fazem muitas promessas. Houve também a percepção de que 
o programa teria sido utilizado para dar visibilidade ao presidente da câmara, já que todos 
contaram com investimento massivo em divulgação, o que colocava bastante em evidência o 



152 
Capítulo 5 

LUIZA REIS TEIXEIRA 
 

 

presidente. Já na percepção de um dos representantes de OSC consultado, se trata de um 
mecanismo que realmente funciona, pois há a participação de vereadores e espaço para debate 
com a população. 

Entretanto, para fins de análise, o fato do programa Câmara no seu Bairro ter acontecido 
durante um ano apenas, ou seja, ter completado o seu ciclo apenas uma vez e, acima de tudo, o 
fato da sua continuidade ser incerta, nos leva a crer que ainda não podemos tratar o programa 
como um mecanismo de participação social em funcionamento. É possível concluir que há um 
grande potencial de se tornar um mecanismo de participação, mas, por enquanto, sua 
institucionalização não ocorreu. Vale destacar que, no processo de institucionalização do 
programa, seria importante ir além da disponibilização das demandas dos cidadãos no seu site, 
com uma breve indicação do encaminhamento dado à demanda, além de desenvolver um 
produto final com demandas, por áreas temáticas, e criar meios formais para o seu 
encaminhamento na câmara. 

 

 

5.2.1.10 Plebiscito e referendo 

 

O Plebiscito e o Referendo estão previstos no 5º Artigo da Lei Orgânica Municipal de 
São Paulo, que determina que o Poder Municipal pertence ao povo, que poderá exercê-lo por 
meio de representantes eleitos para o Legislativo e o Executivo, mas também de forma direta, 
pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto; pela iniciativa popular; e pelo plebiscito e 
referendo. A distinção entre plebiscito e referendo refere-se ao fato de que o primeiro é uma 
consulta prévia à população, antes da criação da norma, e o segundo é votação pela população 
de determinadas normas legais e constitucionais, após sua edição, no sentido de aprovar ou não. 
No plano nacional, temos dois exemplos, um de plebiscito, ocorrido, em 1993, para definição 
da forma de governo, com a escolha entre monarquia constitucional ou república, e do sistema 
de governo, parlamentarismo ou presidencialismo. O outro exemplo, de referendo, foi realizado 
em 2005, em que a população foi consultada sobre a proibição da comercialização de armas de 
fogo e munições, que acabou aprovando o Artigo 35 do Estatuto do Desarmamento (Lei n.º 
10.826 de 2003). 
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Segundo Brelaz (2012), desde a promulgação da Lei Orgânica de São Paulo, não foi 
realizado nenhum plebiscito ou referendo no município, embora tenham havido discussões e 
tentativas de parlamentares de instaurar plebiscitos, que, por fim, acabaram não se realizando. 
A autora verificou, por meio da análise de pronunciamentos de vereadores e visitantes, nas 
notas taquigráficas das sessões plenárias, desde 1993, a ocorrência de alguns projetos de lei de 
parlamentares para realizar plebiscitos e referendos, tais como: 

(...) privatização da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), 
manutenção das obras do Fura-Fila ou substituição por nova linha do metrô na Zona 
Leste, construção de nova unidade da Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor 
(FEBEM), uso de carros oficiais, e criação do pedágio urbano (BRELAZ, 2012, p. 
93). 
 

A autora não encontrou a ocorrência de discussões sobre a realização de referendos em 
nível local. Contudo, mais recentemente, em 2014, o tema da realização de referendos e 
plebiscitos entrou em pauta na agenda pública. Como resultado da mobilização de OSCs do 
município, foi criada uma Frente Parlamentar de Implementação de Mecanismos de 
Democracia Direta, instituída a partir do Projeto de Resolução (PR) 18/2014, de autoria de 
diversos vereadores, de diversos partidos. A Frente foi criada com o objetivo de regulamentar 
o Artigo 10 da Lei Orgânica, que prevê a convocação de plebiscitos para consultar a população 
a respeito da realização de obras de valor elevado, ou de significativo impacto ambiental. Como 
resultado da atuação desta frente parlamentar, o Projeto de Lei (PL 476/2015), que regulamenta 
a realização de plebiscito em São Paulo, foi aprovado na sessão de 22 de junho de 2016, tendo 
sido chamada de “Lei do Plebiscito”.  

Todavia, a proposta de lei aprovada pela Câmara foi vetada pelo prefeito Fernando 
Haddad, alegando que o modelo sugerido pelos vereadores criaria insegurança jurídica - o que 
poderia trazer risco de inviabilização da execução de obras na cidade. A prefeitura apresentou 
uma contraproposta, através da qual o prefeito deveria apresentar um Plano de Obras Públicas, 
ao fim do segundo mês de administração, que ficaria aberto a consulta da população por 120 
dias. Mas a matéria ainda está em discussão. Portanto, o referendo e o plebiscito ainda 
necessitam de regulamentação para entrar em funcionamento no município de São Paulo. 
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5.2.1.11 Tribuna Popular 

 

Segundo Brelaz (2012), a tribuna popular foi idealizada como um espaço importante de 
participação, para o debate de questões de interesse do município entre organizações da 
sociedade civil e parlamentares. Prevista no Artigo 27 da Lei Orgânica e regulamentada no 
Capítulo VII do Regimento Interno, a Tribuna Popular foi mais utilizada na época da 
redemocratização. Previstas para ocorrer todas as primeiras terças-feiras do mês, desde que 
houvesse inscrição de, no mínimo, cinco representantes de diferentes entidades ou movimentos 
sociais populares, as tribunas ocorreram esporadicamente no começo da década de 1990, mas 
não foram realizadas com muita frequência, posteriormente (BRELAZ, 2012). Embora tenha 
sido pleiteada e utilizada por organizações para discussão de temas como a questão da criança 
e do adolescente, por exemplo, as informações prestadas por funcionários da Câmara indicam 
que a última foi realizada no ano de 2013. No portal da Câmara não constam registros das 
tribunas. 

 

 

5.2.1.12 Outros mecanismos 

 

Os mecanismos descritos anteriormente foram listados com base na análise da lei 
Orgânica e do Portal da Câmara. Contudo, o processo de levantamento de dados nos levou a 
outros mecanismos de participação que serão citados a seguir. 
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5.2.1.12.1 Frente Parlamentar 

 

As frentes parlamentares consistem em grupos de discussão sobre temas específicos, em 
geral formadas por vereadores de diversos partidos. São espaços que contam com a participação 
de representantes da sociedade civil, muito embora cada frente parlamentar possua uma 
resolução própria regulamentando sua atuação. No portal da Câmara estão descritas como15: 

Grupos suprapartidários de atuação voltada a uma atividade específica de interesse 
municipal ou do Parlamento. Têm tratamento autônomo em relação a qualquer 
Comissão Permanente ou Temporária. Atuam dentro ou fora das dependências da 
Câmara Municipal, de acordo com seu propósito (CMSP, 2016).  

A razão para estarmos abordando as frentes parlamentares deve-se ao fato de terem sido 
citadas como uma estratégia de mobilização, por um dos representantes da organização da 
sociedade civil. Nas frentes parlamentares, o debate do tema ocorre em um fórum menor, uma 
vez que nem todos os vereadores participam e os que o fazem, em geral, já são mais favoráveis 
ao tema. Os projetos de lei protocolados pela frente parlamentar tendem a exercer uma pressão 
maior dentro da câmara, pois possuem a assinatura de diversos vereadores. Aparentemente, há 
uma espécie de acordo implícito para a aprovação de projetos encaminhados por mais de três 
vereadores. Somado a essa vantagem, recentemente, foi possível implementar, na frente 
parlamentar, um assento para a sociedade civil. 

Há dois exemplos em que as frentes parlamentares mobilizadas por atores da sociedade 
civil ocorreram: primeiramente, há 10 anos atrás, em 2006, a frente parlamentar para tratar da 
criação dos conselhos de representantes, que viraram os conselhos participativos; e, em 2015, 
a mobilização para criação de uma frente parlamentar pela democracia direta. A lei do 
plebiscito, citada no item anterior, foi aprovada após ter sido encaminhada pela frente 
parlamentar. O integrante da OSC consultado afirmou que o uso dessa estratégia seria uma 
forma de burlar os mecanismos tradicionais existentes, que, para ele, não funcionam, uma vez 
                                                           
15 No portal da Câmara há uma lista completa das Frentes Parlamentares em funcionamento, no link 
http://www.camara.sp.gov.br/atividade-legislativa/frentes-parlamentares/ 
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que a forma como estão estruturados não possibilita a realização de um debate qualificado que 
resulte na elaboração e aprovação de uma lei. Para ele, o desenho institucional do legislativo 
no Brasil concentra muito poder na presidência da câmara, do ponto de vista político e técnico, 
uma vez que é esta que faz o processo andar rápido pelas comissões. Logo, os mecanismos de 
participação, para serem efetivos, necessitam ter alguma relação com a presidência. 

 

 

5.2.1.12.2 Escola do Parlamento 

 

A Escola do Parlamento, apesar de constar no Portal da Câmara, não chegou a ser listada 
entre os mecanismos de participação a serem analisados, por se pensar na sua função formativa, 
apenas. Entendemos que a atividade de formação não pode ser considerada um mecanismo de 
participação social. Contudo, ao realizar as entrevistas com os funcionários da Câmara, 
vereadores e integrantes de OSCs, a Escola do Parlamento foi citada, algumas vezes, como um 
espaço que tem, cada vez mais, conseguido promover o debate entre sociedade civil e 
vereadores sobre diversos temas em evidência na cidade e questões que estão sendo tratadas 
normativamente dentro da casa. O site da Escola do Parlamento, facilmente acessado pelo portal 
da Câmara, tem informações sobre os cursos em andamento e eventos agendados: 

A Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo, instituição sem fins 
lucrativos, foi criada em 2011 com o objetivo de promover a Educação para a 
Cidadania. A Escola promove cursos, palestras, debates e outras atividades destinadas 
à formação do cidadão, lideranças comunitárias e políticas, bem como incentiva a 
participação e a intervenção junto ao Poder Público (ESCOLA DO PARLAMENTO, 
2016). 
 

Contudo, por mais que os cursos e eventos realizados pela Escola do Parlamento tenham 
atraído um grande público, ao longo de cinco anos, formado por pessoas que nunca tinham ido 
à Câmara, acreditamos se tratar de mais um mecanismo de interação entre esta e a sociedade. 
Isso deve-se ao fato de que, primeiramente, os cursos e eventos realizados não conseguem ter 
uma influência direta no processo deliberativo da casa, embora consigam cumprir a função de 
indicar o que parte da população pensa sobre diversos temas. Outro fator que contribui para que 
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a escola não represente um mecanismo de participação refere-se ao fato de que, por não ter sido 
pensado com essa finalidade, não há registros das demandas levadas pelos cidadãos ou 
resultados de debates, por exemplo. Embora haja avaliações dos cursos e eventos, a perspectiva 
do papel da escola na relação com a Câmara não é analisada, uma vez que estão voltadas para 
os aspectos técnicos. Uma sugestão seria a elaboração e a publicação de documentos contendo 
os resumos de debates realizados, assim como o encaminhamento para as comissões afins. 

 

 

5.2.1.12.3 Conselhos de Representantes 

 

Os Conselhos de Representantes estão previstos na Seção VIII da Lei Orgânica 
Municipal, para cada área administrativa do Município, com membros eleitos e a função de 
estabelecer a participação, em nível local, no Planejamento Municipal, no orçamento, e no 
Plano Diretor, assim como fiscalizar a execução do orçamento e de atos da administração 
municipal. A primeira tentativa de regulamentação dos conselhos ocorreu em 2004, por 
iniciativa da Câmara, com a Lei 13.881/04, que foi declarada inconstitucional. Após intensa 
batalha jurídica, em 2009, foi criada uma Frente Parlamentar pela Implementação do Conselho 
de Representantes, com a participação de vereadores e, pela primeira vez, com assento para 
organizações da sociedade civil. A estratégia utilizada era de viabilizar os conselhos por 
iniciativa do Poder Executivo, o que veio a ocorrer apenas em 2012, quando o então candidato 
a Prefeito Fernando Haddad colocou, como objetivo de seu Plano de Metas inicial, a 
constituição do Conselho Participativo, a partir de eleições diretas (SANTOS, 2014). Em 
dezembro de 2013, houve a primeira eleição para membros dos conselhos, que receberam a 
denominação de Conselho Participativo Municipal. 

O fato de não termos listado os conselhos como um mecanismo de participação social 
da Câmara de São Paulo, deve-se ao fato de que, por mais que a mobilização para sua 
implantação tenha sido iniciada na Câmara, a sua implantação, de fato, ocorreu por uma 
iniciativa do Poder Executivo. Com isso, os conselhos acabam tendo uma aproximação muito 
maior com a prefeitura do que com a Câmara. O site dos conselhos, por exemplo, fica 
hospedado no site da prefeitura. Optamos por citar os conselhos nessa sessão, porque, ao longo 
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das entrevistas, um dos vereadores consultados destacou o seu papel como importante 
instrumento para diminuir a escala entre o vereador e o cidadão e também como forma de 
descentralizar o poder.  

Contudo, por mais que os conselhos representem um importante mecanismo de 
participação social, hoje em dia, apesar de existirem 1.130 conselheiros atuantes em São Paulo, 
não há uma relação formal prevista com a Câmara ou mesmo com os vereadores. Os conselhos 
são formados por representantes da sociedade civil apenas, e não há vagas para partidos 
políticos. Ou seja, o legislativo não tem nenhuma intervenção no conselho participativo. Os 
vereadores até buscam aproximação com os conselheiros como forma de reproduzir o poder 
que possuem na Câmara, mas nem sempre isso é possível, uma vez que são espaços com 
representantes de interesses diversos. Para um dos integrantes da organização da sociedade civil 
consultado, muitas vezes os vereadores não são favoráveis aos conselhos, pois eles podem 
garantir a cidadania e minar o clientelismo ainda existente na relação dos vereadores com suas 
bases. 

 

 

5.2.2 Câmara Municipal de Salvador 

 

A Câmara Municipal de Salvador também nasceu junto com a cidade, em 1549, tendo 
sido criada por Tomé de Sousa. Primeira entre as capitais brasileiras, a Câmara de Salvador 
estava entre as mais importantes câmaras dentre as colônias de Portugal na América, tendo 
recebido privilégios equivalentes às principais câmaras do Portugal. No período colonial, a 
Câmara era composta por dois juízes ordinários, três vereadores e um procurador, que eram 
eleitos, anualmente, pelos homens bons da cidade, ou seja, aqueles que tinham prestígio social 
e econômico, ou que já tivessem atuado em algum cargo público. Em geral, eram senhores de 
terras, grandes comerciantes, clérigos e letrados (SOUSA, 2016). 

Assim como a Câmara de São Paulo, a Câmara de Salvador também exercia, ao mesmo 
tempo, as funções legislativas, executivas e judiciárias. Entre as atribuições da Câmara estavam: 
fixar preços de mercadorias que abasteciam a cidade; a saúde e higiene públicas; a regulação 
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do trabalho livre e da ocupação do solo urbano, a aplicação da justiça comum, entre outros. Em 
1763, Salvador deixou de ser a capital da colônia, mas, ainda assim, a Câmara continuou 
exercendo o mesmo papel e as mesmas funções, assim como seguiu tendo importância e 
influência na vida da cidade e de seus habitantes. Durante o Império, as capitanias foram 
transformadas em províncias, com presidentes nomeados pelo imperador e, novamente, a 
Câmara continuou sendo o único poder local e a principal instância para os assuntos da cidade 
(SOUSA, 2016). 

Entretanto, a Câmara perdeu parte de seus poderes com a Constituição de 1824 e a Lei 
de outubro de 1828, que regulamentaram a administração municipal, havendo a redução de suas 
atribuições e autonomia, e seus atos passaram a ser subordinados aos poderes Executivo e 
Legislativo provinciais. O período da República, com a Constituição Baiana, de julho de 1891, 
foi marcado por transformações relevantes na organização do governo municipal, a principal 
delas sendo a criação do poder executivo. Assim, houve, pela primeira vez na história da 
organização social e política brasileira, a divisão do poder local em duas instâncias formalmente 
distintas e independentes: o Conselho Deliberativo, com funções legislativas e fiscalizadoras, e 
o Poder Executivo, na figura do intendente, responsável pela administração do município. As 
eleições para vereadores e intendente se mantiveram até agosto de 1915, quando a lei de 
reorganização municipal atribuiu a escolha dos intendentes aos governadores, mas manteve as 
eleições para o Conselho. Em 1929, com a reforma administrativa, a Intendência passou a 
chamar-se Prefeitura, tendo o prefeito como titular, e o Conselho voltou a ser chamado de 
Câmara, composta pelos vereadores (SOUSA, 2016). 

A revolução de 1930, extinguiu o Poder Legislativo em todos os níveis, inclusive nos 
municípios. As Câmaras Municipais foram fechadas, e o prefeito passou a ser nomeado pelos 
interventores estaduais. Entre novembro de 1930 e janeiro de 1936, a Câmara de Vereadores 
permaneceu fechada, voltando a funcionar entre o curto período de janeiro de 1936 a novembro 
de 1937, quando foi fechada novamente, por conta do início da ditadura do Estado Novo. A 
Câmara voltou a funcionar, apenas, com o fim do Estado Novo, em 1948, após eleição que foi 
realizada em dezembro de 1947 (SOUSA, 2016). Segundo Fernandes (2004), no período entre 
1946 e 1947, em que foram realizadas eleições para vereador, houve a permanência de uma 
coalizão de forças conservadoras revezando-se no poder.  

Durante o regime militar, iniciada em 1964, instaurou-se o bipartidarismo e, mesmo 
com a manutenção das eleições, a disputa eleitoral manteve-se restrita, por alguns anos, aos 
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partidos Arena e MBD. No final dos anos 1970, com o início da reabertura política, o contexto 
social em Salvador era marcado por um intenso ativismo social, com grande participação dos 
movimentos pela habitação, que reivindicavam a não remoção de invasões e o fornecimento de 
infraestrutura e melhores condições de moradia para as populações pobres. Contudo, o governo 
municipal, que em alguns momentos aparentou que viria a ter uma postura menos centralizadora 
e autoritária, como durante a gestão de Mário Kértesz em 1979, com a criação da Coordenação 
do Desenvolvimento Social para desconcentrar os órgãos da administração municipal, acabou 
estabelecendo uma postura repressora no tratamento dessas questões (FERNANDES, 2004). 

O ponto de inflexão ocorreu em 1982, quando foram eleitos para a Câmara Municipal 
26 vereadores do partido de oposição, o PMDB, e apenas 7 vereadores do partido da situação, 
o PDS. Essa composição da Câmara, que tinha uma estreita relação com os movimentos sociais 
e com os setores populares, alcançou grande legitimidade, o que favoreceu a instituição de 
diversos mecanismos de participação social na política. Alguns exemplos são: a Lei de 
Regionalização do Orçamento Municipal e a criação do Conselho Municipal do 
Desenvolvimento Urbano (Condurb); a Lei do Processo de Planejamento e Participação 
Comunitária (Lei n. 3.345/83), em 1983, que tornava a participação social uma atividade 
permanente na cidade; Lei do Ordenamento, Uso e Ocupação do Solo (Lei n. 3.377/84), em 
1984; e a Lei Orgânica do Município de Salvador (Lei n. 3.572/85), em 1985, antes da 
promulgação da Constituição, que viria a instituir a obrigatoriedade da sua elaboração 
(FERNANDES, 2004). 

Todavia, o poder executivo municipal conseguiu reverter e esvaziar as ações de 
participação, que acabaram sendo usadas como discurso retórico, que não era posto em prática. 
Para Fernandes (2004) isso ocorreu, porque a presença de lideranças progressistas, empenhadas 
com a democratização da gestão pública era minoritária quando se tentou criar mecanismos de 
participação social no governo local e, durante a maior parte do tempo, o processo decisório foi 
fechado em uma estrutura de poder elitista. A Lei Orgânica de Salvador foi aprovada em 1990, 
sem a participação da sociedade civil na Constituinte Municipal. Com isso, diferentemente da 
LOM de São Paulo, a LOM de Salvador não aprofundou as questões relevantes vinculadas à 
participação social na gestão local, apesar de prever alguns mecanismos de participação, 
conforme seu Artigo 110: 

Art. 110. O Município, na forma da lei, instituirá mecanismos que assegurem a 
participação da comunidade na administração municipal e no controle de seus atos, 
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através de conselhos, colegiados, entidades, representantes de classe, prevendo, 
dentre outros, os seguintes: 
I - audiências públicas; 
II - fiscalização da execução orçamentária e das contas públicas; 
III - recursos administrativos coletivos; 
IV - plebiscito; 
V - iniciativa de Projetos de Lei. 
 

Apesar do Artigo 110 da LOM citar esses cinco mecanismos de participação, nem todos 
estão bem definidos na lei orgânica ou no regimento interno. O Artigo 36 da LOM estabelece 
que as Comissões Permanentes devem realizar audiências com entidades da sociedade civil, 
mas não estabelece os temas dos projetos de lei que devem passar, obrigatoriamente, por 
audiência, como na LOM de São Paulo, por exemplo. O plebiscito é citado na LOM apenas, no 
Artigo 7º, que fala de sua realização mediante alteração territorial e não há outra previsão para 
sua ocorrência. Os artigos 45 e 46, que versam sobre a iniciativa popular, estabelecem a 
necessidade de 5% do eleitorado para proposição de emendas ou projetos de lei.  

