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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem como objetivo a sistematização do debate teórico acerca da 

representação política