Uma série de artigos da LOM preveem a criação de conselhos em diversas áreas 
temáticas, com a participação de diferentes representações da sociedade civil, sempre prevendo 
entidades relacionadas às áreas. O caso mais interessante é o Conselho Municipal do Carnaval 
e Outras Festas Populares, que tem em sua composição representantes de 32 instituições e 
entidades, desde secretarias, poder legislativo, empresas públicas, até associações e conselhos. 
Algo inovador nos conselhos municipais em Salvador é a previsão de assento para um 
representante do legislativo, o que não é usual. O Apêndice C apresenta um Quadro com os 
artigos da Lei Orgânica de Salvador que preveem a participação social. 

Outra forma de participação social, em Salvador, está definida no Artigo 90 do 
Regimento Interno, que prevê a participação do cidadão nas reuniões das comissões, com 
direito a palavra, em caso de concordância da presidência. 

Art. 90. É permitido a qualquer Vereador assistir às reuniões de Comissões, discutir, 
oferecer exposições e sugerir emendas, não podendo, entretanto, apresentá-las nem 
votar. 
Parágrafo único. Além dos Vereadores estranhos às Comissões, dos Servidores a 
serviço destas e dos representantes credenciados da Imprensa, será permitido ao 
cidadão comum assistir às reuniões das Comissões e opinar, se autorizado pela 
Presidência. 
 

A análise da lei orgânica de Salvador, no que se refere a previsão de mecanismos para 
a participação social, indicou menor ocorrência de espaços participativos, quando comparada a 
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LOM de São Paulo, que, além de possuir mais mecanismos, os tem mais bem definidos. Somada 
à análise da LOM, realizamos uma análise do portal da Câmara Municipal de Salvador para 
chegar à totalidade dos mecanismos de participação social em funcionamento, descritos a 
seguir: 

1. Audiências Públicas das comissões; 
2. Ouvidoria Parlamentar; 
3. Portal da Câmara; 
4. Mídias sociais; 
5. Plebiscito; 
6. Tribuna Popular; 

O levantamento de dados acerca dos mecanismos de participação em funcionamento, 
em Salvador, foi menos exitoso no que se refere à obtenção de dados quantitativos referentes à 
evolução cronológica. Por meio de visita in loco, foi possível obter relatórios anuais das 
Comissões de 2008, 2009 e 2015, relatórios anuais da Ouvidoria de 2011 e 2015 e um relatório 
sobre o perfil dos oradores na Tribuna Popular, de 2010 a 2014. Dos relatórios analisados, 
apenas o relatório sobre a Tribuna Popular estava disponível na internet. Foram realizadas 
algumas entrevistas com cinco funcionários da Câmara, em 1º de julho de 2016, além de 
contatos telefônicos estabelecidos posteriormente. Assim como a investigação realizada em São 
Paulo, o levantamento de dados buscou compreender o funcionamento desses mecanismos, 
observando aspectos como: o contexto de sua origem, a quantidade e periodicidade de 
ocorrência do mecanismo, a participação da população e a existência de registros, as 
potencialidades e limitações do mecanismo e os resultados já alcançados. 

 

 

5.2.2.1 Audiências Públicas das Comissões 

 

As audiências públicas estão entre as competências das comissões e aparecem na Lei 
Orgânica de Salvador, no terceiro parágrafo do Artigo 36, muito embora não haja, na própria 
Lei Orgânica ou no Regimento Interno, uma definição mais específica a respeito de quantas 
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audiências públicas as comissões devem realizar para determinados temas de interesse público 
devem ter a realização de consultas públicas, por meio de audiências. Também há a 
possibilidade do Corregedor (Regimento Interno, Art. 45, parágrafo 3º) e do Ouvidor (Res. no 
1.558/2005) proporem a realização de audiências públicas à presidência da Câmara, para 
discutir com a sociedade determinados temas que julguem de interesse público. O termo 
audiência aparece outras vezes na LOM e no Regimento Interno, mas referindo-se às reuniões 
das comissões e não a audiências públicas, a exemplo do Capítulo VI do Regimento Interno, a 
respeito Das Audiências das Comissões, que não são as audiências públicas. 

Vale registrar que o uso da palavra audiência, para referir-se a audiência pública e 
reuniões das comissões pode gerar uma interpretação equivocada, até porque, como as reuniões 
das comissões são públicas e abertas a participação de qualquer cidadão, conforme o parágrafo 
único do Artigo 90 do Regimento Interno, elas também podem ter a função de debater temas 
com a sociedade. Contudo, a análise dos relatórios obtidos evidenciou pouca dedicação, por 
parte das comissões, à realização e ao registro de audiências públicas. Por mais que os relatórios 
consultados seguissem um padrão, no que se refere a sua formatação, o registro das audiências 
realizadas variou conforme a comissão16. 

Ao analisar os relatórios, encontramos três fatores críticos na realização e registro das 
audiências públicas, em específico. Primeiramente, a maior parte dos relatórios consultados 
contabilizou as audiências públicas junto com outros eventos realizados, tais como seminários, 
visitas a escolas públicas, reuniões, entre outros, a depender das atividades inerentes à 
Comissão. Outro fator crítico é que o número de audiências públicas realizadas nas comissões 
verificadas foi sempre cinco, não tendo sido encontrada uma razão regimental para tanto. 
Verificamos um número superior de audiências públicas realizadas apenas para discussão do 
PDDU, que, em 2016, teve 16 audiências; as convocadas pela ouvidoria, 6, em 2014, e 9, em 
2013, segundo informações disponibilizadas no Portal da Câmara.  

O terceiro fator crítico é que, por mais que os relatórios consultados descrevam a 
importância da dimensão da participação popular, não foram encontrados relatos sobre as 
contribuições da população para os trabalhos das comissões. A seguir, o trecho do Relatório 
                                                           
16 Os seguintes relatórios foram consultados: Relatório Geral das Comissões de 2008, 2009 e 2015; Relatório 
Anual da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de 2013, 2014 e 2015; Relatório Anual da Comissão 
de Desenvolvimento Econômico e Turismo de 2015; Relatório Anual da Comissão de Transporte, Trânsito e 
Serviços Municipais de 2015; e Relatório Anual da Comissão de Desenvolvimento Econômico e Turismo de 2015. 
Os relatórios foram enviados por e-mail pela Coordenadora das Comissões. 
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Anual da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, de 2015, descreve a importância 
das audiências: 

As Audiências Públicas são um importantíssimo instrumento de que dispõem as 
Comissões, pois permitem a participação dos interessados e da sociedade nos debates 
sobre temas relevantes. Trata-se de um espaço democrático, que legitima a atuação do 
Poder Legislativo, permitindo o aprofundamento sobre as grandes questões que 
impactam a qualidade da Educação, Cultura, Esporte e Lazer em Salvador 
(RELATÓRIO ANUAL DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE 
E LAZER, de 2015, p. 13). 
 

Segundo informações do Relatório Anual das Comissões, em 2008, foram realizados 29 
eventos pelas comissões da Câmara Municipal de Salvador, entre eles as audiências públicas 
realizadas para a discussão da Lei de Diretrizes Orçamentarias (LDO), da Lei Orçamentária 
Anual (LOA) e do Plano de Desenvolvimento e Planejamento Urbano (PDDU). O relatório 
obtido de 2009 não apresenta dados referentes a esse ano, mas ao ano anterior, não tendo sido 
possível, portanto, saber a quantidade de eventos realizados em 2009. Em 2015, o Relatório 
Anual das Comissões cita a realização de 16 Audiências Públicas para discussão do PDDU, e 
contabiliza a realização de 27 eventos das comissões. Mas não fica claro se as 16 audiências do 
PDDU fazem parte dos eventos. 

Além dos relatórios gerais das comissões, com os dados unificados de todas as 
comissões, foram consultados os relatórios de quatro comissões a fim de descobrir mais 
informações sobre as audiências realizadas. A Comissão de Desenvolvimento Econômico e 
Turismo não relatou ter realizado audiências públicas em 2015, tendo realizado apenas 8 
reuniões, incluindo ordinárias, extraordinárias e temáticas. A Comissão de Saúde, Planejamento 
Familiar, Previdência e Seguridade Social realizou 8 reuniões ordinárias e 5 audiências públicas 
em 2015, sendo que duas delas foram solicitadas por vereadores de fora desta comissão. A 
Comissão de Transporte, Trânsito e Serviços Municipais também realizou 5 audiências públicas 
em 2015. No relatório desta Comissão, foi possível obter dados mais detalhados sobre as 
deliberações de cada audiência realizada, conforme exposto no Quadro 18: 

# DATA DELIBERAÇÃO 
1 14 de abril 

Sem deliberação 
TEMA: sistema ferry-boat, renovação da frota, operacionalização da linha, restauração 
dos atracadouros e gratuidade amparada pela legislação. 

2 23 de abril 
A Regulamentação da Lei Municipal Nº 8.639/ 2014, cuja ementa dizia respeito à 
prestação de serviços de transporte escolar na Cidade Salvador, de autoria do vereador 
presidente Euvaldo Jorge, foi a principal pauta do evento. 

3 12 de maio Sem deliberação 
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TEMA: transporte clandestino do serviço de táxi em Salvador e seu crescimento 
descontrolado. 

4 26 de 
novembro Debate sobre cobrança de estacionamento nos shopping centers da Cidade. 

5 03 de 
dezembro 

Exposição de questões sobre o que se encontra pendente para a integração tarifária a ser 
firmada pelo Governo do Estado com o Grupo CCR, o SETPS e a Transalvador. 

Quadro 18 – Audiências Públicas realizadas pela Comissão de Transporte, Trânsito e Serviços Municipais, 
em 2015 
Fonte: elaboração própria, com base no relatório Anual da Comissão de Transporte, Trânsito e Serviços 
Municipais, de 2015.  

O Quadro 18 mostra que duas audiências não tiveram deliberação, o que indica a falta 
de discussão dos temas propostos e uma provável ausência de participação da sociedade. Ainda 
assim, a descrição das deliberações não deixa claro qual foi a contribuição dos participantes. 
Como tivemos acesso aos relatórios anuais da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 
de 2013, 2014 e 2015, foi possível verificar a evolução na realização de eventos da comissão 
em três anos, conforme apresenta o Quadro 19: 

 
EVENTOS 2013 2014 2015 

Audiências Públicas 17% (5) 19% (5) 15% (5) 
Reuniões 73% - - 

Reuniões Ordinárias - 22% 29% 
Reuniões Temáticas - 7%  
Reuniões Extraordinárias - - 9% 

Seminários 10% - - 
Escolas Visitadas  45% 38% 
Sessões Mirins  7% 9% 

Quadro 19 – Audiências Públicas realizadas pela Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, em 
2013, 2014 e 2015 
Fonte: elaboração própria, com base nos relatórios Anuais Comissão de Educação, Cultura, Esporte e 
Lazer, de 2013, 2014 e 2015. 

A evolução histórica apresentada no Quadro 19 não se constitui propriamente como uma 
efetiva evolução, uma vez que os três anos apresentaram a mesma quantidade de cinco 
audiências públicas realizadas, apesar da porcentagem em relação aos outros eventos realizados 
variar. Logo, as três comissões que relataram realizar audiências públicas, realizaram a mesma 
quantidade de cinco audiências em 2015, tendo uma delas repetido essa ocorrência em dois 
anos anteriores. Essas informações nos levam a crer que a realização de audiências públicas 
pelas comissões da Câmara Municipal de Salvador segue um rito protocolar, uma vez que são 
realizadas sempre na mesma quantidade, quando realizadas. 
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Portanto, acreditamos que a realização de audiências públicas se constitui em um 
mecanismo de participação com grande capacidade de inclusão da participação social no 
processo deliberativo da Câmara, quando bem utilizado. Em Salvador, a partir dos dados 
levantados, acreditamos que o mecanismo poderia ser uma prática mais difundida dentro das 
comissões, com registro da participação e das contribuições do cidadão. Uma exceção foram as 
audiências realizadas para discussão do PDDU, que contaram com intensa participação da 
sociedade, e tanto as atas quanto as propostas dos cidadãos estão disponibilizadas no Portal da 
Câmara.  

 

 

5.2.2.2 Ouvidoria 

 

Com a promulgação do Estatuto da Cidade (Lei no 10.257), em 2001, diversas iniciativas 
de promoção de aproximação entre cidadãos e órgãos públicos passaram a ser implementadas 
em todo o país. O primeiro passo dado pela Câmara Municipal de Salvador, seguindo esta 
tendência, foi a aprovação, em agosto de 2003, da Resolução 21/03, de autoria da vereadora 
Olívia Santana (PCdoB), que instituiu o Programa de Orientação e Atendimento ao Cidadão 
(CMS, 2016).  

O programa tinha o objetivo de estruturar uma Central de Atendimento ao Cidadão 
para prestar informações acerca do funcionamento geral da Câmara, das atividades 
das Comissões Permanentes e Especiais, além de promover ações educativas de 
interesse da sociedade soteropolitana (CMS, 2016, s/p). 
 

A criação da Ouvidoria da Câmara Municipal de Salvador ocorreu no mês de março de 
2005, através da Resolução nº 1.558/2005. A finalidade e as competências da Ouvidoria foram 
ampliadas em relação ao Programa de Orientação e Atendimento ao Cidadão, que passou a 
receber, analisar, encaminhar e monitorar as reclamações, críticas e sugestões dos cidadãos a 
respeito do funcionamento da Câmara, de violação ou desrespeito a direitos e liberdades 
fundamentais, e também outras manifestações que já eram recebidas no serviço de atendimento 
ao cidadão (CMS, 2016).  
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Segundo a funcionária da Câmara consultada, em 2011, a Ouvidoria passou por uma 
reformulação e passou a contar com servidores públicos concursados. A mudança teria ocorrido 
por iniciativa de uma antiga funcionária, que teria trabalhado na ouvidoria da Câmara de São 
Paulo e, então, tentado reproduzir esta experiência em Salvador. Desde então, a Ouvidoria, além 
de realizar o atendimento ao cidadão, passou a realizar ações que promovem a participação da 
sociedade no processo de gestão da cidade, como audiências públicas, seminários, visitas 
técnicas, reuniões com gestores municipais e estaduais, entre outros. As competências da 
Ouvidoria envolvem, além da comunicação com o cidadão, a proposição de medidas para 
corrigir irregularidades administrativas, ilegalidades e abusos e, até mesmo, o encaminhamento 
de denúncias. 

I – Propor medidas para sanar as violações, as ilegalidades e os abusos constatados; 
II – Propor medidas necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos e 
administrativos, bem como ao aperfeiçoamento da organização da Câmara Municipal; 
III – Propor à Presidência audiências públicas com os diversos segmentos da 
sociedade; 
IV – Propor, quando cabível, a abertura de sindicância ou inquérito destinado a apurar 
irregularidades; 
V – Encaminhar à Presidência denúncias que necessitem de maiores esclarecimentos 
junto ao Tribunal de Contas dos Municípios, Ministério Público ou a outros órgãos 
competentes; 
VI – Responder aos cidadãos e às entidades quanto às providências tomadas pela 
Câmara Municipal sobre procedimentos legislativos e administrativos de interesse dos 
mesmos (Res. 1.558/2005, Art. 3º). 
 

A Ouvidoria oferece atendimento à população, seja pessoa física, jurídica, individual ou 
coletiva, através de manifestações que podem ser feitas pelo seu site, que fica no portal da 
Câmara, pelo telefone, por e-mail, presencialmente, pela caixa de sugestões, entre outras opções 
menos utilizadas, como durante audiências públicas e visitas técnicas. A Tabela 6 apresenta a 
distribuição das formas de atendimento da Ouvidoria, ao longo dos últimos 5 anos. 

 2011 2012 2013 2014 2015 
TELEFONE 9% 16% 14% 15% 5% 
SITE 41% 15% - - - 
E-MAIL 16% 38% 36% 51% 88% 
PRESENCIAL 34% 31% 24% 23% 6% 
CAIXA DE SUGESTÕES - - 24% 10% 1% 
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS - - 1% - - 
VISITAS TÉCNICAS - - 1% - - 
JORNAL - - - 1% 0% 
TOTAL DE ATENDIMENTOS 151 177 279 191 182 

Tabela 6 – Formas de Atendimento da Ouvidoria de Salvador  
Fonte: elaboração própria, com base nos relatórios anuais da Ouvidoria, de 2011 a 2015. 
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A forma de atendimento mais utilizada, ao longo dos anos, e de forma crescente, foi o 
e-mail. Em 2011 e 2012, era feita uma distinção entre site e e-mail, mas, a partir de 2013, deixou 
de haver distinção entre os dois. Como o envio pelo site é feito através de formulário, que, por 
sua vez, é encaminhado para o e-mail da ouvidoria, julgou-se desnecessária a separação dos 
dois itens. Em 2015, o e-mail representou 88%, entre as formas de acesso à Ouvidoria. A forma 
de atendimento que mais decresceu nessa série temporal foi a presencial, que chegou a 
representar 34% das formas de atendimento em 2011, mas caiu para 6% em 2015. Mais 
importante que saber de que forma o cidadão acessa a ouvidoria, é saber o conteúdo da sua 
solicitação e se ela foi atendida. A Tabela 7 apresenta os tipos de manifestações que chegaram 
a Ouvidoria, nos últimos cinco anos. 

 2011 2012 2013 2014 2015 
DENÚNCIAS 18% 9% 13% 13% 12% 
ELOGIOS 2% 2% 2% 2% 3% 
SUGESTÕES 2,5% 3% 3% 3% 1% 
INFORMAÇÕES 6,5% 18% 9% 9% 20% 
RECLAMAÇÕES 71% 69% 50% 50% 33% 
SOLICITAÇÃO - - 23% 23% 31% 
TOTAL DE ATENDIMENTOS 151 177 279 191 182 

Tabela 7 – Tipos de manifestações à Ouvidoria de Salvador  
Fonte: elaboração própria, com base nos relatórios anuais da Ouvidoria, de 2011 a 2015.  
Desde 2011, a maior parte das manifestações feitas pelos cidadãos à ouvidoria de 

Salvador é relativa a reclamações e pedidos de informações, que apresentaram comportamentos 
inversos. Enquanto a quantidade de reclamações declinou ao longo dos anos, - em 2011, 
representava 71% do total de atendimentos e, em 2015, representava 33%; a quantidade de 
solicitações de informações aumentou de 6,5%, em 2011, para 20%, em 2015. A categoria 
“solicitação”, que começou a ser averiguada em 2013, desde então ocupa uma posição 
significativa dentre os tipos de manifestações enviadas à ouvidoria. Os outros tipos de 
manifestação, como denúncias, elogios e sugestões, são menos frequentes e variaram pouco ao 
longo dos anos. No que se refere às demandas solucionadas, a Tabela 8 apresenta números 
crescentes ao longo dos anos, tendo atingido o total de 71% em 2015. 

 
 2011 2012 2013 2014 2015 
DEMANDAS SOLUCIONADAS 56 37% 43 24% 51 18% 72 38% 130 71% 
TOTAL DE ATENDIMENTOS 151 177 279 191 182 

Tabela 8– Demandas solucionadas Ouvidoria de Salvador  
Fonte: elaboração própria, com base nos relatórios anuais da Ouvidoria, de 2011 a 2015.  
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Além de atender as demandas dos cidadãos, a Ouvidoria da Câmara Municipal de 
Salvador, desde 2011, tem realizado uma série de ações de estimulo a participação popular no 
acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços e fomento à prática da cidadania. É 
importante citar que essas ações vem ocorrendo, de forma continuada, desde 2011, e vem sendo 
relatadas nos relatórios anuais da Ouvidoria. Ao analisarmos a Ouvidoria da Câmara de São 
Paulo, afirmamos não ser este um mecanismo de participação social, mas de interação entre a 
Câmara e a sociedade. Contudo, é preciso destacar que muitas das ações realizadas pela 
ouvidoria, em Salvador, a fazem ter uma atuação próxima a um mecanismo de participação 
social. Vale citar o exemplo das audiências públicas que vem sendo realizadas, desde 2011, 
conforme apresentado no Quadro 20. 

ANO # AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 
2011 16 8 referentes a bairros da cidade e 8 relacionadas com temas de interesse geral. 
2012 7 3 referentes a bairros da e 4 relacionadas com temas de interesse geral. 
2013 8 2 referentes a bairros da cidade e 6 relacionadas a temas de relevante interesse social. 
2014 9 Todas relacionadas a temas de relevante interesse social e duas relativas a bairros da cidade 

e suas demandas. Ao todo, estiveram presentes nas audiências públicas 761 cidadãos 
2015 3 

2 relacionadas a temas de relevante interesse social e 1 relativa a bairros da cidade e suas 
demandas específicas Ao todo, estiveram presentes nas audiências públicas. 149 cidadãos 
dos mais diversos setores da sociedade, como sindicatos, associações, conselhos 
profissionais, entidades ambientalistas e empresários. 

Quadro 20 – Audiências Públicas realizadas pela Ouvidoria Parlamentar de Salvador, de 2011 a 2015 
Fonte: elaboração própria, com base nos relatórios Anuais Comissão de Educação, Cultura, Esporte e 
Lazer, de 2013, 2014 e 2015.  

É importante notar que muitas audiências são realizadas nos bairros para debate das 
demandas específicas das localidades. Algumas audiências são realizadas em conjunto com 
outras comissões, podendo haver a participação de vereadores e secretários de pastas correlatas 
ao tema em discussão. Participam das audiências públicas representantes dos mais diversos 
setores da cidade, como sindicatos, associações, conselhos profissionais, entidades 
ambientalistas e empresários. As demandas surgidas nas audiências são encaminhadas para os 
órgãos responsáveis. As atas das audiências públicas realizadas em 2013 e 2014 estão 
disponíveis no site da Ouvidoria, mas não sabemos a razão de as outras atas não constarem. 
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5.2.2.3 Tribuna Popular 

 

A Tribuna Popular é um mecanismo de participação em funcionamento na Câmara 
Municipal de Salvador, regulamentado pelo Capítulo X do Regimento Interno, nos Artigos 
223º, 224º e 225º, em que representantes de diversos grupos da sociedade, como partidos 
políticos, sindicatos, associações de bairros, entidades estudantis e entidades de ensino e 
pesquisa, entidades populares e democráticas, sem fins lucrativos, entre outras, a critério da 
Mesa da Câmara, podem fazer uso da palavra e abordar diversos assuntos de interesse da 
sociedade. A participação ocorre mediante a inscrição das entidades, que devem ser registradas 
na secretaria da Câmara, com a apresentação do assunto de interesse público a ser exposto e 
uma justificativa. As exposições ocorrem sempre nas Sessões Ordinárias das segundas-feiras, 
dentro do Pequeno Expediente, antes do uso da palavra pelos Vereadores inscritos, em dois 
blocos de 10 minutos, em que duas entidades podem realizar manifestações. Em seguida, os 
blocos parlamentares e os partidos com um único representante indicam vereadores que podem 
abordar o tema, em três minutos (CMS, 2016). 

Art. 223. A Tribuna Popular é um espaço reservado, na Câmara Municipal de 
Salvador, nas Sessões Ordinárias das segundas-feiras, dentro do Pequeno Expediente, 
e antes do uso da palavra pelos Vereadores inscritos, para exposição de assuntos de 
interesse público, aos representantes de: 
I - partidos políticos; 
II - sindicatos; 
III - associações de bairros e similares; 
IV - entidades estudantis e entidades de ensino e pesquisa; 
V - entidades populares e democráticas sem fins lucrativos; 
VI - outras, a critério da Mesa da Câmara. 
Art. 224. A Tribuna Popular será exercida mediante os seguintes critérios: § 1º A 
representação deverá ser comprovada em conformidade com o ato constitutivo, em se 
tratando de entidades registradas; nos demais casos, a critério da Mesa. 
 

A Ouvidoria da Câmara, em 2014, ao reconhecer o espaço da Tribuna Popular como um 
importante canal de expressão das demandas sociais, passou a interagir com os seus oradores 
com objetivo de identificar as demandas apresentadas e divulgar os serviços prestados pela 
Ouvidoria da Casa. Assim, todos os discursos dos oradores que participaram da Tribuna 
Popular, de 2010 a 2014, passaram a ser divulgados no site Ouvidoria, para que os temas 
abordados pudessem ter maior visibilidade. A partir do contato estabelecido com a Tribuna 
Popular, a Ouvidoria pôde entrar em contato com demandas de caráter coletivo de segmentos e 
movimentos sociais. Outra ação da Ouvidoria foi realizar um mapeamento do perfil dos 
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oradores que passaram pela Tribuna Popular e das demandas apresentadas entre 2010 e 2014 
(CMS, 2016). O relatório final com o mapeamento foi disponibilizado no Portal da Câmara. 

Alguns dados levantados no mapeamento são importantes para compreender o papel da 
Tribuna Popular, enquanto mecanismo de participação da Câmara de Salvador. De 2010 a 2014, 
55 oradores expuseram suas ideias na Tribuna Popular, tendo o ano de 2013 registrado a maior 
participação, de 27 oradores. O ano de 2013 foi marcado por protestos generalizados no país 
com grande adesão da população, o que acabou se refletindo na quantidade de manifestações 
na Tribuna Popular. A Figura 12 apresenta a quantidade de oradores que passaram pela tribuna 
em cinco anos: 

 Figura 12: Quantitativo de Oradores na Tribuna Popular, de 2010 a 2014. 
Fonte: Elaboração própria a partir do Relatório Final: Levantamento Do Perfil dos Oradores e de 
Demandas da Tribuna Popular (2010-2014), 2014. 
 

Em relação ao perfil dos oradores que fizeram uso da Tribuna Popular, a maior parte 
deles, 12, foram classificados como cidadãos, isto é, não estavam representando as entidades 
descritas na resolução. Em segundo lugar, três categorias tiveram oito representantes na Tribuna 
Popular, de 2012 a 2014: líder sindical, líder de associação e líder de segmento social. Cinco 
líderes comunitários e cinco servidores públicos expuseram suas ideias, assim como, em menor 
número, líderes de fórum de entidade (3), representantes de conselho de classe (2), líder 
estudantil (1), representante de conselho Tutelar (1) e líder da Federação Baiana de Capoeira 
(1). A Figura 13 apresenta o perfil dos oradores na Tribuna Popular, de 2010 a 2014. 
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 Figura 13: Perfil dos Oradores na Tribuna Popular, de 2010 a 2014. 
Fonte: Elaboração própria a partir do Relatório Final: Levantamento Do Perfil dos Oradores e de 
Demandas da Tribuna Popular (2010-2014), 2014. 
 

No que se refere às demandas dos oradores que fizeram uso da Tribuna Popular, a maior 
parte delas, 18, foram relacionadas à condições de trabalho. As demais demandas tiveram uma 
ocorrência muito menor, de 2010 a 2014. Demandas relacionadas à saúde, infraestrutura e 
regularização fundiária foram levadas à tribuna 5 vezes. Demandas relacionadas a educação, 
transporte público, lazer e esporte e cultura, foram manifestadas 4 vezes. Outras demandas, 
relacionadas a tributação, licitação, comércio foram manifestadas menos de 4 vezes. 

 
Figura 14: Demandas dos Oradores  
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Fonte: Elaboração própria a partir do Relatório Final: Levantamento Do Perfil dos Oradores e de 
Demandas da Tribuna Popular (2010-2014), 2014. 
 

A partir do mapeamento realizado pela Ouvidoria, é possível chegar a algumas 
conclusões acerca do funcionamento da Tribuna Popular enquanto mecanismo de participação. 
Uma primeira análise do perfil dos participantes nos leva a crer que, nesse espaço, prevalece a 
presença do cidadão, sem vínculo direto com entidades da sociedade civil, com 12 participações 
na tribuna. Contudo, quando somadas as participações das diferentes categorias de liderança, 
chega-se ao total de 42 líderes, o que indica que o mecanismo vem sendo usado, na maior parte 
das vezes, para expressão de demandas coletivas. Tendo em vista que as demandas com mais 
manifestações estarem relacionadas a questões coletivas, como condições de trabalho, saúde, 
infraestrutura, entre outros, podemos concluir que a atuação das lideranças na Tribuna Popular 
busca melhorias nas condições de vida da população que representa. Os temas de infraestrutura, 
transporte público, segurança pública, apontam, também, para uma preocupação com os 
problemas urbanos, nas manifestações da Tribuna (RELATORIO TRIBUNA POPULAR, 
2014). 

As conclusões do Relatório Final da Tribuna Popular (2014), realizado pela Ouvidoria, 
destacam que, embora o mecanismo venha cumprindo seu papel, ao dar visibilidade às 
manifestações da população sobre diversos temas de interesse público, há pouca divulgação na 
mídia e nos veículos de comunicação institucional sobre a existência desse espaço, que acaba 
ficando subutilizado. O relatório recomenda, ainda, que o conteúdo das demandas apresentadas 
torne-se objeto de proposições dos vereadores, ou de ações institucionais, para que os oradores 
se sintam contemplados em suas reivindicações. Eles acreditam que, com as demandas 
incorporadas à atuação da Câmara, pode haver mais interesse no uso da Tribuna Popular. 

Para a Ouvidoria, é necessário haver mais investimento na divulgação do mecanismo, 
como também uma forma transparente de tramitação das manifestações, que termine com um 
retorno ao orador sobre a situação de sua demanda. Também vale ressaltar que a iniciativa da 
Ouvidoria de sistematização dos dados da Tribuna Popular é bastante louvável, pois nos 
permitiu empreender análises sobre esse mecanismo. O poder Legislativo carece de pesquisas 
que sistematizem dados sobre o seu funcionamento, principalmente no que se refere a 
mecanismos de participação social. Não obstante, ainda há, nas pesquisas existentes, uma 
lacuna no que se refere à análise do resultado da participação no processo deliberativo, ou seja, 
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no caso da Tribuna Popular, saber como as manifestações interferiram na agenda legislativa da 
casa. 

 

 

5.2.2.4 Portal da Câmara 

 

O portal da Câmara de Salvador surgiu em 2009, com formato adequado para atender 
às exigências da Lei da Transparência (131/2009), com a divulgação de relatórios financeiros e 
orçamentários diários, prestação de contas, processos licitatórios, entre outras exigências da lei. 
Contudo, apesar de haver bastante espaço reservado para a transparência no site, o mesmo não 
ocorre com a participação. Na home page do site, não há o termo “participação” ou alguma 
variação dele. E embora haja os telefones de contato e endereço de e-mail dos vereadores, não 
há um formulário eletrônico para envio de mensagens, nem chats, ou blog para debates. 

Todavia, é possível destacar, no Portal da Câmara, dois espaços em que a participação 
social é, de certa maneira, viabilizada. Primeiramente, destacamos o site da Ouvidoria, acessado 
pelo portal, que, além de disponibilizar um formulário para o envio de manifestações do 
cidadão, disponibiliza uma série de arquivos para dar suporte à participação, como as atas das 
audiências públicas realizadas (2013 e 2014, apenas), resultados de enquetes realizadas sobre 
as demandas da população, dados sobre a Tribuna Popular, algumas cartilhas de orientação ao 
cidadão, entre outros. Com isso, o site da Ouvidoria é o espaço que concentra mais conteúdo 
geral de informação ao cidadão. 

Outro espaço em que a participação social é viabilizada, é mais específico que o site da 
Ouvidoria, pois retrata o processo de elaboração e revisão do PDDU e da Lei de Ordenamento 
do Uso e Ocupação do Solo (LOUOS). Em Salvador, os movimentos por moradia e habitação 
tem uma trajetória de ativismo antiga, que remonta aos tempos da ditadura militar 
(FERNANDES, 2004) e, talvez por isso, a mobilização pela participação no processo de 
elaboração do PDDU tenha tido mais êxito do que outras iniciativas. Logo, o site do PDDU, 
acessado pelo Portal da Câmara, tem bastante conteúdo informativo, como o projeto de lei, as 
atas das audiências realizadas, a agenda das audiências a serem realizadas, pareceres e emendas. 



175 
Capítulo 5 

LUIZA REIS TEIXEIRA 
 

 

O destaque fica por conta de uma página em que é possível acessar todas as propostas de 
emendas, que estão disponibilizadas pelo nome do autor e entidade que representa. As propostas 
estão disponibilizadas em seu formulário original e, na maior parte dos casos, é possível acessar 
também o parecer da Câmara. 

 

 

 

 

5.2.2.5 Mídias sociais 

 

A Câmara Municipal de Salvador têm perfis atuantes nas principais redes sociais 
utilizadas, como o Facebook, que tinha 8.489 curtidas em agosto de 2016, o Twitter, com 9.351 
seguidores, na mesma data, além de possuir um canal da TV Câmara no Youtube, que tinha 842 
acessos em agosto de 2016. Novamente, acreditamos que as mídias sociais não vem sendo 
utilizadas para ampliar a participação social. A dinâmica dos perfis citados acima é a postagem 
de notícias relacionadas à Câmara, ou à atividade legislativa, mas não há um diálogo ou debate 
entre seguidores, ou fãs, e a instituição. 

 

 

5.2.2.6 Plebiscito 

 

O Plebiscito aparece na Lei Orgânica do Município de Salvador duas vezes apenas. No 
Artigo 110, aparece como um mecanismo para assegurar a participação da comunidade na 
administração municipal e no controle de seus atos e também aparece no Parágrafo V, do Artigo 
7º, para ser utilizado em caso de alteração territorial.  
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V - dispor, mediante plebiscito popular, sobre qualquer alteração territorial, na forma 
de lei estadual, preservando sempre a continuidade e a unidade histórico-cultural do 
ambiente urbano (LEI ORGÂNICA, 2016). 
 

Contudo, o plebiscito não aparece no Regimento Interno, logo é possível perceber que 
ainda carece de regulamentação. Ao contrário da realidade de São Paulo, em Salvador a 
sociedade parece não estar mobilizada para reivindicar a regulamentação do plebiscito, visto 
que o tema não é discutido na agenda pública. Encontramos apenas o vereador Hilton Coelho, 
que propôs a realização de um plebiscito sobre a construção de uma obra de alto impacto 
ambiental para a cidade, no primeiro semestre de 2016. 

 

5.3 ANÁLISE DOS MECANISMOS 

 

No decorrer desse capítulo, apresentamos e discutimos questões relacionadas ao 
funcionamento de mecanismos de participação social em duas câmaras municipais. Buscamos 
compreender as origens e a natureza das regras que guiam o funcionamento desses espaços 
participativos, o que nos levou a analisar as Leis Orgânicas municipais, os Regimentos Internos 
das casas e algumas resoluções pertinentes. Levantamos informações sobre a participação da 
população, por meio de análises de relatórios, alguns disponíveis na internet, e outros 
solicitados, diretamente, a funcionários das Câmaras. Tentamos entender também o grau de 
institucionalização dos mecanismos nas casas, ou seja, se estes se constituem em experiências 
que já fazem parte da estrutura da casa legislativa e que, no contexto democrático, dificilmente 
deixariam de existir. Ademais, nos empenhamos em entender se os mecanismos contribuem, 
de fato, para que as demandas da sociedade contribuam para o processo deliberativo da casa de 
alguma maneira, o que chamamos “potencial participativo”.  

Isso posto, nos restou o desafio de categorizar os mecanismos analisados. Para tanto, 
utilizamos quatro dimensões: funcionamento, participação, grau de institucionalização e 
potencial participativo. A seguir, tecemos nossas análises para cada mecanismo de participação 
investigado e, por fim, apresentamos um quadro com as principais considerações. 
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As audiências públicas se constituem em um dos principais mecanismos do Poder 
Legislativo de consulta à população, de forma sistematizada, sobre temas e projetos de leis 
específicos. Contudo, as suas normas de funcionamento variaram bastante nos dois municípios 
pesquisados. Enquanto em São Paulo há a previsão de obrigatoriedade da realização de 
audiências públicas em projetos de lei que versem sobre onze temas, em Salvador ela é descrita 
apenas em um artigo, como um possível mecanismo de participação social que deve ser 
utilizado, sem maiores definições. Em São Paulo, também há a previsão, pela lei, da 
possibilidade de um cidadão solicitar a realização de audiência, o que não ocorre em Salvador, 
muito embora, nessa cidade, seja possível, ao cidadão comum, assistir às reuniões das 
Comissões da Câmara.  

Acreditamos que essa falta de previsão na legislação de Salvador interfere na quantidade 
de audiências realizadas por ano, que foi desproporcionalmente menor quando comparada a 
São Paulo. Algumas comissões, em São Paulo, realizam mais de 10 audiências por ano, como 
a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, chegou a realizar 100 
audiências, em 2015. Em Salvador, as audiências públicas foram contabilizadas entre os 
eventos realizados pelas Comissões, ou seja, em meio a seminários e outros tipos de eventos 
públicos e, ainda assim, nunca passaram de 30. Das quatro comissões analisadas, apenas três 
relataram a realização de audiências públicas e todas relataram ter realizado cinco audiências, 
em 2015. Em Salvador, foi possível verificar a realização de mais audiências apenas para a 
discussão do PDDU, que teve 16 audiências, em 2015, e as de iniciativa da Ouvidoria, que, em 
2011, chegou a realizar 16 audiências, sendo 8 delas em bairros da cidade. Logo, a falta de uma 
previsão mais detalhada para a realização das audiências na legislação tende a interferir no 
desempenho do mecanismo. 

Não foi possível verificar, de forma exata, se a população, de fato, participa das 
audiências, em geral. Os registros de participação parecem ser algo bastante raro e não foram 
encontrados nos dois municípios. Foi possível verificar que, em São Paulo, algumas audiências 
não contam com a participação de cidadãos e são realizadas para cumprir com a obrigatoriedade 
estabelecida pelos temas que devem ter consulta pública. Em Salvador, também foi possível 
verificar audiências que não tiveram deliberações, apesar de terem sido convocadas. Como 
contraponto, em ambos os municípios foi possível verificar audiências com grande participação 
da sociedade. Portanto, acreditamos que há a necessidade do uso de alguma forma de 
contabilização dos participantes de audiências, até como forma de legitimar a sua existência, e 
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de sistematizar a sua contribuição. Em relação a não participação da sociedade em algumas 
audiências, acreditamos que a mobilização e divulgação podem ser intensificadas e formas que 
promovam a real participação virtual podem ser desenvolvidos. 

No que se refere ao grau de institucionalização das audiências públicas, podemos 
considerar que são mecanismos que já fazem parte do processo legislativo, uma vez que estão 
previstos, tanto na Constituição Federal (Parágrafo II, Art. 58), quanto nas Leis Orgânicas, 
embora, em alguns casos, como Salvador, o fato de existir pouca regulamentação interfira na 
quantidade de vezes que estas são realizadas pelas comissões. Assim, nessa ordem democrática, 
dificilmente as audiências deixarão de fazer parte do processo legislativo. Sobre os resultados 
da participação e os impactos causados no processo deliberativo da câmara, os dados levantados 
não são muito conclusivos. Não foi possível encontrar dados mais gerais sobre as contribuições 
dos participantes das audiências, nem sobre como os projetos de lei discutidos foram alterados 
a partir dessas contribuições. Algumas pessoas consultadas chegam a questionar a credibilidade 
da audiência como um mecanismo de debate e deliberação da sociedade, afirmando que, muitas 
vezes, acabam sendo um mecanismo formal, para legitimar decisões já tomadas, uma vez que 
as sugestões podem ser ou não incorporadas pela comissão, a depender do relator.  

Contudo, nos dois municípios, encontramos experiências, como as discussões sobre o 
PDDU, em que as contribuições dos cidadãos foram sistematizadas e, de forma transparente, 
disponibilizadas na internet, com retornos sobre as demandas. Entendemos que essas 
experiências não prevalecem na realização de audiências, mas representam exemplos de como 
é possível ampliar o potencial participativo desse mecanismo, uma vez que o processo é 
finalizado com a devolução, aos participantes, do resultado de sua participação. 
Consequentemente, acreditamos que a realização de audiências públicas se constitui em um 
mecanismo de participação com grande capacidade de inclusão da participação social no 
processo deliberativo da câmara, quando bem utilizado. Ou seja, com registro da participação, 
e com um retorno sobre as contribuições do cidadão. 

As Ouvidorias são mecanismos mais recentes. Em Salvador, foi fundada em 2005, mas 
passou por uma reorganização no ano de 2011, mesmo ano de fundação da Ouvidoria 
Parlamentar de São Paulo. Voltadas para o recebimento, atendimento, acompanhamento e 
encaminhamento de manifestações de diversas naturezas do cidadão, as duas Ouvidorias 
investigadas tem resoluções de conteúdos semelhantes, mas a Ouvidoria da Câmara de Salvador 
pode propor medidas corretivas, quando constatadas irregularidades, e a realização de 
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audiências públicas. Foi possível perceber, em Salvador, que a Ouvidoria, no período analisado, 
desenvolveu ações que foram além do atendimento de manifestações, como visitas técnicas, 
seminários, reuniões com gestores municipais e estaduais, entre outros, além das já citadas 
audiências públicas. 

Em relação à participação da população na Ouvidoria, verificamos, novamente, em São 
Paulo, um número trinta e seis vezes maior de pessoas que enviaram suas manifestações, 
embora não possamos perder de vista a população de 12 milhões de habitantes que a cidade 
possui, número muito superior aos 2,5 milhões de Salvador. Embora o envio de manifestações 
tenha sido menos expressivo em Salvador, as outras ações da Ouvidoria acabam ampliando o 
público atendido. As audiências públicas da Ouvidoria, por exemplo, em 2014 tiveram a 
participação de 761 cidadãos, nas 9 audiências realizadas. No que se refere ao grau de 
institucionalização, ambas as Ouvidorias pesquisadas estão bem estruturadas, com funcionários 
e espaço próprios, amparadas por resolução específica e possuem visibilidade nos respectivos 
portais, como também ficam em locais visíveis nas Câmaras. 

Ao realizar uma primeira análise sobre o potencial participativo das Ouvidorias, é 
possível concluir que não se trata exatamente de um mecanismo de participação, mas de 
interação entre cidadãos e Câmara. Isso porque, apesar das manifestações enviadas à Ouvidoria 
serem encaminhadas internamente, não há mecanismos formais que garantam o seu 
atendimento. Não é possível saber como as demandas são tratadas, quando chegam ao 
destinatário final, e que peso é dado a elas. Por isso, acreditamos que promove a interação, pois 
os cidadãos podem expressar suas opiniões a respeito da Câmara, mas a participação, no sentido 
de contribuir para um processo deliberativo da casa, não ocorre. Contudo, o fato da Ouvidoria 
de Salvador atuar além do recebimento de manifestações, amplia o seu potencial participativo. 
Acreditamos, portanto, que a Ouvidoria de Salvador tem desempenhado a função de um 
mecanismo de participação. 

Os Portais das Câmaras de São Paulo e de Salvador apresentam dinâmicas de 
funcionamento diferentes. Ao contrário dos outros mecanismos analisados, eles não estão 
regulamentados na Lei Orgânica, no Regimento Interno ou em legislações específicas, mas 
ambos passaram por readequações, em 2011, para atendimento à Lei de Transparência. Apesar 
de ser possível se associar os temas da transparência à da participação, no caso dos portais não 
foi possível estabelecer essa associação. O seguimento das determinações da Lei de 
Transparência, que envolve a publicação de uma série de relatórios financeiros, não leva, 
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necessariamente, a um portal contendo espaços para participação, como foi o caso de Salvador. 
O portal da Câmara Municipal de Salvador não possui formulário para envio de mensagens aos 
vereadores, relatórios de prestação de contas das atividades legislativas, atas de audiências 
públicas, transmissão das sessões plenárias, ao vivo, entre outros.  

Ainda assim, acreditamos que ambos os portais possuem alto grau de 
institucionalização, uma vez que a Lei de Transparência tornou obrigatória a divulgação dos 
relatórios financeiros na internet. Contudo, o potencial participativo desse mecanismo ainda é 
pouco explorado. Mesmo o portal de São Paulo, que apresenta mais ferramentas de 
participação, como o Mandato Participativo, pode desenvolver mais espaços para a contribuição 
dos cidadãos. Logo, os portais das Câmaras, apesar de bastante institucionalizados, ainda não 
apresentam ferramentas que propiciem uma participação ativa online. Tendo em vista o grande 
potencial da internet para construções coletivas, é possível que os portais se tornem, de fato, 
mecanismos de participação.  

Podemos chegar à mesma conclusão em relação às mídias sociais, pois constituem-se 
em um mecanismo de participação potencial, muito embora ainda sejam usadas para 
comunicação de notícias relacionadas às câmaras. Não possuem normas de funcionamento e 
não são uma exigência da Lei de Transparência, mas uma tendência institucional. Atualmente, 
é importante participar das redes sociais mais utilizadas, para fins de divulgação. Pelo menos, 
até então, não identificamos uma função de diálogo no uso dessas redes nas câmaras 
pesquisadas. Contudo, o seu grau de institucionalização é médio, pois as redes sociais mais 
utilizadas são alteradas de tempos em tempos, portanto, caso as redes sociais utilizadas 
atualmente, como Facebook e Twitter, caiam em desuso, elas serão substituídas pelas novas 
que passem a existir. 

As Tribunas Populares, das duas câmaras investigadas, estão previstas na Lei Orgânica 
ou no Regimento Interno. Todavia, em São Paulo, caíram em desuso, sendo que a última 
ocorrida foi em 2013. Já em Salvador, a Tribuna Popular é um mecanismo de participação em 
funcionamento, em que os oradores, a maioria formada por lideranças, em geral, expressam 
suas opiniões sobre temas variados. Embora previstas na legislação, as tribunas não estão bem 
institucionalizadas nas câmaras pesquisadas. Apesar de estar em atividade, em Salvador, a 
obtenção de dados a respeito só foi possível por conta de uma iniciativa da ouvidoria, que 
realizou um levantamento do perfil dos participantes, nos últimos anos. Em São Paulo, não 
conseguimos acesso aos registros das tribunas realizadas.  



181 
Capítulo 5 

LUIZA REIS TEIXEIRA 
 

 

Um dos aspectos que interfere na institucionalização desse mecanismo é que as câmaras 
não dispõe de uma estrutura administrativa específica para desenvolver as atividades 
necessárias para a sua manutenção, uma vez que as inscrições são feitas na secretaria e as 
sessões ocorrem por conta do cerimonial. Assim, caso não haja interesse da população em 
participar, como ocorreu em São Paulo, o mecanismo pode cair em desuso. O seu potencial 
participativo, no entanto, é grande, pois promove um debate direto entre cidadão e vereadores, 
que podem se manifestar após os oradores. Mais uma vez, não há uma previsão formal de como 
as manifestações devem ser acatadas pela casa legislativa, como também não dispomos de 
avaliações que mostrem o impacto das manifestações no processo deliberativo da casa. 

Outro mecanismo de participação analisado, de ocorrência apenas na Câmara Municipal 
de São Paulo, foi o Projeto Câmara no seu Bairro, desenvolvido em 2015, por iniciativa da 
presidência da Câmara. Foram realizadas 32 sessões plenárias em todas as subprefeituras do 
município, com a participação de 12 mil pessoas. As 4.600 demandas e sugestões foram 
classificadas por temas e disponibilizadas para consulta na internet. Houve o registro de uma 
demanda surgida durante uma das audiências que se tornou projeto de lei. Apesar da 
participação da sociedade ter sido expressiva nas sessões realizadas no âmbito do projeto, 
acreditamos que seu grau de institucionalização seja baixo, uma vez que ainda não há uma 
legislação específica que regule o projeto e também pelo fato de só ter ocorrido uma vez, em 
2015. No ano de 2016, o projeto não foi colocado em prática, por se tratar de ano eleitoral, mas 
não se sabe se será continuado em 2017, com uma nova presidência na casa. O mecanismo 
possui um grande potencial participativo, pois promove espaços de debates entre cidadãos e 
parlamentares de forma localizada e as demandas foram divulgadas. Para completar o ciclo, 
seria importante, como um próximo passo, dar um retorno sobre as demandas divulgadas. 

As Frentes Parlamentares também se constituem em um mecanismo de participação, 
citadas apenas na câmara de São Paulo. Foram citadas como uma estratégia para colocar 
determinados temas na agenda da casa e, assim, conseguir a aprovação de leis. Reguladas por 
resoluções próprias, as frentes parlamentares são grupos suprapartidários com a atuação voltada 
a um tema específico, de interesse municipal, e têm tratamento autônomo em relação a qualquer 
Comissão Permanente ou Temporária. A participação da população, contudo, é bastante restrita, 
uma vez que há apenas um assento para representantes da sociedade civil. Todavia, em geral, 
as frentes são formadas por uma mobilização inicial de atores sociais, que buscam os vereadores 
e os sensibilizam para o tema. E um projeto de lei enviado ao plenário por uma frente 
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parlamentar tende a ser aprovado, por constarem as assinaturas de um número significativo de 
vereadores.  

Portanto, por mais que a participação da sociedade seja restrita, a forma de 
funcionamento desse mecanismo possibilita que suas demandas sejam articuladas em projetos 
de lei, de forma conjunta. O mecanismo possui um alto grau de institucionalização, pois faz 
parte do processo deliberativo da casa. Frentes são criadas regularmente para discutir sobre 
determinados temas. No que se refere aos resultados alcançados a partir das frentes 
parlamentares, algumas leis importantes podem ser citadas, como o Projeto de Lei que 
possibilita a convocação de plebiscito público para a aprovação de obras de valor elevado, ou 
que tenham grande impacto ambiental (PL, 476/2015). Embora tenha sido vetada pelo prefeito, 
a lei foi aprovada na câmara atendendo às reivindicações da sociedade civil. 

Alguns mecanismos descritos ao longo da apresentação das Câmaras não foram 
considerados na análise final por algumas razões. A Escola do Parlamento da Câmara de São 
Paulo, por exemplo, por mais que tenha sido citada como um possível mecanismo de 
participação social, nessa pesquisa entendemos que a atividade de formação não se constitui 
um espaço de participação. Apesar de terem sido realizadas diversas atividades, como cursos e 
seminários, com a participação de um público expressivo, a discussão de propostas não é o 
foco. Os Conselhos de Representantes também não foram considerados em nossa análise, pois 
acabaram sendo considerados um mecanismo vinculado ao executivo municipal e não há a 
participação direta dos vereadores nessa instância. O Referendo e o Plebiscito também não 
foram considerados em nossa análise, pois, apesar de constarem das Leis Orgânicas, não estão 
regulamentados e ainda não aconteceram nos municípios. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa não foi considerada por 
não ter tido registro de inscrição de propostas de cidadãos recentemente, em São Paulo, já que 
a câmara de Salvador não possui tal comissão. O Mandato Participativo, em São Paulo, não foi 
considerado por direcionar a uma página para envio de mensagem ao vereador. A audiência 
pública virtual não foi considerada por se tratar apenas da transmissão dos eventos da Câmara 
de São Paulo, em tempo real, sem a possibilidade de participação pelas pessoas que assistem. 
O Abaixo Assinado Virtual também não foi considerado por não estar em funcionamento. 

Por fim, apresentamos o Quadro 20 com uma análise dos mecanismos de participação 
social nos legislativos municipais considerados nesta pesquisa. Os mecanismos analisados 
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apresentam diferentes combinações de funcionamento, participação e institucionalização que 
influenciam diretamente no seu potencial participativo e fazem com que cada mecanismo tenha 
uma configuração diferente. Assim, propostas e demandas da população apresentam trajetórias 
diferentes na deliberação pública. 

 FUNCIONAMENTO PARTICIPAÇÃO GRAU 
DE INST. 

POTENCIAL 
PART. 

AUDIÊNCIA 
PÚBLICA 

Funciona com base em normas 
definidas nas Leis Orgânicas. 

A participação raramente 
é contabilizada. Alto Mecanismo de 

participação. 

OUVIDORIA 
Funciona com base em normas 
definidas em resoluções 
específicas. 

Existem relatórios que 
registram e classificam 
as manifestações ano a 
ano. 

Alto Mecanismo de 
interação* 

PORTAIS DE 
INTERNET 

Não possuem normas 
específicas para o seu 
funcionamento, mas precisam 
atender às exigências da Lei de 
Transparência. 

Não é possível verificar 
o número de usuários do 
site, mas podem estar 
registrados em relatórios. 

Alto Mecanismo de 
interação 

MÍDIAS SOCIAIS 
Não possuem normas 
específicas para o seu 
funcionamento, mas, em geral 
divulgam notícias das Câmaras 

É possível verificar a 
participação em tempo 
real, acessando o perfil. 

Médio Mecanismo de 
interação 

TRIBUNA 
POPULAR 

Funciona com base na lei 
orgânica ou no regimento 
interno. 

Foi possível encontrar o 
registro de participação 
realizado pela ouvidoria. 

Médio Mecanismo de 
participação 

CÂMARA NO 
SEU BAIRRO 

Não tem regulamentação 
específica, mas o Ato nº 
1293/15, da Mesa Diretora, 
dispõe sobre a realização de 
sessões públicas fora das 
dependências da Câmara. 

12 mil pessoas em 32 
sessões plenárias nas sub 
prefeituras. 

Baixo Mecanismo de 
participação 

FRENTE 
PARLAMENTAR 

Cada frente parlamentar possui 
regulamentação própria. 

Em geral, as frentes 
parlamentares reservam 
apenas um assento para 
representantes da 
sociedade civil. 

Alto Mecanismo de 
participação 

Quadro 20: Análise dos Mecanismos de Participação Social nos Legislativos Municipais estudados. 
Fonte: elaboração própria. 
*O modelo de funcionamento da Ouvidoria de Salvador poderia ser interpretado como um mecanismo de 
participação. 
 

A análise dos mecanismos de participação em funcionamento nos dois legislativos 
municipais estudados evidenciou diversos aspectos formais sobre como a sociedade se utiliza 
deles, seu grau de institucionalização, que apontou para o potencial participativo dos mesmos: 
se de interação ou participação. Contudo, avaliar o impacto da existência desses mecanismos 
consiste em uma tarefa árdua, uma vez que faltam registros e sistematizações ou mesmo 
mecanismos de avaliação para refletir sobre as experiências. Ainda assim, foi possível perceber 
que o desempenho destes espaços, mesmo que tenham alto grau de institucionalização, está 
diretamente ligado ao interesse político das lideranças. O projeto Câmara no seu Bairro, 
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realizado em São Paulo, por exemplo, pode ser descontinuado, caso não seja uma prioridade do 
próximo presidente. Podemos citar também as audiências, que necessitam de agendamento 
prévio, divulgação em meios de comunicação de massa e disponibilização de material 
instrutivo, o que nem sempre ocorre. 

Por outro lado, foi possível perceber que, quando a sociedade civil está organizada e 
pressiona as câmaras, os mecanismos acabam sendo melhor utilizados. Em Salvador, por 
exemplo, com a já tradicional mobilização dos movimentos pela habitação, houve 16 audiências 
públicas para a discussão do PDDU, quantidade que não foi repetida para discussão de outros 
projetos de lei. São Paulo também registra uma sociedade civil bastante mobilizada, que, por 
meio da pressão exercida na Câmara, já conseguiu aprovar algumas leis de demanda popular. 
Assim sendo, podemos concluir que é a combinação dos aspectos formais, com o interesse 
político e mobilização social, que consegue alcançar melhores resultados em relação à 
participação. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa desenvolvida nesta tese empreendeu uma reflexão teórico-empírica acerca 
da relação entre representação política e participação social, no contexto da Teoria Democrática 
contemporânea. A principal questão que buscamos responder esteve relacionada ao fato de 
mecanismos e instituições participativas, surgidas no contexto democrático brasileiro recente, 
estarem configuradas como espaços de deliberação com influência no processo de tomada de 
decisão, mais especificamente, no Poder Legislativo. Nosso ponto de partida foi o 
questionamento a respeito da possibilidade de as práticas participativas conseguirem fortalecer 
a democracia, ao ampliar a interação entre cidadãos e Estado. Portanto, procuramos 
compreender se o aumento da participação do cidadão em instituições participativas, integradas 
ao sistema democrático, constitui-se em uma alternativa para melhorar a qualidade do 
funcionamento do sistema representativo, no que se refere ao atendimento das demandas dos 
cidadãos.  

Verificamos que, atualmente, estas instâncias participativas, que ora denominamos 
instituições participativas, ora mecanismos de participação, a depender do seu processo de 
institucionalização, já são uma realidade e estão em pleno funcionamento nas diversas esferas 
da federação brasileira. Estas instituições estão constituídas em diferentes tipos, como 
conselhos gestores de políticas públicas, ouvidorias, conferências, entre diversos outros 
descritos ao longo do trabalho, e permitem que a sociedade tenha oportunidade de realizar 
manifestações, expressar preferências, fiscalizar as ações dos representantes, entregar 
informações sobre políticas públicas e apresentar proposições legislativas.  
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No Poder Executivo, analisamos, as conferências e os conselhos de políticas públicas, 
pois apresentam números expressivos, em relação a quantidade de pessoas envolvidas e sua 
difusão. Assim, foi possível verificar que, aproximadamente, 7 milhões de pessoas participaram 
dos processos conferencistas já realizados (BRASIL, 2014). No que se refere aos conselhos, 
estimativas apontam para a existência de cerca de 500 mil conselheiros (BOULLOSA, 2014), 
número superior ao total dos vereadores eleitos (FARIAS, 2008), nos 62.562 conselhos 
municipais existentes no Brasil (BRASIL, 2014). Esta atual configuração de multiplicação de 
Instituições Participativas (IPs) relacionadas ao Poder Executivo, no Brasil, faz com que sua 
arquitetura tivesse recebido diversas interpretações na literatura, tais como uma “selva 
institucional”, com multiplicação de espaços de orientação subsetorial e trans-setorial (VERA, 
2012); um grande laboratório de experiências participativas, por ser um dos países com maior 
número de práticas (AVRITZER, 2008); e representante de uma complexa ecologia de relações 
entre Estado e sociedade (PIRES, 2012). 

Contudo, nessa tese, aprofundamos nossa análise para o Poder Legislativo, 
primeiramente, por se tratar de uma instituição central no sistema representativo, como também 
pelo fato de ser uma instituição bastante questionada pela sociedade, no contexto atual. Mas, a 
principal razão para essa escolha tem origem no questionamento teórico estabelecido nesta 
pesquisa. Foi possível verificar que, na literatura contemporânea da Ciência Política e da 
Sociologia, há poucas descrições empíricas que abordem experiências de aperfeiçoamento da 
representação via participação dos cidadãos (LOUREIRO, 2009). De tal modo que as ideias de 
representação e participação são, frequentemente, caracterizadas como antagônicas uma à 
outra, quando, na verdade, o oposto da representação é a exclusão, e o oposto à participação é 
a abstenção (PLOTKE, 1997). Consideramos que o aprimoramento da democracia 
representativa, incluindo a participação dos cidadãos para além do voto, constitui-se no grande 
desafio da teoria e prática democrática atual. Logo, abordamos a democracia de forma dialética, 
não reconhecendo a falsa dicotomia estabelecida por parte da literatura entre democracia 
representativa, de um lado, e democracia participativa ou deliberativa, de outro. 

Nesse sentido, adotamos, a teoria da representação política que concebe a representação 
dinamicamente, baseada na comunicação entre agentes e instituições governamentais com a 
sociedade e, como tal, algo essencial e constitutivo para a legitimidade de um governo e não 
apenas como algo inevitável (URBINATI, 2006). Deste modo, optou-se por investigar 
instituições de participação relacionadas ao Poder Legislativo, por reconhecer a importância em 
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discutir um novo significado e um novo alcance à representação política e às instituições 
representativas e, também, por identificar a complementariedade que os mecanismos 
participativos e deliberativos tem com a representação. Buscamos analisar não apenas a 
estrutura de funcionamento destes mecanismos, de forma geral, como também analisamos sua 
operacionalização em nível local, em duas Câmaras Municipais. 

Estudar a participação social em legislativos municipais se mostrou relevante por se 
tratar de um tema pouco explorado. Apesar do país possuir mais de 5.500 municípios, existem 
poucos estudos sobre Câmaras Municipais no Brasil. Segundo Barcellos (2014), houve, apenas, 
61 estudos publicados sobre o tema entre 1993 e 2012, nos principais bancos de teses do país. 
Também existem poucos estudos que analisam a participação da sociedade civil no legislativo, 
e a participação social, mais especificamente, nos legislativos municipais, tem sido objeto de 
ainda menos estudos (BRELAZ, 2012). Como Anastasia (2008) destacou, a literatura pouco 
tem voltado suas análises para os padrões de relação entre representação e participação e seus 
resultados sobre os processos deliberativos, como também para as percepções dos cidadãos 
quanto à importância da deliberação legislativa para o alcance do interesse público.  

Outra diferença estabelecida entre essa pesquisa e as demais consultadas é que a maioria 
não analisa os mecanismos de participação de forma mais ampla ou comparativa, como esta 
pesquisa se propôs a fazer. A maior parte das pesquisas sobre participação social no Poder 
Legislativo analisa algum tipo de mecanismo de participação específico, como a Comissão de 
Legislação Participativa (CLP) da Câmara de Deputados (AUGUSTO, 2015; COELHO, 2012), 
as audiências públicas de orçamento (BRELAZ, 2012) e os portais da internet (PERNA, 2010; 
RAUPP, 2011). Assim foi possível perceber, que, além dos estudos sobre participação social 
no Poder Legislativo serem raros e se voltarem para análise de um único mecanismo, a maior 
parte tem como objeto de estudo as esferas federal e estadual. Este quase ineditismo do tema 
trouxe alguns obstáculos no que se refere ao levantamento de informações sobre os mecanismos 
de participação social, visto que a disponibilidade de dados sistematizados sobre os mecanismos 
em funcionamento nas câmaras municipais é rara. Em geral, a participação da população não é 
registrada e sua contribuição não é sistematizada, a exemplo da maior parte das audiências 
públicas realizadas pelas câmaras de São Paulo e Salvador. 

Assim, a pesquisa desenvolvida teve como objetivo analisar o funcionamento dos 
mecanismos de participação social no Brasil, mais especificamente no Poder Legislativo, em 
nível local, verificando o potencial participativo de mecanismos existentes no contexto das 
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Câmaras Municipais de São Paulo e Salvador, que representam exemplos opostos em termos 
das possibilidades de participação. A pesquisa descreveu, de forma detalhada, o funcionamento 
dos mecanismos existentes, no que se refere à sua estrutura e relações estabelecidas com outras 
instituições. Adotamos a metodologia para análise de dados proposta por Vera (2012), voltada 
para análise da arquitetura da participação, que se propõe a descrever as experiências a partir 
de uma linguagem estrutural, para reconstrução de significados específicos e identificação de 
traços comuns nas configurações arquitetônicas. A proposta de análise adotada, uma 
perspectiva relacional multinível, contou com três níveis de análise: macro, intermediário e 
micro. 

Neste modelo, cada nível de análise volta a sua atenção para uma dimensão diferente da 
participação: o nível micro para a dinâmica situacional dos atores; o nível intermediário para a 
interação institucional; e o nível macro para as condições estruturais. Desta forma, os objetivos 
específicos, referentes a análise empírica da pesquisa, foram desenvolvidos de forma a 
estabelecer, ao longo de três capítulos, análises também nesses três níveis. Os demais objetivos 
específicos se voltam para a articulação dos achados empíricos com a teoria analisada. A 
utilização desse modelo permitiu explorar o objeto de pesquisa a partir de perspectivas 
diferentes, desde seu funcionamento mais estrutural, até uma observação de seu desempenho, 
de forma mais aproximada. Assim, após a caracterização de nosso objeto e da definição do 
enquadramento teórico, apresentamos os principais resultados dos capítulos de análise 
empírica, bem como destacamos o nível de análise que representam. Por fim, realizamos estes 
apontamentos finais a partir de uma reflexão com a teoria analisada. 

No Capítulo 3, realizamos uma análise das principais experiências de participação social 
institucionalizadas no Brasil e discutimos sua arquitetura de funcionamento, o que 
correspondeu ao nível macro no modelo proposto por Vera (2012). Nesse nível da pesquisa, 
privilegiamos as condições estruturais, ou uma visão de sistema da participação, descrevendo 
sua estrutura de funcionamento e relações estabelecidas com outras instituições. Foram 
analisados os tipos de instituições participativas em funcionamento, os níveis de governo em 
que estão presentes, assim como as relações estabelecidas com outras instituições democráticas. 
A partir da análise dos conselhos e conferências, foi possível desenvolver alguns apontamentos 
sobre como pensar a arquitetura institucional de participação social no Brasil, no sentido de 
elaborar “uma visão sintética que permita identificar regimes nacionais e subnacionais de 
controle democrático” (VERA, 2012, p. 108). Acreditamos que, a partir da descrição da 
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arquitetura, foi possível identificar algumas lacunas e relações passiveis de serem 
incrementadas entre as instituições. 

Foi possível, também, constatar que, nos últimos 15 anos, houve uma institucionalização 
no aparelho do Estado da participação social, uma vez que a promoção da participação acabou 
sendo incorporada à agenda do Estado, mais especificamente do governo federal. Embora a 
arquitetura da participação social no país tenha se tornado ampla e diversa, verificamos uma 
lacuna no que se refere à articulação com outras instituições democráticas. Tanto a análise dos 
conselhos quanto a das conferências apontaram para a falta de delimitação formal de 
articulação. Constatamos que, em geral, não há uma coordenação horizontal entre as diferentes 
IPs, ou mesmo uma coordenação vertical com as diferentes esferas de governo e outras 
instituições democráticas. Ou seja, as IPs nem sempre dialogam entre si e suas relações, em 
geral, estão restritas ao seu poder de origem. Ainda assim, a atual configuração das IPs no Poder 
Executivo apresenta um alto grau de institucionalização, uma vez que estas estão difundidas 
por todo o país, nos três níveis da federação, em diferentes áreas setoriais, existem há mais de 
uma década e vem sendo analisadas por institutos de pesquisa, assim como pela academia, no 
que se refere aos seus impactos. O Quadro 21 resume os principais apontamentos conclusivos 
do Capítulo 3. 

 
CAPÍTULO 3 

NÍVEL DE ANÁLISE MACRO 
OBJETIVO 

Apresentar e discutir a chamada arquitetura institucional da participação social 
no Brasil, descrevendo sua estrutura de funcionamento e relações estabelecidas 
com outras instituições 

PRINCIPAIS ACHADOS 

 Há uma institucionalização estatal da participação e o poder executivo 
federal é o principal promotor e financiador da maior parte das IPs 
existentes.  A análise dos conselhos e das conferências, salientou uma lacuna no que se 
refere à articulação com outras instituições democráticas.  Não há uma estratégia de coordenação horizontal entre as IPs, ou mesmo 
de coordenação vertical entre as diferentes esferas de governo e de outras 
instituições democráticas.  A partir a arquitetura dos conselhos e conferências não é possível apreender 
como a participação social vem sendo institucionalizada nos outros poderes 
do sistema democrático, além do Poder Executivo. 

Quadro 21 – Apontamentos Conclusivos do Capítulo 3 
Fonte: Elaboração própria. 
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No Capítulo 4, nos dedicamos a examinar a institucionalização da participação social 
em câmaras legislativas no Brasil, por meio da análise de dados gerais sobre a 
institucionalização da participação social no Poder Legislativo Federal e em legislativos 
municipais. Esta análise compreendeu o nível intermediário, do modelo adotado (VERA, 2012), 
que volta a atenção para a interação institucional entre os mecanismos de participação. Logo, 
nosso ponto de partida foi a arquitetura de funcionamento das IPs no Poder Executivo. 
Tentamos averiguar os contornos da participação social no legislativo, investigando sua 
estrutura, os mecanismos previstos, as iniciativas existentes, assim como a participação da 
sociedade. Apesar da análise empreendida no Capítulo 3 ter esclarecido a arquitetura de 
funcionamento da participação social no Poder Executivo, não havia sido possível apreender 
como ela vinha sendo institucionalizada em outros poderes. Logo, no Capítulo 4, a respeito da 
sua estrutura de funcionamento no Poder Legislativo, foi possível avançar e refletir sobre a 
participação da população na esfera federal, mas, no nível municipal, os dados foram muito 
amplos e apontaram apenas para tendências de como o tema da participação vem sendo tratado. 

Identificamos um número considerável de mecanismos de participação social em 
funcionamento na Câmara de Deputados e no Senado Federal, com adesão da sociedade, 
principalmente nos mecanismos virtuais, que não prescindem da presença do cidadão. Também 
foi possível verificar que, no poder Legislativo Federal, embora exista uma grande variedade 
de mecanismos de participação que vão desde ouvidorias, sites, televisão, rádio, revista, entre 
outros, não ocorre o mesmo processo de institucionalização verificado no Poder Executivo, em 
que as instituições são partes integrantes das políticas públicas, como os conselhos, e ocorrem 
de forma encadeada nos três níveis da federação, como as conferências. No Poder Legislativo, 
as iniciativas funcionam de forma independente e a sua ocorrência tem uma dependência maior 
de fatores políticos, como a posição do presidente da casa legislativa em relação à participação 
da população, ou mesmo da pressão exercida pela sociedade civil. 

No nível municipal, a análise do censo legislativo de 2005 e do diagnóstico das câmaras 
de 2012 não foi tão conclusiva no que se refere aos mecanismos de participação social em 
funcionamento nas câmaras legislativas. Foi possível verificar que o tema da participação social 
não faz parte do repertório de maior parte das câmaras legislativas, que afirmaram não realizar 
eventos para convocar a população para discutir projetos. Mais de 50% das câmaras afirmaram 
não convocar a população para audiências públicas e não há um dispositivo legal que constranja 
os municípios a realizarem as audiências. Logo, concluímos que, no que diz respeito às câmaras 
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municipais, os mecanismos de participação social existentes no Congresso não são replicados 
da mesma forma nos estados e municípios, como ocorre no poder executivo, em que as IPs 
existem nas três esferas da federação e em diversas áreas de políticas públicas. Apesar de alguns 
mecanismos, como as audiências e ouvidorias, ocorrerem nas três esferas, estes são 
independentes entre si, e funcionam de acordo com os regimentos e leis orgânicas dos 
municípios. No Capítulo 4, foi possível, portanto, avançar no entendimento dos mecanismos de 
participação social existentes no poder legislativo e seu funcionamento. O Quadro 22 apresenta 
alguns apontamentos conclusivos a respeito. 

 
CAPÍTULO 4 

NÍVEL DE ANÁLISE INTERMEDIÁRIO 
OBJETIVO Analisar a institucionalização da participação social em câmaras legislativas no 

Brasil. 

PRINCIPAIS ACHADOS 

 As iniciativas funcionam de forma independente e a sua ocorrência tem uma 
dependência maior de fatores políticos. 

 Mecanismos de participação social não estão difundidos como no poder 
executivo, em que a ocorrência se dá nas três esferas da federação e em 
diversas áreas de políticas públicas.  Número considerável de mecanismos de participação social em 
funcionamento na Câmara de Deputados e no Senado Federal, com adesão 
da sociedade, principalmente nos mecanismos virtuais.  No nível municipal, tendências apontam para não adesão ao tema da 
participação.  A falta de registros torna difícil auferir resultados e pensar melhorias dos 
mecanismos.  Não há o envio de retorno efetivo aos cidadãos, nem uma explicação de 
como a contribuição é processada. 

Quadro 22 – Apontamentos Conclusivos do Capítulo 4 
Fonte: Elaboração própria. 

 

No Capítulo 5, tivemos como objetivo apresentar e descrever o funcionamento dos 
mecanismos de participação social no Poder Legislativo em duas câmaras municipais e 
categorizá-los. Realizamos o terceiro e último nível de análise dentro do modelo proposto 
(VERA, 2012), o nível micro, que volta a atenção para a dinâmica dos atores nos mecanismos. 
Assim, analisamos os mecanismos de participação em funcionamento nas Câmaras Municipais 
de duas capitais brasileiras, São Paulo e Salvador. Buscamos compreender as origens e a 
natureza das regras que guiam o funcionamento desses espaços participativos, o que nos levou 
a analisar as Leis Orgânicas municipais, os Regimentos Internos das casas e algumas resoluções 
pertinentes. A coleta de dados foi realizada por meio da análise documental e de entrevistas a 
funcionários e parlamentares, assim como a atores da sociedade civil.  
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Tentamos entender, também, o grau de institucionalização dos mecanismos nas casas, 
ou seja, se estes se constituem em experiências que já fazem parte da estrutura da casa 
legislativa e que, no contexto democrático, dificilmente deixariam de existir. E nos 
empenhamos em entender se os mecanismos contribuem, de fato, para que as demandas da 
sociedade contribuam para o processo deliberativo da casa de alguma maneira, o que chamamos 
“potencial participativo”. Assim, utilizamos quatro dimensões para análise dos mecanismos de 
participação em funcionamento nas duas câmaras: funcionamento, participação, grau de 
institucionalização e potencial participativo. 

A análise dos mecanismos de participação em funcionamento nas duas câmaras 
municipais destacou diversos aspectos formais e, em alguns casos, informais. Foi possível 
compreender como a sociedade se utiliza deles, se estão bem institucionalizados na estrutura da 
câmara, assim como o potencial participativo dos mesmos: se de interação ou participação. Ou 
seja, analisamos se o mecanismo propicia apenas uma interação entre câmara e cidadão, por 
meio de troca de informações, manifestações ou demandas, ou se, de fato, cria uma estrutura 
para que a opinião do cidadão seja levada em consideração no processo deliberativo da casa. 
No entanto, analisar os resultados que tem sido produzidos por esses mecanismos em termos 
de inclusão de manifestações da população no processo deliberativo das câmaras é uma tarefa 
difícil, uma vez que faltam registros e sistematizações, ou mesmo mecanismos de avaliação 
para refletir sobre as experiências. Mesmo assim, foi possível perceber que o desempenho 
destes espaços, mesmo que tenham alto grau de institucionalização, está diretamente ligado ao 
interesse político das lideranças e à pressão exercida por setores organizados da sociedade civil. 
O Quadro 23 apresenta os principais apontamentos conclusivos do Capítulo 5. 

CAPÍTULO 5 
NÍVEL DE ANÁLISE MICRO 

OBJETIVO 
Descrever e analisar o funcionamento dos mecanismos de participação social 
no poder legislativo nas Câmaras Municipais de São Paulo e Salvador e 
categorizá-los quanto ao seu potencial participativo 

PRINCIPAIS ACHADOS 

 A análise empírica levou definição de quatro dimensões para análise dos 
mecanismos de participação: funcionamento, participação, grau de 
institucionalização e potencial participativo.  Faltam registros e sistematizações ou mesmo mecanismos de avaliação para 
refletir sobre as experiências.  O desempenho destes espaços está diretamente ligado ao interesse político 
das lideranças e à pressão exercida pela sociedade civil.  

Quadro 23 – Apontamentos Conclusivos do Capítulo 5 
Fonte: Elaboração própria. 
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Por fim, em relação à análise empírica empreendida, tecemos algumas considerações. 
Ao nos referirmos aos espaços voltados para a participação do cidadão no Poder Legislativo, a 
partir do Capítulo 4, adotamos o termo mecanismos de participação, ao invés de instituições 
participativas, termo utilizado no Capítulo 3. A principal razão pela qual optamos pela 
utilização do termo mecanismo de participação refere-se ao fato de que, no Poder Legislativo, 
nossas análises indicaram que estes espaços não chegam a funcionar como instituições de 
participação, tal qual no Poder Executivo, com regras claras sobre seu papel no processo de 
tomada de decisões. No Poder Legislativo, funcionam como mecanismos que, muitas vezes, 
tem um potencial participativo apenas de interação, isto é de troca de informações entre 
cidadãos e câmaras. Ademais, é rara a existência de dados sistematizados sobre a participação 
da população, o que é bastante limitante para o avanço das avaliações dos seus resultados. 
Também não há uma relação transparente com o cidadão que participa sobre o que será feito 
com o resultado da sua participação. As audiências públicas, por exemplo, tem, como resultado 
da participação a realização de emendas populares aos projetos de lei, mas esse processo não é 
igual para todos os tipos de audiência, podendo variar conforme o contexto e regulamentação e 
ter diferentes resultados. 

A análise empreendida, a partir do três níveis de abstração propostos no modelo analítico 
de Vera (2012) se mostrou bastante proveitosa para uma análise mais estruturada do 
funcionamento da participação social no Brasil. Foi possível identificar uma arquitetura de 
funcionamento da participação social vinculada ao Poder Executivo bem sofisticada, com 
diversos tipos de instituições, nas diferentes esferas da federação e em diferentes setores de 
políticas públicas. Contudo, essa arquitetura restringe-se apenas ao Poder Executivo, não tendo 
sido verificada no Poder Legislativo. O Poder Legislativo apresentou uma estrutura de 
participação social organizada em mecanismos funcionando de forma isolada e sem 
encadeamento com outras esferas da federação. As câmaras municipais do país, em geral, não 
apresentaram grande afinidade ao tema da participação e todos os quesitos relacionados à 
participação analisados indicaram uma baixa adesão ao tema. Nas câmaras municipais, o 
funcionamento dos mecanismos variou bastante, no que se refere a sua institucionalização e ao 
seu potencial participativo. Interferiram no desempenho dos mecanismos tanto fatores internos, 
como a regulamentação do mecanismo na casa e a estrutura administrativa disponibilizada para 
o funcionamento. Também foi possível identificar interferências de fatores externos, como a 
pressão exercida e a mobilização de setores da sociedade civil. A seguir, apresentamos, no 
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Quadro 24, um resumo dos principais resultados da análise empírica, e, em seguida, 
estabeleceremos algumas relações dos achados empíricos aos objetivos teóricos. 

 

CÁP. NÍVEL DE 
ANÁLISE ANÁLISE PRINCIPAIS RESULTADOS 

3 MACRO 
Arquitetura institucional 
da participação social no 

Brasil 

Atual configuração das IPs no Poder Executivo 
indica um alto grau de institucionalização. 
Estão difundidas no país, nos três níveis da 
federação, em diferentes áreas setoriais, existem há 
mais de uma década, e vem sendo analisadas no 
que se refere aos seus impactos. 

4 INTERMEDIÁRIO 
Institucionalização da 
participação social em 
câmaras legislativas 

Estrutura de participação social organizada em 
mecanismos, funcionando de forma isolada e sem 
encadeamento com outras esferas da federação. 
Câmaras municipais não apresentaram grande 
afinidade ao tema da participação. 

5 MICRO 
Mecanismos de 

participação social no 
poder legislativo 

municipal 

Nas câmaras municipais, o funcionamento dos 
mecanismos variou em relação a institucionalização 
e potencial participativo. 
O desempenho dos mecanismos é influenciado por 
fatores internos, como a regulamentação do 
mecanismo na casa e a estrutura administrativa 
disponibilizada para o funcionamento, e fatores 
externos, como a pressão exercida e a mobilização 
de setores da sociedade civil 

Quadro 24 – Principais Resultados da Análise Empírica 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Em relação aos objetivos teóricos desta tese, nos propusemos a discutir, no Capítulo 2, 
os conceitos de representação e participação no contexto da Teoria Democrática, explorando a 
oposição estabelecida, na literatura, entre os termos, bem como suas complementariedades. Não 
perfilou entre nossos objetivos abranger a totalidade da discussão sobre Representação e 
Participação, mas a investigação acerca da aproximação entre os dois conceitos se mostrou 
fundamental para embasar as análises empíricas realizadas. A oposição entre as ideias de 
participação e representação se mostrou inadequada, primeiramente, pelo fato das instâncias 
participativas serem compostas por representações, por mais que os teóricos da participação 
acreditem na superioridade da democracia direta. Outro argumento nesse sentido refere-se ao 
fato de que as teorias que abordam a participação, e mesmo as instituições participativas 
existentes, não retratam o fim da democracia representativa tradicional. 

Logo, nos aproximamos de Jardim Pinto (2004), ao considerar que a representação não 
estabelece uma oposição em relação à participação e que deve haver uma combinação entre 
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elas, para que não ocorra uma divisão de trabalho entre sociedade civil e a esfera propriamente 
política. Assim, acreditamos que os modelos teóricos da democracia representativa e 
participativa devem ser conciliados na prática. E não podemos esquecer que a 
“complexificação” vivenciada pelos sistemas democráticos nos anos recentes teve efeitos na 
representação, que, ao acompanhar as transformações das sociedades, foi também ficando mais 
complexa, carregada de atores e espaços difíceis de serem mapeados. Por isso, adotamos o 
conceito de representação democrática, desenvolvido por Urbinati (2006), que leva em 
consideração as transformações da sociedade contemporânea, ao considerar a interlocução entre 
Estado e sociedade como um meio de transformação e expansão da política, além de promover 
a formação de grupos e identidades políticas. 

Ao finalizar essa pesquisa, nos deparamos com a constatação de Loureiro (2009) sobre 
o fato de que o trabalho de Urbinati (2006) não teve desdobramentos no plano da construção 
institucional, e que essa lacuna se constitui em um desafio para a teoria e prática democrática. 
Assim sendo, foi possível constatar que a falta de descrições empíricas acerca de experiências 
de participação dos cidadãos, para além do processo eleitoral, que poderiam ser interpretada 
como aperfeiçoamento da representação, leva a arquiteturas com características bastante 
diferentes entre os Poderes Executivos e Legislativo. A oposição estabelecida entre participação 
e representação acaba sendo refletida nos desenhos dos mecanismos de participação vinculados 
ao Poder Legislativo, que acabam não funcionando como instituições de participação, tal qual 
no Poder Executivo. Por fim, realizamos três apontamentos finais e conclusivos, em relação às 
análises realizadas no âmbito dessa pesquisa. 

Primeiramente, acreditamos que a pesquisa sobre o tema deva avançar no sentido de 
desenvolver apontamentos sobre como desenhar arquiteturas de funcionamento da participação 
social mais permeáveis e mais conectadas com as esferas formais e informais. É importante 
estabelecer conexões claras entre as diferentes arenas deliberativas, em um sistema mais amplo 
e formal de deliberação, uma vez que a articulação não é natural ou automática. E essa 
articulação deve ser acompanhada de uma estratégia de coordenação horizontal e vertical, ou 
seja, entre as diferentes esferas de governo e entre outras instituições democráticas, incluindo-
se aí as IPs. Nesse sentido, ressaltamos a necessidade de, ao desenhar arranjos de participação 
social, estabelecer, formalmente, as articulações e relações das instituições participativas, tal 
como Barros (2014), que ressalta a necessidade de definição clara de um arranjo institucional 
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para acomodar os mecanismos de participação e suas relações com outras instituições 
democráticas. 

O segundo apontamento refere-se a um aspecto específico do funcionamento dos 
mecanismos de participação do Poder Legislativo: a relevância que as contribuições dos 
cidadãos recebem no processo deliberativo. Em muitos mecanismos, não é possível 
acompanhar a tramitação da manifestação, nem saber qual foi o tratamento recebido, se foi 
levada em consideração, ou arquivada. Durante a pesquisa empírica, verificamos poucos casos 
em que foi possível acompanhar a contribuição dos cidadãos e o seu encaminhamento. Os 
exemplos referem-se às audiências públicas para discussão do PDDU em Salvador e São Paulo 
e o programa Câmara no seu Bairro, em São Paulo. Barros (2014) também verificou que, apesar 
de ter havido uma ênfase na oferta de canais para receber manifestações da sociedade, não há 
resposta e efetiva eficácia política por parte da Câmara de Deputados. O autor destaca, também, 
que não existem mecanismos para fazer com que a participação chegue aos gabinetes 
parlamentares e ao conhecimento dos representantes políticos, assim como falta assegurar à 
sociedade o direito de resposta por parte da Câmara.  

A pesquisa realizada por Perna (2010), sobre mecanismos de participação virtual em 
parlamentos da América Latina, também acabou verificando que nenhuma das modalidades de 
participação mapeadas apresentou o envio de retorno efetivo aos cidadãos. A autora acredita 
que seja importante que os cidadãos saibam se sua participação trará resultados reais, e as razões 
quando as contribuições não são atendidas, encerrando, assim, o ciclo do processo participativo. 
Para Barros (2014), a falta de retorno ao cidadão inviabiliza o mecanismo enquanto canal de 
participação social, no sentido estrito do termo, tornando-o um mecanismo de manifestação da 
população, sem o retorno da instituição. Essa ideia se aproxima da classificação do potencial 
participativo dos mecanismos estabelecida no Capítulo 5, quando pudemos verificar que alguns 
mecanismos existentes, de fato, se caracterizam como espaços para manifestações da sociedade, 
em que a participação não é estruturada de forma a influenciar o processo deliberativo da casa. 

Uma possível explicação para o aspecto da falta de retorno que os mecanismos prestam 
a sociedade, fornecida por Barros (2014), nos leva ao nosso terceiro apontamento conclusivo. 
O autor destaca como possíveis explicações para o problema do aproveitamento e retorno das 
contribuições ao cidadão, a falta de estruturação dos gabinetes para sistematização do conteúdo 
gerado pela participação, a falta de visão dos parlamentares sobre as oportunidades de conexão 
eleitoral que esses instrumentos têm o potencial de criar, além da falta de entendimento dos 
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processos de participação, principalmente os virtuais. Para o autor, embora alguns 
parlamentares façam uso desses canais para mobilização dos cidadãos, nem todos os 
parlamentares estão dispostos a negociar sua forma de exercer o mandato e de estabelecer 
relacionamento com suas bases eleitorais.  

Nosso apontamento final refere-se aos fatores que interferem nos resultados alcançados 
pelos mecanismos de participação, podendo eles serem internos ou externos. Barros (2014), ao 
desenvolver sua explicação, está se referindo apenas a fatores internos, mas também podemos 
pensar em fatores externos. Couto (1995), por exemplo concluiu que, na gestão cotidiana, 
coexistem estruturas endógenas e exógenas em meio ao sistema decisório, e que estas 
condicionam a relação entre os poderes. Ao longo da análise, foi possível identificar os dois 
tipos de fatores com influência direta no potencial participativo de cada mecanismo. Foi 
possível verificar, por exemplo, que a estrutura administrativa da Ouvidoria da Câmara de 
Salvador aumentou sensivelmente seu potencial participativo, quando comparada a Ouvidoria 
de São Paulo, visto que realizou uma série de eventos para a participação dos cidadãos, como 
audiências, seminários e visitas, entre outros. Nesse caso, também houve o interesse político 
dos ouvidores, vereadores nomeados pela presidência da câmara, em manter uma agenda de 
trabalho com aproximação da sociedade civil. 

As Tribunas Populares das Câmaras de Salvador e São Paulo são exemplos de como a 
falta de estrutura administrativa voltada para o funcionamento do mecanismo pode diminuir 
seu potencial participativo, ou mesmo sua continuidade. Em São Paulo, não foi possível 
encontrar registros recentes da realização das Tribunas, ou mesmo um setor, ou funcionário que 
reunisse as informações sobre o mecanismo. Em Salvador, apesar das Tribunas terem uma 
efetiva participação da sociedade, também teríamos dificuldades em encontrar dados a respeito, 
se não fosse pela iniciativa da Ouvidoria em realizar uma pesquisa sobre o perfil dos 
participantes nas Tribunas. No que se refere a fatores externos, a pressão da sociedade civil é 
bastante relevante para o funcionamento dos mecanismos. Em Salvador, por exemplo, foi 
possível verificar que a maior parte das audiências públicas realizadas é voltada para a discussão 
do PDDU, refletindo o fato da capital apresentar uma mobilização histórica na área da 
habitação. Já em São Paulo, foi possível verificar a utilização da estratégia de mobilização por 
meio da participação em Frentes Parlamentares - atuação essa que já conquistou alguns 
resultados, como a aprovação da Lei do Plano de Metas, em 2010 e a inclusão do tema do 
plebiscito na agenda pública. 
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Por fim, realizamos uma reflexão final e a discussão de agendas para pesquisas futuras. 
Primeiramente, é preciso ter em mente, como nos lembra Martins (2004), que a participação 
parece estar vinculada à educação e à conscientização dos cidadãos. Em Salvador, por exemplo, 
verifica-se a preponderância na mobilização de um setor específico da sociedade, com uma 
forte atuação junto à uma política pública específica. Em São Paulo a existência de mais grupos 
organizados de pressão, leva a existência de mais mecanismos de participação, com um maior 
potencial participativo. Por isso, mais uma vez, concordamos com Martins (2004) ao considerar 
que a educação política é absolutamente indispensável para a Democracia. Como também, é 
importante promover mais igualdade de acesso aos canais de participação, e municiá-los de 
uma efetiva capacidade de influenciar os representantes.  

Vale ressaltar, como nos lembra Barros (2014), que a realidade das câmaras municipais 
é, historicamente, marcada pelo coronelismo, com ênfase em valores como o localismo, o 
personalismo e o autoritarismo e, com isso, “a cultura parlamentar brasileira nem sempre está 
ancorada nos princípios da democracia deliberativa ou participativa” (BARROS, 2014, p. 11). 
Apesar dos anos recentes terem sido marcados por experiências locais que apontam para uma 
renovação nesse sentido, essa cultura política acaba sendo uma limitação à cultura da 
participação, nas diferentes realidades municipais. Ademais, a realidade de maior parte dos 
municípios pequenos, no Brasil, é marcada pela escassez de recursos e baixo capital social. 
Compreender como os mecanismos de participação do Legislativo de pequenos municípios 
estão funcionando constitui-se em uma importante agenda para pesquisas futuras. 

Encerramos essa pesquisa, portanto, com a convicção de que o tema da Participação 
Social em legislativos municipais necessita de mais exploração empírica e aprofundamento 
teórico e que o desenvolvimento de arquiteturas mais estruturadas pode levar a um melhor 
desempenho da democracia, com mais “responsividade” às demandas dos cidadãos e promoção 
de justiça social. 
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Apêndice A 

Artigos da Lei Orgânica Municipal de São Paulo que preveem a participação popular 
LEI ORGÂNICA – ARTIGOS DESCRIÇÃO 

Art. 2º - A organização do Município observará os seguintes princípios e 
diretrizes: 
I - a prática democrática; 
II - a soberania e a participação popular; 
III - a transparência e o controle popular na ação do governo; 
IV - o respeito à autonomia e à independência de atuação das 
associações e movimentos sociais; (...) 

Estabelece como princípio a 
soberania e a participação 
popular, além da transparências e 
controle popular na ação do 
governo. 

Art. 5º - O Poder Municipal pertence ao povo, que o exerce através de 
representantes eleitos para o Legislativo e o Executivo, ou diretamente, 
segundo o estabelecido nesta Lei. 
§ 1º - O povo exerce o poder: 
I - pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto; 
II - pela iniciativa popular em projetos de emenda à Lei Orgânica e de lei 
de interesse específico do Município, da cidade ou de bairros; 
III - pelo plebiscito e pelo referendo. 
§ 2º - Os representantes do povo serão eleitos através dos partidos 
políticos, na forma prevista no inciso I do parágrafo anterior. 

Estabelece o sufrágio universal, 
emendas de iniciativa popular, 
plebiscito e referendo. 

Art. 9º - A lei disporá sobre: 
I - o modo de participação dos Conselhos, bem como das associações 
representativas, no processo de planejamento municipal e, em especial, 
na elaboração do Plano Diretor, do Plano Plurianual, das diretrizes 
orçamentárias e do orçamento anual; 
II - a fiscalização popular dos atos e decisões do Poder Municipal e das 
obras e serviços públicos; 
III - a participação popular nas audiências públicas promovidas pelo 
Legislativo ou pelo Executivo. 

Estabelece a necessidade de 
regulamentação da participação 
popular em conselhos, 
fiscalização de obras e serviços e 
em audiências públicas. 

Art. 11 - Qualquer munícipe, partido político, associação ou entidade é 
parte legítima para denunciar irregularidades à Câmara Municipal ou ao 
Tribunal de Contas, bem como aos órgãos do Poder Executivo. 

Estabelece o direito popular de 
denúncia de irregularidades à 
Câmara. 

Art. 14 - Compete privativamente à Câmara Municipal: (...) 
X - autorizar a convocação de referendo e plebiscito, exceto os casos 
previstos nesta Lei; 

Estabelece com competência da 
Câmara autorizar a convocação de 
plebiscitos e referendos. 

Art. 27 - À Mesa, dentre outras atribuições compete (...) 
VIII - instalar na forma do Regimento Interno, Tribuna Popular, onde 
representantes de entidades e movimentos da sociedade civil, inscritos 
previamente, debaterão com os Vereadores questões de interesse do 
Município. 

Estabelece a Tribuna Popular, 
para que a população possa 
debater com vereadores temas de 
seu interesse. 

Art. 32 - A Câmara terá Comissões permanentes e temporárias, 
constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo 
Regimento ou no ato de que resultar a sua criação. (...) 
§ 2º - Às Comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe: 
I - estudar proposições; (...) 
X - receber petições, reclamações, representações ou queixas de 
associações e entidades comunitárias ou de qualquer pessoa contra atos e 
omissões de autoridades municipais ou entidades públicas; (...) 
§ 3º - As Comissões permanentes deverão, na forma estabelecida pelo 
Regimento Interno, reunir-se em audiência pública especialmente para 
ouvir representantes de entidades legalmente constituídas, ou 
representantes de no mínimo 1.500 (um mil e quinhentos) eleitores do 

Estabelece que comissões devem 
receber reclamações ou queixas 
de organizações da sociedade 
civil e de cidadãos, assim como 
devem realizar audiências 
públicas para ouvir os eleitores. 
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Município que subscrevam requerimento sobre assunto de interesse 
público, sempre que essas entidades ou eleitores o requererem. 
Art. 36 - A Lei Orgânica poderá ser emendada mediante proposta: 
I - de 1/3 (um terço), no mínimo, dos membros da Câmara Municipal; 
II - do Prefeito; 
III - de cidadãos, mediante iniciativa popular assinada por, no mínimo 
5% (cinco por cento) dos eleitores do Município. 

Estabelece que a lei orgânica 
poderá ser emendada mediante 
iniciativa popular assinada por 
5% dos eleitores. 

Art. 37 - A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou Comissão 
permanente da Câmara Municipal, ao Prefeito e aos cidadãos, na forma e 
nos casos previstos nesta Lei Orgânica. 

Estabelece a iniciativa de lei 
popular.  

Art. 41 - A Câmara Municipal, através de suas Comissões Permanentes, 
na forma regimental e mediante prévia e ampla publicidade, convocará 
obrigatoriamente pelo menos 2 (duas) audiências públicas durante a 
tramitação de projetos de leis que versem sobre: 
I - Plano Diretor; 
II - plano plurianual; 
III - diretrizes orçamentárias; 
IV - orçamento; 
V - matéria tributária; 
VI - zoneamento urbano, geo-ambiental e uso e ocupação do solo; 
VII - Código de Obras e Edificações; 
VIII - política municipal de meio-ambiente; 
IX - plano municipal de saneamento; 
X - sistema de vigilância sanitária, epidemiológica e de saúde do 
trabalhador. 
XI – atenção relativa à Criança, ao Adolescente e ao Jovem. 
(Acrescentado pela Emenda 17/94 e alterado pela Emenda 37/13) § 1º - A Câmara poderá convocar uma só audiência englobando dois ou 
mais projetos de leis relativos à mesma matéria. 
§ 2º - Serão realizadas audiências públicas durante a tramitação de outros 
projetos de leis mediante requerimento de 0,1% (um décimo por cento) 
de eleitores do Município. 

Estabelece temas que devem ter 
duas audiências pública para 
discussão de projetos de lei, e que 
0,1% dos eleitores podem 
solicitar audiências para projetos 
de lei que versem sobre outros 
temas. 

Art. 44 - A iniciativa dos cidadãos prevista nos arts. 5º, 36 e 37 desta 
Lei, será exercida obedecidos os seguintes preceitos: 
I - para projetos de emendas à Lei Orgânica e de lei de interesse 
específico do Município, da cidade ou de bairros, será necessária a 
manifestação de pelo menos 5% (cinco por cento) do eleitorado; 
II - para requerer à Câmara Municipal a realização do plebiscito sobre 
questões de relevante interesse do Município, da cidade ou de bairros, 
bem como para a realização de referendo sobre lei, será necessária a 
manifestação de pelo menos 1% (um por cento) do eleitorado. 

Estabelece que projetos de 
emenda à lei orgânica, ou projetos 
de lei de iniciativa popular 
tenham a manifestação de 5% do 
eleitorado, e que a realização de 
plebiscito ou referendo tenham a 
manifestação de 1% do eleitorado 

Art. 45 - As questões relevantes aos destinos do Município poderão 
ser submetidas a plebiscito ou referendo por proposta do Executivo, 
por 1/3 (um terço) dos vereadores ou por pelo menos 2% (dois por 
cento) do eleitorado, decidido pelo Plenário da Câmara Municipal. 
(Alterado pela Emenda 24/01) 

Estabelece manifestação de 2% 
do eleitorado para realização de 
plebiscito ou referendo. 

Art. 47 - A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial do Município e das entidades da administração direta e 
indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das 
subvenções e renúncia de receitas, será exercida pela Câmara Municipal, 
mediante controle externo e pelo sistema de controle interno dos Poderes 
Executivo e Legislativo. 
§ 1º - Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, de direito 
público ou de direito privado, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou 
administre dinheiro, bens e valores públicos ou pelas quais o Município 
responda, ou que, em nome deste, assuma obrigações de natureza 
pecuniária. 
§ 2º - As contas do Município ficarão disponíveis, inclusive por meios 
eletrônicos, durante todo o exercício, na Câmara Municipal e no 
órgão técnico responsável pela sua elaboração, para consulta e 

Estabelece a prestação de contas e 
a disponibilização delas para a 
população. 
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apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade, os quais 
poderão questionar-lhe a legitimidade, nos termos da lei. (Alterado 
pela Emenda 24/01) 
Art. 48 - O controle externo, a cargo da Câmara Municipal, será 
exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Município de São 
Paulo, ao qual compete: (...) 
IV - realizar, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo e 
Executivo e nas demais entidades referidas no inciso II, inspeções e 
auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial, por iniciativa própria e, ainda, quando forem solicitadas; 
a) pela Câmara Municipal, por qualquer de suas Comissões; 
b) por cidadãos que subscreverem requerimento de pelo menos 1% (um 
por cento) do eleitorado do Município; 

Estabelece que 1% do eleitorado 
pode solicitar inspeções ou 
auditorias à Câmara. 

Art. 54 - A cada área administrativa do Município, a ser definida em lei, 
corresponderá um Conselho de Representantes, cujos membros serão 
eleitos na forma estabelecida na referida legislação. 

Estabelece o Conselho de 
Representantes, com participação 
de membros eleitos. 

Art. 84 - Todo órgão ou entidade municipal prestará aos interessados, no 
prazo de lei e sob pena de responsabilidade, as informações de interesse 
particular, coletivo ou geral, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja 
imprescindível, nos casos referidos na Constituição da República. 
Parágrafo único - Independerá do pagamento de taxa o exercício do 
direito de petição em defesa de direitos contra ilegalidade ou abuso de 
poder, bem como a obtenção de certidões junto a repartições públicas 
para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse 
pessoal. 

Estabelece que os órgãos públicos 
devem prestar informações de 
forma gratuita à população. 

Art. 135 - O Município divulgará, até o último dia do mês subsequente 
ao da arrecadação, os montantes de cada um dos tributos arrecadados e 
das transferências recebidas. 

Estabelece que o município deve 
divulgar mensalmente as receitas 
municipais. 

Art. 143 - O Município organizará sua administração e exercerá suas 
atividades com base num processo de planejamento, de caráter 
permanente, descentralizado e participativo, como instrumento de 
democratização da gestão da cidade, de estruturação da ação do 
Executivo e orientação da ação dos particulares. 
§ 3º - É assegurada a participação direta dos cidadãos, em todas as fases 
do planejamento municipal, na forma da lei, através das suas instâncias 
de representação, entidades e instrumentos de participação popular. 

Assegura a participação dos 
cidadãos no planeamento 
municipal. 

Art. 150 - O Plano Diretor é o instrumento global e estratégico da 
política de desenvolvimento urbano e de orientação de todos os agentes 
públicos e privados que atuam na cidade. (...) 
§ 2º - Será assegurada a participação dos munícipes e suas entidades 
representativas na elaboração, controle e revisão do Plano Diretor e dos 
programas de realização da política urbana. 

Assegura a participação dos 
cidadãos na elaboração, controle e 
revisão do Plano Diretor. 

Art. 159 - Os projetos de implantação de obras ou equipamentos, de 
iniciativa pública ou privada, que tenham, nos termos da lei, significativa 
repercussão ambiental ou na infraestrutura urbana, deverão vir 
acompanhados de relatório de impacto de vizinhança. 
§ 1º - Cópia do relatório de impacto de vizinhança será fornecida 
gratuitamente quando solicitada aos moradores da área afetada e suas 
associações. 
§ 2º - Fica assegurada pelo órgão público competente a realização de 
audiência pública, antes da decisão final sobre o projeto, sempre que 
requerida, na forma da lei, pelos moradores e associações mencionadas 
no parágrafo anterior. 

Estabelece que os cidadãos 
podem obter cópia do relatório de 
impacto de obras e a realização de 
audiências para obras de 
repercussão ambiental, ou na 
infraestrutura urbana. 

Art. 181 - O Município, mediante lei, organizará, assegurada a 
participação da sociedade, sistema de administração da qualidade 
ambiental, proteção, controle e desenvolvimento do meio ambiente e uso 
adequado dos recursos naturais, para coordenar, fiscalizar e integrar as 
ações de órgãos e entidades da administração pública direta e indireta, no 
que respeita a: 

Assegura a participação da 
sociedade no sistema de 
administração da qualidade 
ambiental. 
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Art. 200 - A educação ministrada com base nos princípios estabelecidos 
na Constituição da República, na Constituição Estadual e nesta Lei 
Orgânica, e inspirada nos sentimentos de igualdade, liberdade e 
solidariedade, será responsabilidade do Município de São Paulo, que a 
organizará como sistema destinado à universalização do ensino 
fundamental e da educação infantil. (...) 
§ 2º - Fica criado o Conselho Municipal de Educação, órgão normativo e 
deliberativo, com estrutura colegiada, composto por representantes do 
Poder Público, trabalhadores da educação e da comunidade, segundo lei 
que definirá igualmente suas atribuições. 
§ 3º - O Plano Municipal de Educação previsto no art. 241 da 
Constituição Estadual será elaborado pelo Executivo em conjunto 
com o Conselho Municipal de Educação, com consultas a: órgãos 
descentralizados de gestão do sistema municipal de ensino, 
comunidade educacional, organismos representativos de defesa de 
direitos de cidadania, em específico, da educação, de educadores e da 
criança e do adolescente e deverá considerar as necessidades das 
diferentes regiões do Município. 
(Alterado pela Emenda 24/01) 

Cria o Conselho Municipal de 
Educação com participação d 
representantes da comunidade e 
estabelece a participação do 
conselho na elaboração do Plano 
Municipal de Educação. 

Art. 217 - O sistema único de saúde do Município de São Paulo 
promoverá, na forma da lei, a Conferência Anual de Saúde e audiências 
públicas periódicas, como mecanismos de controle social de sua gestão. 

Estabelece a realização de 
conferências e audiências 
públicas periódicas na área de 
saúde. 

Fonte: elaboração própria, a partir de Lei Orgânica Municipal de São Paulo (2016) 
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Apêndice B 
Lista de entrevistados nas Câmaras Municipais de São Paulo e Salvador 

 
ENTREVISTADO FUNÇÃO DATA 

Carlos Cavalcanti Neto Diretor Legislativo da Câmara Municipal de 
Salvador 01/07/2016 

Ana Lúcia Dantas Coordenadora das Comissões da Câmara 
Municipal de Salvador 01/07/2016 

Thamires Almeida Oliveira Assistente Legislativa da Ouvidoria da Câmara 
Municipal de Salvador 01/07/2016 

Christy Ganzert Pato Diretor-Presidente da Escola do Parlamento da 
Câmara Municipal de São Paulo 08/07/2016 

José Police Neto Vereador da Câmara Municipal de São Paulo 11/07/2016 
Paulo Fiorilo Vereador da Câmara Municipal de São Paulo 11/07/2016 
Américo Sampaio Rede Nossa São Paulo 12/07/2016 
Maurício Broinizi Rede Nossa São Paulo 12/07/2016 
André Marcon 

Supervisor da Secretaria das Comissões do 
Processo Legislativo da Câmara Municipal de 
São Paulo 

13/07/2016 

Roberto Tadeu Noritomi Consultor Técnico Legislativo da Câmara 
Municipal de São Paulo 13/07/2016 
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Apêndice C 

Trechos de duas atas de audiências públicas com perfis diferentes, em São Paulo 

4ª audiência pública 
da Comissão de 
Constituição, Justiça 
e Legislação 
Participativa 
28 DE JUNHO DE 
2016 

Objetivo: debater projetos de 
lei 

O primeiro projeto é o PL 161/12, Vereador Aníbal 
de Freitas. Dispõe sobre a construção de rampas para 
deficientes físicos nas áreas de acesso das calçadas 
para efeito de certificação de acessibilidade e dá 
outras providências. Não há oradores inscritos, dou 
então por encerrada a audiência pública do PL 161. 
O segundo projeto é o PL 194/12, Vereadora Noemi 
Nonato. Institui diretrizes para capacitação de 
profissionais de educação para atendimento de 
demandas que ultrapassem o currículo pedagógico 
formal das disciplinas e dá outras providências. Não 
há oradores inscritos, dou então por encerrada a 
audiência pública do PL 194. (...) 

14ª Audiência 
Pública do ano de 
2016, 9ª Audiência 
Pública para tratar 
do PL 723/2015 
30/05/2016 

Objetivo: tratar do PL 
723/2015, que estabelece 
objetivos, diretrizes, 
estratégias e mecanismos 
para implantação da 
Operação Urbana 
Consorciada Bairros do 
Tamanduateí (...) 

Tem a palavra o Sr. Cesar Catalani, da SOS Silveira 
da Mota. 
O SR. CESAR CATALANI – Boa noite a todos. A 
nossa moradia está sendo ameaçada por um projeto 
que visa à construção de novas moradias. É 
contraditório, não? Existe sim a possibilidade de se 
alterar esse projeto, evitando lesar diversas famílias 
literalmente, destruindo seus lares. Precisamos de 
áreas permeáveis sim. Por que não fazermos calçadas 
permeáveis, plantando mais árvores por todo o 
bairro? Por que não são desapropriados outros 
imóveis que não são utilizados como moradia, 
provocando menos impacto social? Algumas 
mudanças, no sentido das vias, também podem ser 
realizadas, melhorando a fluidez do trânsito em várias 
direções. 
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Apêndice D 

Artigos da Lei Orgânica Municipal de Salvador que preveem a participação popular 
LEI ORGÂNICA – ARTIGOS DESCRIÇÃO 

Art. 6º São princípios que fundamentam a organização do Município: 
(...) 
III - o exercício da soberania e a participação popular na administração 
municipal e no controle de seus atos; 

Estabelece como princípios o 
exercício da soberania e a 
participação popular na 
administração municipal. 

Art. 36. Na composição das Comissões Permanentes atender-se-á, tanto 
quanto possível, à representação proporcional dos partidos políticos. (...) 
III - realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil; (...) 
V - receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer 
pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas; 

Estabelece a realização de 
audiências públicas com 
entidades da sociedade civil pelas 
Comissões Permanentes. 

Art. 37. As sessões da Câmara serão públicas, salvo quando ocorrer 
motivo relevante, reconhecido pelo voto de 2/3 (dois terços) dos seus 
membros. Quando a votação for secreta, fica assegurado o direito de 
declaração de voto. 

Estabelece que os cidadãos 
podem assistir às sessões da 
Câmara. 

Art. 45. Esta Lei Orgânica poderá ser emendada mediante proposta: 
III - dos munícipes que representem, no mínimo, 5% do eleitorado. 

Estabelece que 5% do eleitorado 
pode apresentar proposta de 
emenda de lei. 

Art. 46. A iniciativa das Leis Complementares e Ordinárias, salvo os 
casos de competência privativa, cabe ao Vereador, Comissão da Câmara 
Municipal, ao Prefeito e por proposta de 5% do eleitorado, no mínimo. 

Estabelece que 5% do eleitorado 
pode apresentar proposta de leis 
complementares e ordinárias. 

Art. 48. Nenhum Projeto será submetido a discussão sem audiência e 
parecer da Comissão competente, salvo quando da sua própria iniciativa. 
(...) 
§ 4º O Projeto de Lei encaminhado por iniciativa popular será 
apresentado na Ordem do Dia da Câmara e deverá ser apreciado no prazo 
máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar do seu recebimento pela 
Câmara Municipal. Decorrido esse prazo, o Projeto irá automaticamente 
à votação, sobrestadas as demais, independente de pareceres. 
§ 5º Não tendo sido votado Projeto de Lei de iniciativa popular quando 
do encerramento da Sessão, será considerado reinscrito, de pleno direito, 
na Sessão seguinte da mesma Legislatura, ou na primeira Sessão da 
Legislatura subsequente. 
§ 6º O Regimento Interno da Câmara deverá prever forma que assegure a 
defesa da proposta de Emenda ou Projeto de Lei de iniciativa popular, 
em Comissão ou Plenário, por um dos seus signatários. 

Estabelece a tramitação a ser 
seguida por projeto de lei de 
iniciativa popular. 

Art. 71. O Município, atendendo às peculiaridades locais e às diretrizes 
estaduais e federais, promoverá o desenvolvimento urbano através de um 
processo de planejamento, levado a efeito pelo sistema de planejamento 
municipal, visando aos seguintes objetivos: 
III - estímulo e garantia de participação da comunidade em todas as fases 
do processo de planejamento, desenvolvimento e organização territorial 
e espacial do Município; (...) 
XIX - incentivo à participação popular no processo de desenvolvimento 
urbano. 

Estabelece a participação popular 
no planejamento municipal. 

Art. 80. Quando da elaboração e/ou atualização do Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano e dos planos específicos, o órgão de 
planejamento municipal deverá assegurar, durante todo o processo, a 
participação da comunidade, pela Câmara Municipal, e dos setores 
públicos, que poderão se manifestar de acordo com a regulamentação a 
ser fixada, devendo ser representados: 

Estabelece a participação popular 
na elaboração e/ou atualização do 
Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano. 
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I - a comunidade, pelas entidades representativas de qualquer segmento 
da sociedade; 
II - a Câmara Municipal, pelos seus membros, no Conselho de 
Desenvolvimento Urbano, e através de representantes de suas Comissões 
Permanentes; 
Art. 92. Na elaboração de planos, programas e projetos de 
desenvolvimento urbano, o Município, sem prejuízo de outras formas de 
participação, assegurará a participação da comunidade através do 
Conselho de Desenvolvimento Urbano - CONDURB, que será 
constituído com a representação de órgãos públicos, entidades 
profissionais, associações de classe e 1 (um) membro do Conselho de 
Meio Ambiente, na forma da lei. 
Parágrafo único. O CONDURB contará, na sua composição, com dois 
representantes titulares e dois Suplentes do Poder Legislativo, havendo 
substituição de titulares de seis em seis meses, sendo que a escolha dos 
mesmos será feita em Plenário 

Garante a participação da 
comunidade no Conselho de 
Desenvolvimento Urbano – 
CONDURB. 

Art. 107. O Município assegurará a todos os cidadãos o direito de: 
I - receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, 
ou de interesse coletivo, ou geral, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja 
imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; 
II - obter nas repartições públicas, independentemente do pagamento de 
taxas, certidão de atos, contratos, decisões e pareceres, para defesa de 
direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal; 
III - peticionar aos poderes públicos, independentemente do pagamento 
de taxas, em defesa de direito, ou contra ilegalidade ou abuso de poder. 

Estabelece o direito do cidadão de 
obter informações públicas, 
quando solicitar. 

Art. 110. O Município, na forma da lei, instituirá mecanismos que 
assegurem a participação da comunidade na administração municipal e 
no controle de seus atos, através de conselhos, colegiados, entidades, 
representantes de classe, prevendo, dentre outros, os seguintes: 
I - audiências públicas; 
II - fiscalização da execução orçamentária e das contas públicas; 
III - recursos administrativos coletivos; 
IV - plebiscito; 
V - iniciativa de Projetos de Lei. 

Estabelece alguns mecanismos 
para a participação da 
comunidade. 

Art. 177. A família, como base da sociedade, tem especial proteção do 
Município, que manterá programas destinados a assegurar: (...) 
Parágrafo único. O Município criará, na forma da lei, o Conselho 
Municipal de Promoção dos Direitos e Defesa da Criança e Adolescente, 
responsável pela implementação da prioridade absoluta dos direitos da 
criança e do adolescente. 

Estabelece a criação do Conselho 
Municipal de Promoção dos 
Direitos e Defesa da Criança e 
Adolescente. 

Art. 186. A gestão do ensino público municipal será exercida de forma 
democrática, garantindo-se a representação de todos os segmentos 
envolvidos na ação educativa, na concepção, execução de controle e 
avaliação dos processos administrativos e pedagógicos. 
Parágrafo único. A organização e o funcionamento de órgãos colegiados, 
eleições diretas para diretores e vice de unidades escolares devem ser 
asseguradas, garantindo a gestão democrática e a autonomia da unidade 
escolar, a partir de eleições diretas para diretores e vice-diretores. 

Estabelece a gestão democrática 
na gestão do ensino público 
municipal. 

Art. 187. As funções normativas, deliberativas e consultivas referentes à 
educação, na área de competência do Município, serão exercidas pelo 
Conselho Municipal de Educação. 

Estabelece a criação do Conselho 
Municipal de Educação. 

Art. 188. Os Conselhos Regionais de Ensino, criados em cada região 
administrativa, serão compostos de oito membros, cada, como órgão de 
natureza colegiada e representativa da sociedade, com atribuições 
consultivas e fiscalizadora, com atuação regionalizada, nas seguintes 
proporções: 
I - 1/4 (um quarto) indicado pelo Executivo Municipal; 
II - 1/4 (um quarto) indicado pelo Legislativo Municipal; 

Estabelece a participação de 
entidades representativas nos 
Conselhos Regionais de Ensino. 
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III - 2/4 (dois quartos) indicados, proporcionalmente, pelas entidades 
representativas dos trabalhadores em educação, dos estudantes e dos pais 
da região. 
Art. 208. O Município manterá o Conselho Municipal de Saúde, órgão 
deliberativo e fiscalizador da política de saúde municipal, constituído 
proporcionalmente de: 
I - gestores do sistema; 
II - associações comunitárias; 
III - entidades representativas das classes empregadoras; 
IV - entidades representativas de profissionais de saúde. 

Estabelece a participação de 
entidades representativas no 
Conselho Municipal de Saúde. 

Art. 220. Ao Município compete proteger o meio ambiente e combater a 
poluição, em qualquer de suas formas, de modo a assegurar o direito de 
todos ao meio ambiente ecológico equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida das presentes e futuras 
gerações. 
§ 2º É assegurada a participação popular em todas as decisões 
relacionadas ao meio ambiente e o direito à informação sobre essa 
matéria, através de entidades ligadas à questão ambiental, na forma da 
lei. 

Assegura a participação popular 
nas decisões relacionadas ao meio 
ambiente. 

Art. 250. Fica mantido o Conselho Municipal de Transporte, com caráter 
consultivo, fiscalizador e deliberativo da política de transporte e será 
composto com número de membros definidos em lei, da seguinte forma: 
I - 1/4 (um quarto) indicado pelo Executivo Municipal; 
II - 1/4 (um quarto) indicado pelo Legislativo Municipal; 
III - 2/4 (dois quartos) indicados proporcionalmente pelas entidades 
representativas dos trabalhadores e da sociedade civil. 

Estabelece a participação de 
entidades representativas dos 
trabalhadores e da sociedade civil 
no Conselho Municipal de 
Transporte. 

Art. 256. O Município criará, na forma da lei, o Conselho Municipal de 
Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, com a finalidade de investigar as 
denúncias de violação dos direitos humanos no território do Município, 
encaminhando-as aos órgãos pertinentes e propondo soluções gerais 
compatíveis. 
§ 1º No exercício de suas funções e a fim de bem cumprir sua finalidade, 
o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana deve ordenar 
perícias. 
§ 2º O Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana será 
composto por oito conselheiros, nomeados pelo chefe do Poder 
Executivo pelo prazo de dois anos, sendo: 
I - 02 (dois) indicados pelo Executivo; 
II - 02 (dois) indicados pela Câmara; 
III - 02 (dois) indicados pela OAB; 
IV - 02 (dois) indicados pelas entidades gerais da sociedade civil 

Estabelece a participação de 
entidades gerais da sociedade 
civil no Conselho Municipal de 
Defesa dos Direitos da Pessoa 
Humana. 

Art. 257. O Município criará, na forma da lei, o Conselho Municipal de 
Cultura, órgão deliberativo, normativo e fiscalizador das ações culturais 
no âmbito do Município, composto por representantes dos Poderes 
Executivo e Legislativo e, majoritariamente, por representantes de 
entidades culturais, profissionais da área cultural e outros segmentos da 
sociedade civil. 

Estabelece a participação de 
representantes de entidades 
culturais, profissionais da área 
cultural e outros segmentos da 
sociedade civil no Conselho 
Municipal de Cultura. 

Art. 259. A gestão do Carnaval será exercida de forma democrática, 
garantindo-se a representação de todos os segmentos envolvidos na 
concepção, controle e avaliação dos processos administrativos e 
financeiros. 

Estabelece a gestão do carnaval 
de forma democrática. 
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Art. 261. O Conselho Municipal do Carnaval e Outras Festas Populares 
será composto democraticamente nas seguintes proporções: 
I – 01 (um) representante do Executivo Municipal; 
II – 01 (um) representante da Empresa Salvador Turismo – Saltur; 
III – 01 (um) representante da Fundação Gregório de Mattos; 
IV – 01(um) representante da Secretaria Municipal de Saúde; 
V – 01(um) representante do Poder Legislativo; 
VI - 01(um) representante da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia; 
VII - 01(um) representante da Secretaria de Segurança Pública do Estado 
da Bahia; 
VIII - 01(um) representante da Polícia Militar; 
IX - 01(um) representante da Empresa de Turismo da Bahia – 
Bahiatursa; 
X - 01(um) representante do Juizado de Menores; 
XI - 01(um) representante da Federação dos Clubes Carnavalescos da 
Bahia; 
XII - 01 (um) representante da Associação dos Blocos de Salvador; 
XIII - 01 (um) representante da Associação dos Blocos de Trios; 
XIV - 01 (um) representante dos Blocos Afros; 
XV - 01(um) representante dos Afoxés; 
XVI - 01 (um) representante dos Blocos de Percussão; 
XVII – 01(um) representante dos Blocos de Índios e Travestidos; 
XVIII - 01(um) representante da União das Entidades de Samba da 
Bahia; 
XIX – 01(um) representante da Associação dos Blocos Alternativos; 
XX - 01(um) representante da Associação Baiana de Trios 
Independentes; 
XXI - 01(um) representante da Associação Carnavalesca das Entidades 
de Sopro e Percussão; 
XXII - 01(um) representante da Associação Baiana dos Camarotes; 
XXIII - 01 (um) representante do Sindicato dos Músicos; 
XXIV - 01 (um) representante da Associação dos Barraqueiros de Festas 
Populares; 
XXV - 01 (um) representante do Sindicato dos Vendedores Ambulantes 
e Feirantes de Salvador; 
XXVI - 01 (um) representante da Associação dos Proprietários de 
Equipamentos de som, iluminação e infraestrutura; 
XXVII - 01 (um) representante da Associação Baiana de Imprensa; 
XXVIII - 01 (um) representante da Associação dos Artistas Plásticos 
Modernos da Bahia; 
XXIX - 01 (um) representante do Conselho Baiano de Turismo; 
XXX - 01 (um) representante da Associação Brasileira de 
Entretenimento – Seção Bahia; 
XXXI- 01 (um) representante da Associação Baiana do Mercado 
Publicitário; 
XXXII - 01 (um) representante dos Conselhos Comunitários Regionais. 
Parágrafo único. A Coordenação Executiva do Carnaval será composta 
de 03 (três) coordenadores, sendo 01 (um) eleito pelo Conselho do 
Carnaval e Outras Festas Populares, 01 (um) indicado pelo Governador 
do Estado e 01 (um) pelo Prefeito Municipal, não sendo permitida a 
recondução do primeiro. 

Estabelece 32 entidades de 
interesse para participar do 
Conselho Municipal do Carnaval 
e Outras Festas Populares. 

Fonte: elaboração própria, a partir de Lei Orgânica Municipal de São Paulo (2016) 
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Anexo A 
Conselhos, comissões e comitês com participação social em funcionamento em 2014 

 
LISTA DE COLEGIADOS 

Conselho Ano Soc. Legislação Antecessores 

1 
Conselho 
Nacional de 
Saúde (CNS) 

1937 83% 

Criado pela Lei nº 378, de 13 de 
janeiro de 1937, e regulamentado 
pelo Decreto n° 34.347, de 1954. 
Foi reformulado pelo Decreto nº 
99.438, de 1990 e, 
posteriormente, pelo Decreto nº 
5.839, de 11 de julho de 2006. 
Atualmente regido pela 
Resolução nº 435, de 12 de 
agosto de 2010. 

O conselho ancestral do CNS 
foi o Conselho de Saúde 
Pública, instituído pelo 
Decreto nº 169, de 18 de 
janeiro de 1890. 

2 
Conselho 
Nacional de 
Direitos 
Humanos 
(CNDH) 

1964 50% 

Criado pela Lei nº 4.319, de 16 de 
março de 1964. Alterado pela Lei 
nº 5.763, de 1971 e 
posteriormente, pela Lei nº 
10.683, de 2003, que o incorpora 
à Secretaria dos Direitos 
Humanos da Presidência da 
República. Reformulado pela Lei 
nº 12.986, de 2 de junho de 2014, 
que altera seu nome e 
composição. 

Criado 15 dias antes do golpe 
militar, o então Conselho de 
Defesa dos Direitos da Pessoa 
Humana realizou sua primeira 
reunião somente em setembro 
de 1968. Nos seus primeiros 
20 anos, o CDDPH não teve 
condições de realizar 
plenamente os objetivos para 
os quais tinha sido criado. 
 

3 
Conselho 
Nacional do 
Meio 
Ambiente 
(Conama) 

1981 28% 

Criado pela Lei nº 6.938, de 31 de 
agosto de 1981 e regulamentado 
pelo Decreto nº 88.351, de 1983. 
Foi reformulado pelos Decretos 
nº 99.274, de 1990; nº 1.523, de 
1995; nº 2.120, de 1997; nº 3.942, 
de 2001 e, posteriormente, pelo 
Decreto nº 6.792, de 2009.  

Não há registros. 

4 

Conselho 
Nacional de 
Política 
Criminal e 
Penitenciária 
(CNPCP) 

1984 
13 poder 
público e 
especiali
stas. 

Criado pela Lei n.º 7.210, de 11 
de julho de 1984. Atualmente, é 
regido pela Portaria n.º 1.107, de 
5 de junho de 2008. 

Não há registros. 

5 
Conselho de 
Recursos do 
Sistema 
Financeiro 
Nacional 

1985 50% 

Criado pelo Decreto nº 91.152, de 
15 de março de 1985, e 
reformulado pela Lei nº 9.069, de 
1995. Regulamentado pelo 
Decreto nº 1.935, de 1996 e 
alterado pelo Decreto nº 7.835, de 
2012. 

Não há registros. 

6 
Conselho 
Nacional dos 
Direitos da 
Mulher 
(CNDM) 

1985 61% 
Criado pela Lei n° 7.353, de 29 
de agosto de 1985. Foi 
reformulado pelos Decretos nº 
6.412, de 2008 e nº 8.202, de 
2014. 

Não há registros. 

7 
Conselho 
Curador do 
FGTS 
(CCFGTS) 

1990 50% 
Criado pela Lei nº 8.036, de 11 de 
maio de 1990. Reformulado pelo 
Decreto nº 3.101, de 1999 e pelo 
Decreto nº 6.827, de 2009.  

Previsto na pela Lei nº 5.107, 
de 1966, sem caráter 
participativo. 

8 Conselho 
Deliberativo 1990 67% Criado pela Lei nº 7.998, de 11 de 

janeiro de 1990. Foi reformulado Não há registros. 
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do Fundo de 
Amparo ao 
Trabalhador 
(Codefat) 

pelo Decreto nº 6.827, de 2009 e, 
atualmente, é regido pelo Decreto 
nº 7.026, de 2009. 

9 
Conselho 
Nacional de 
Política 
Agrícola 
(CNPA) 

1991 33% 

Criado pela Lei nº 8.171, de 17 de 
janeiro de 1991 e regulamentado 
pela Lei no 8.174, de 1991. Foi 
alterado pela Lei nº 10.327, de 
2001, e pelo Decreto nº 4.623, de 
2003. 

Não há registros. 

10 
Conselho 
Nacional de 
Previdência 
Social 
(CNPS) 

1991 60% 

Criado pela Lei n° 8.213, de 24 
de julho de 1991, reformulado 
pela Lei nº 8.619, de 5 de janeiro 
de 1993, e regulamentado pelo 
Decreto nº 3.048, de 1999. 
Atualmente, é regido pela 
Resolução n.º 1.212, de 10 de 
abril de 2002. 

Herdou suas atribuições do 
Conselho Superior da 
Previdência e Assistência 
Social, criado pelo Decreto nº 
92.702, de 1986. 

11 

Conselho 
Nacional dos 
Direitos da 
Criança e do 
Adolescente 
(Conanda) 

1991 50% 
Criado pela Lei nº 8.242, de 12 de 
outubro 1991 e regulamentado 
pelo Decreto nº 408, de 1991. Foi 
reformulado pelo Decreto nº 
5.089 de 2004. 

Herdou atribuições do 
Conselho de Assistência e 
Proteção aos Menores, criado 
pelo Decreto nº 16.272, de 
1923. 
 

12 
Conselho 
Nacional de 
Assistência 
Social 
(CNAS) 

1993 50% 

Criado pela Lei n° 8.742, de 7 de 
dezembro de 1993 e 
regulamentado pelo Decreto nº 
1.817, de 1996. Foi reformulado 
pelo Decreto nº 5.003, de 2004. 
Atualmente, é regido pela 
Resolução nº 6, de 9 de fevereiro 
de 2011. 

Precedido pelo Conselho 
Nacional de Serviço Social, 
criado pelo Decreto-Lei nº 
525, de 1938. 

13 
Conselho 
Nacional de 
Imigração 
(CNIg) 

1993 58% 

Criado pela Lei nº 6.815, de 19 de 
agosto de 1980. Passou a contar 
com participação da sociedade a 
partir de 1993. Atualmente, é 
regido pelos Decretos nº 840, de 
1993 e nº 3.574, de 2000. 

Não há registros. 

14 
Conselho 
Nacional de 
Educação 
(CNE) 

1995 100% 

Criado pela Lei n° 9.131, de 24 
de novembro de 1995. As 
atribuições das Câmaras de 
Educação Básica e de Educação 
Superior, que compõem o 
conselho, são regulamentadas 
pela Medida Provisória nº 2.216-
37, de 2001; pelo Decreto nº 
3.860, de 2001; pela Lei nº 
10.861, de 2004; e pelo Decreto 
nº 5.773, de 2006. 

Precedido pelo Conselho 
Superior de Ensino (Decreto 
nº 8.659, de 1911), pelo 
Conselho Nacional de 
Educação (Decreto n° 19.850, 
de 1931), e, posteriormente, 
pelo Conselho Federal de 
Educação (Lei nº 4.024, de 
1961). 

15 
Conselho 
Deliberativo 
da Política 
do Café 
(CDPC) 

1996 63% 
Criado pelo Decreto nº 2.047, de 
29 de outubro de 1996 e 
regulamentado pelo Decreto nº 
4.623, de 2003. 
 

Precedido pelo Instituto 
Brasileiro do Café (IBC), 
vinculado ao Ministério da 
Indústria e Comércio, como 
autarquia do governo federal, 
entre 1952 e 1989. 
 

16 
Conselho 
Nacional de 
Ciência e 

1996 51% 
Criado pela Lei nº 9.257, de 9 de 
janeiro de 1996. Foi reformulado 
pelo Decreto nº 6.090, de 2007. 

Precedido pelo Conselho 
Nacional de Pesquisas (Lei nº 
1.310, de 1951) e pelo 
Conselho Nacional de 
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Tecnologia 
(CCT) 

Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (Lei nº 6.129, de 
1974). Previsto pela Lei nº 
8.090, de 13 de novembro de 
1990. 

17 
Conselho 
Nacional de 
Política 
Energética 
(CNPE) 

1997 14% 

Criado pela Lei nº 9.478, de 6 de 
agosto de 1997, regulamentado 
pelo Decreto nº 3.520, de 2000 e 
reformulado pelo Decreto nº 
5.793, de 2006. Atualmente 
regido pela Resolução nº 7, de 10 
de novembro de 2009. 

Precedido pelo Conselho 
Nacional de Águas e Energia, 
criado pelo Decreto-Lei nº 
1.285, de 1939. 

18 
Conselho 
Nacional de 
Recursos 
Hídricos 
(CNRH) 

1997 32% 
Criado pela Lei nº 9.433, de 8 de 
janeiro de 1997 e reformulado 
pelos Decretos nº 2.612, de 1998; 
e nº 4.613, de 2003. 

Não há registros. 

19 

Conselho 
Nacional de 
Desenvolvim
ento Rural 
Sustentável 
(Condraf) 

1999 51% 

Criado pelo Decreto nº 3.200, de 
1999. Teve seu nome alterado 
pelo Decreto nº 3.508, de 2000 e 
foi transferido para o MDA pela 
Medida Provisória nº 1.999-19, 
de 2000. Foi reformulado pelo 
Decreto nº 4.854, de 2003. 
Atualmente, é regido pela 
Resolução Condraf nº 82, de 19 
de maio de 2011. 

Precedido pelo Conselho 
Nacional de Reforma Agrária 
(Decreto nº 612-A, de 1962), 
e, posteriormente, pelo 
Conselho Nacional do Pronaf 
(Decreto nº 1.946, de 1996), e 
pelo Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Rural 
(Decreto nº 3.200, de 1999). 
 

20 

Conselho 
Nacional dos 
Direitos da 
Pessoa com 
Deficiência 
(Conade) 

1999 50% 

Criado pelo Decreto nº 3.076, de 
1º de junho de 1999 e 
reformulado pelo Decretoº 3.298, 
de 1999. Foi incorporado à 
estrutura básica da Secretaria de 
Direitos Humanos da Presidência 
da República pela Lei nº 10.683, 
de 28 de maio de 2003. Teve seu 
nome alterado pela Lei nº 12.314, 
de 2010. 

Precedido pelo Conselho 
Consultivo da Coordenadoria 
para Integração da Pessoa 
Portadora de Deficiência pelo 
Decreto nº 94.806, de 1987. 

21 

Conselho da 
Autoridade 
Central 
Administrati
va Federal 
contra o 
Sequestro 
Internacional 
de Crianças 

2001 20% 
Criado pelo Decreto nº 3.951, de 
4 de outubro de 2001. 
 

Não há registros. 
 

22 

Conselho de 
Desenvolvim
ento do 
Agronegócio 
do Cacau 
(CDAC)  

2001 50% 

Criado pelo Decreto sem número, 
de 24 de agosto de 2001. 
Atualizado pelo Decreto sem 
número, de 14 de setembro de 
2001. 
 

Não há registros. 
 

23 

Conselho 
Nacional de 
Combate à 
Discriminaçã
o e 
Promoção 
dos Direitos 
de LGBT 

2001 50% 

Criado pelo Decreto nº 3.952, de 
4 de outubro de 2001. Foi 
reformulado pelo Decreto nº 
5.397, de 2005 e atualizado pelo 
Decreto nº 7.388, de 2010. 
Previsto no art. 16 da Lei nº 
9.649, de 27 de maio de 1998. 

Criado como Conselho 
Nacional de Combate à 
Discriminação, tratava 
originalmente de "grupos 
sociais e étnicos afetados por 
discriminação racial e demais 
formas de intolerância". Em 
2005 passa a tratar 
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(CNCD/LGB
T) 

explicitamente dos direitos de 
LGBT. 
 

24 
Conselho 
Nacional de 
Turismo 
(CNT) 

2001 58% 

Criado pela Medida Provisória 
2216-37, de 31 de agosto de 2001 
e regulamentado pelo Decreto nº 
4.402, de 2002. Foi incorporado à 
estrutura do Ministério do 
Turismo pela Lei nº 10.683, de 
2003 e reformulado pelo Decreto 
nº 4.686, de 2003 e pelo Decreto 
n° 6.705, de 2008.  

Criado originalmente pelo 
Decreto-Lei nº 55, de 18 de 
novembro de 1966. Foi 
extinto em 1991 e recriado 
somente em 2001. 

25 
Conselho 
Superior do 
Cinema 
(CSC) 

2001 50% 
Criado pela Medida Provisória nº 
2.228-1, de 6 de setembro de 
2001 e reformulado pelos 
Decretos nº 4.858, de 2003 e nº 
7.000, de 2009. 

Não há registros. 

26 
Conselho 
Nacional do 
Esporte 
(CNE) 

2002 64% 

Criado pelo Decreto nº 4.201, de 
18 de abril de 2002, com base na 
Lei nº 9.615, de 1998. Foi 
reformulado pela Lei nº 10.672, 
de 2003 e pelo Decreto nº 7.984, 
de 2013. 

Precedido pelo Conselho 
Nacional de Desportos, pelo 
Decreto-Lei nº 3.199, de 1941 
e, posteriormente, previsto 
pela Lei nº 9.615, de 1998. 

27 

Conselho 
Nacional dos 
Direitos do 
Idoso 
(CNDI) 
 

2002 50% 
Criado pelo Decreto nº 4.227, de 
13 de maio de 2002. Foi 
reformulado pelo Decreto nº 
5.109, de 2004. 

Não há registros. 

28 

Conselho da 
Transparênci
a Pública e 
Combate à 
Corrupção 
(CTPCC) 

2003 50% 

Criado pela Lei nº 10.683, de 28 
de maio de 2003 e regulamentado 
pelo Decreto nº 4.923, de 18 de 
dezembro de 2003. Foi 
reformulado pelo Decreto nº 
7.857, de 2012. 

Não há registros. 

29 

Conselho de 
Desenvolvim
ento 
Econômico e 
Social 
(CDES) 

2003 83% 
Criado pela Lei n° 10.683, de 28 
de maio de 2003 e regulamentado 
pelo Decreto nº 4.744, de 16 de 
junho de 2003.  

Precedido pelos Conselho do 
Desenvolvimento (Decreto nº 
38.744, de 1956), Conselho 
Nacional de Economia 
(Constituição de 1946), 
Conselho de Desenvolvimento 
Econômico e o Conselho de 
Desenvolvimento Social 
(ambos na Lei nº 6.650, de 
1979). 

30 
Conselho 
Nacional de 
Aquicultura e 
Pesca 
(Conape) 

2003 50% 
Criado pela Lei nº 10.683, de 28 
de maio de 2003. Atualmente, é 
regido pelo Decreto nº 5.069, de 
2004. 

Tem como ancestral o 
Conselho Nacional da Pesca, 
criado pelo Decreto-Lei nº 
794, de 1938. 

31 
Conselho 
Nacional de 
Economia 
Solidária 
(CNES) 

2003 66% 
Criado pela Lei nº 10.683, de 28 
de maio de 2003 e regulamentado 
pelo Decreto nº 5.811, de 2006. 

Tem raízes no Conselho 
Nacional de Cooperativismo, 
criado pelo Decreto nº 46.438, 
de 1959. 

32 
Conselho 
Nacional de 
Promoção da 
Igualdade 

2003 50% 
Criado pela Lei n° 10.678, de 23 
de maio de 2003 e regulamentado 
pelo Decreto nº 4.885, de 2003. 
Foi reformulado pelo Decreto  
nº 6.509, de 16 de julho de 2008. 

O CNPIR teve como 
antecessor o Conselho 
Nacional de Combate à 
Discriminação. A partir de 
2003, os dois conselhos 
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Racial 
(CNPIR) 

coexistiram, com atribuições 
formalmente semelhantes, até 
a reestruturação do 
CNCD com o Decreto nº 
7.388, de 2010. 

33 

Conselho 
Nacional de 
Segurança 
Alimentar e 
Nutricional 
(Consea) 

2003 67% 

Instituído pela Lei nº 10.683, de 
28 de maio de 2003 e 
regulamentado pelo Decreto nº 
5.079, de 2004. Foi reformulado 
pelo Decreto nº 6.272, de 2007 e, 
posteriormente, pelo Decreto nº 
8.226, de 16 de abril de 2014. 

O Consea foi estabelecido 
pelo Decreto nº 807, de 1993. 
Foi extinto e suas atribuições 
foram absorvidas pelo 
Conselho Consultivo do 
Programa Comunidade 
Solidária, por meio do 
Decreto nº 1.366, de 1995, 
substituído pelo Decreto nº 
2.999, de 1999, que institui o 
Conselho da Comunidade 
Solidária. Em 2003, o 
conselho foi retomado. 

34 
Conselho das 
Cidades 
(Concidades) 

2004 57% 
Criado pelo Decreto nº 5.031, de 
25 de maio de 2004, e 
reformulado pelo Decreto nº 
5.790, de 2006. 

Precedido pelo Conselho 
Nacional de Desenvolvimento 
Urbano, criado pelo Decreto 
nº 83.355, de 1979. Teve sua 
nomenclatura alterada através 
da Lei nº 10.683, de 2003. 

35 

Conselho 
Nacional de 
Combate à 
Pirataria e 
Delitos 
contra a 
Propriedade 
Intelectual 
(CNCP) 

2004 39% 
Criado pelo Decreto nº 5.244, de 
14 de outubro de 2004. 
Reformulado pelo Decreto nº 
5.634, de 2005. 

Previsto na Lei nº 10.683, de 
28 de maio de 2003. 

36 

Conselho 
Nacional de 
Desenvolvim
ento 
Industrial 
(CNDI) 

2004 50% 
Criado pela Lei nº 11.080, de 30 
de dezembro de 2004 e 
regulamentado pelo Decreto nº 
5.353, de 2005. Foi reformulado 
pelo Decreto nº 7.580, de 2011. 

Não há registros. 

37 
Conselho 
Nacional de 
Juventude 
(Conjuve) 
 

2005 67% 
Criado pela Lei nº 11.129, de 30 
de junho de 2005. Citado pela Lei 
nº 12.852, de 5 de agosto de 
2013. 

Não há registros. 
 

38 
Conselho 
Nacional de 
Política 
Cultural 
(CNPC) 

2005 52% 
Criado pelo Decreto nº 5.520, de 
24 de agosto de 2005, e regido 
pelo art. 216-A, §2º, II, da 
Constituição Federal e pela Lei nº 
12.343, de 2010. 

Precedido pelo Conselho 
Nacional de Cultura, criado 
pelo Decreto nº 526, de 1938 
e pelo Conselho Federal de 
Cultura, criado pelo Decreto-
Lei nº 74, de 1966. 

39 
Conselho 
Nacional de 
Proteção e 
Defesa Civil 
(Conpdec) 

2005 18% 

Criado pelo Decreto nº 5.376, de 
17 de fevereiro de 2005. Foi 
reformulado pelo Decreto nº 
7.257, de 4 de agosto de 2010. 
Atualmente, é regido pela Lei nº 
12.608, de 10 de abril de 2012. 

Precedido pelo Grupo 
Especial para Assuntos de 
Calamidades Públicas 
(Geacap), (Decreto nº 67.347, 
de 1970) que, por sua vez, 
sucedeu o Grupo de Trabalho 
para o Plano Nacional de 
Defesa Contra as Calamidades 
Públicas (Decreto nº 64.568, 
de 1969). Previsto pelo 
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Decreto nº 97.274, de 16 de 
dezembro de 1988. 

40 
Conselho 
Nacional de 
Políticas 
sobre Drogas 
(Conad) 

2006 46% 

Criado pelo Decreto nº 5.912, de 
27 de setembro de 2006. Foi 
reformulado pelo Decreto nº 
7.426, de 2011, que transfere o 
Conselho do Gabinete de 
Segurança Institucional para o 
Ministério da Justiça. 

Precedido pelo Conselho 
Federal de Entorpecentes, 
criado pelo Decreto nº 85.110, 
de 1980. Seu nome até 2011 
era Conselho Nacional 
Antidrogas. Passou a ser um 
conselho participativo 
somente em 2006. 

41 
Conselho de 
Recursos da 
Previdência 
Social 
(CRPS) 

2007 50% 
Criado pela Portaria MPS/GM/nº 
323, de 27 de agosto de 2007. Foi 
reformulado pela Portaria nº 548, 
de 13 de setembro de 2011. 
 

Não há registros. 

42 

Conselho 
Nacional de 
Controle de 
Experimenta
ção Animal 
(Concea)  

2008 14% 
Criado pela Lei nº 11.794, de 8 de 
outubro de 2008. Regulamentado 
pelo Decreto nº 6.899, de 2009. 

Não há registros. 

43 
Conselho 
Nacional de 
Previdência 
Complement
ar (CNPC) 

2009 30% 

Criado pela Lei nº 12.154, de 23 
de dezembro de 2009 e 
regulamentado pelo Decreto nº 
7.123, de 3 de março de 2010. 
Regido pela Portaria nº 132, de 
14 de março de 2011. 

Precedido pelo Conselho de 
Gestão da Previdência 
Complementar, criado pelo 
Decreto nº 4.678, de 2003. 

44 
Conselho 
Nacional de 
Segurança 
Pública 
(Conasp) 

2009 70% 

Criado pelo Decreto nº 98.936, de 
8 de janeiro de 1990. 
Reformulado pelo Decreto nº 
6.950, de 26 de agosto de 2009, 
quando se tornou participativo. 
Foi reformulado pelo Decreto nº 
7.413, de 2010. 

Embora tenha sido criado pelo 
Decreto nº 98.936, de 8 de 
janeiro de 1990 e 
regulamentado pelo Decreto 
nº 2.169, de 1997, o conselho 
só se tornou participativo em 
2009. 

45 
Conselho 
Administrati
vo de 
Recursos 
Fiscais (Carf) 

2009  
Criado pela Lei nº 11.941, de 27 
de maio de 2009 e regulamentado 
pela Portaria MF nº 256, de 22 de 
junho de 2009. 

Ministério da Fazenda. 

46 
Conselho de 
Relações do 
Trabalho 
(CRT) 

2010 67% 
Criado pela Portaria nº 2.092, de 
2 de setembro de 2010, do 
Ministro do Trabalho e Emprego. 

Herdou atribuições do 
Conselho Nacional do 
Trabalho, criado pelo Decreto 
nº 1.617, de 4 de setembro de 
1995. 

47 

Conselho de 
Representant
es dos 
Brasileiros 
no Exterior 
(CRBE) 

2010 100% 

Criado pelo Decreto n° 7.214, de 
15 de junho de 2010. Foi 
reestruturado pelo Decreto nº 
7.987, de 2013. Atualmente, é 
regido pela Portaria nº 377, de 7 
de julho de 2013. 

Precedeu o Conselho 
Provisório de Representantes 
(CPR), criado em 2008, por 
reivindicação de lideranças 
comunitárias. O CPR se 
dissolveu durante a II 
conferência, em outubro de 
2009. 

48 

Conselho 
Nacional de 
Integração de 
Políticas de 
Transporte 
(Conit) 

2012 42% 
Criado pelo Decreto nº 7.789, de 
15 de agosto de 2012, quando se 
torna um conselho participativo. 

Embora tenha sido criado pela 
Lei nº 10.233, de 5 de junho 
de 2001, e regulamentado 
pelo Decreto nº 6.550, de 
2008, apenas em 2012 torna-
se participativo. 
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49 
Conselho 
Nacional de 
Irrigação 

2013 
Ainda 
não 
definido 

Instituição autorizada pela Lei nº 
12.787, de 11 de janeiro de 2013 
e ainda não instituído. 

Ainda não está em 
funcionamento. 

50 
Conselho 
Nacional de 
Fomento e 
Colaboração 

2014 
Ainda 
não 
definido 

Previsto pela Lei nº 13.019, de 31 
julho de 2014 e ainda não 
instituído. 
 

Ainda não está em 
funcionamento. 

Fonte: BRASIL, 2014, p. 105-110. 
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Anexo B 
Cobertura dos conselhos nos municípios brasileiros (IBGE) 

 
Conselho Nº de 

municípios 
% de 

municípios 
Ano da 
Munic 

Conselho Municipal de Assistência Social 5.562 99,86% 2013 
Conselho Municipal de Saúde 5.553 99,69% 2013 
Conselho Tutelar 5.526 99,21% 2012 
Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle 
Social do Fundeb 5.462 98,06% 2011 
Conselho de Alimentação Escolar 5.303 95,21% 2011 
Conselho Municipal de Direitos da Criança e do 
Adolescente 5.249 94,24% 2012 
Conselho Municipal de Educação 4.718 84,70% 2011 
Conselhos Escolares 4.243 76,18% 2011 
Conselho Municipal de Meio Ambiente 3.784 67,94% 2013 
Conselho Municipal de Habitação 3.240 58,17% 2011 
Conselho Municipal de Direitos do Idoso 2.993 53,73% 2012 
Conselho Municipal de Cultura 1.798 32,28% 2012 
Conselho Municipal de Segurança Alimentar e 
Nutricional 1.756 31,53% 2013 
Conselho de Transporte Escolar 1.367 24,54% 2011 
Conselho Municipal de Política Urbana ou similar 1.231 22,10% 2012 
Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com 
Deficiência 1.094 19,64% 2012 
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher 976 17,52% 2013 
Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio 879 15,78% 2012 
Conselho Municipal de Segurança Pública 642 11,53% 2012 
Conselho Municipal de Transporte 357 6,41% 2012 
Conselho Municipal de Juventude 303 5,44% 2009 
Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial 196 3,52% 2011 
Conselho Municipal de Saneamento 195 3,50% 2011 
Conselho Municipal de Direitos Humanos 123 2,21% 2011 

 
Conselho Municipal de Direitos de Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Travestis e Transexuais 12 0,22% 2011 

 
TOTAL DE CONSELHOS 62.562   
Fonte: Brasil, 2014, p. 113. Com base em: Relatório Perfil dos Municípios Brasileiros 2009, 2011, 2012, 
2013; Pesquisa de Informações Básicas Municipais (Munic/IBGE). 

 
 
 
  



236 
REFERÊNCIAS, APÊNDICES E ANEXOS 

LUIZA REIS TEIXEIRA 
  

 
 

Anexo C 
Conferências nacionais entre 1989 e 2016 

 
# Conferências nacionais Anos de realização Nº de 

edições 
1 Saúde 1992, 1996, 2000, 2003, 2007, 2011, 2015 7 
2 Saúde Mental 1992, 2001, 2010 3 
3 Saúde Indígena 1993, 2001, 2006, 2013 4 
4 Saúde Bucal 1993, 2004 2 
5 Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde 1994, 2004 2 
6 Segurança Alimentar e Nutricional 1994, 2004, 2007, 2011, 2015 5 
7 Saúde do Trabalhador  1994, 2005, 2014 3 
8 Recursos Humanos para a Saúde/Gestão do 

Trabalho e da Educação na Saúde 1994, 2006 2 
9 Direitos da Criança e do Adolescente  1995, 1997, 1999, 2002, 2003, 2005, 2007, 

2009, 2012, 2016 10 
10 Assistência Social 1995, 1997, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 

2011, 2013, 2015 10 
11 Direitos Humanos  1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 

2003, 2004, 2006, 2008, 2016 12 
12 Ciência, Tecnologia e Inovação 2001, 2005, 2010 3 
13 Medicamentos e Assistência Farmacêutica 2003 1 
14 Cidades 2003, 2005, 2007, 2010, 2013 5 
15 Meio Ambiente 2003, 2005, 2008, 2013 4 
16 Aquicultura e Pesca 2003, 2006, 2009 3 
17 Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente 2003, 2006, 2009, 2013 4 
18 Arranjos Produtivos Locais  2004, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013 6 
19 Esporte 2004, 2006, 2010 3 
20 Políticas para as Mulheres 2004, 2007, 2011, 2016 4 
21 Promoção da Igualdade Racial 2005, 2009, 2013 3 
22 Cultura 2005, 2010, 2013 3 
23 Povos Indígenas 2006 1 
24 Imunodeficiências Primárias 2006 1 
25 Educação Profissional e Tecnológica 2006 1 
26 Direitos da Pessoa com Deficiência 2006, 2008, 2012, 2016 4 
27 Direitos da Pessoa Idosa 2006, 2009, 2011, 2016 4 
28 Economia Solidária 2006, 2010, 2014 3 
29 Saúde Ambiental  2008 1 
30 Educação Básica 2008 1 
31 Aprendizagem Profissional 2008 1 
32 Comunidades Brasileiras no Exterior 2008, 2009, 2010, 2013 4 
33 Juventude 2008, 2011, 2015 3 
34 Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e 

Transexuais 2008, 2011 2 
35 Desenvolvimento Rural Sustentável e 

Solidário 2008, 2013 2 
36 Segurança Pública 2009 1 
37 Recursos Humanos da Administração Pública 

Federal  2009 1 
38 Educação Escolar Indígena 2009 1 
39 Comunicação 2009 1 
40 Educação 2010, 2014 2 
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41 Defesa Civil e Assistência 
Humanitária/Proteção e Defesa Civil 2010, 2014 2 

42 Transparência e Controle Social 2012 1 
43 Emprego e Trabalho Decente 2012 1 
44 Assistência Técnica e Extensão Rural 2012 1 
45 Desenvolvimento Regional 2013 1 
46 Migração e Refúgio 2014 1 
47 Política Indigenista 2015 1 

 TOTAL  141 
Fonte: Adaptado de Brasil 2014, p. 72 e 73 (Portal Participação em Foco do Ipea e Pogrebinschi (2010). 
Elaboração: Secretaria-Geral da Presidência da República).  

  
 


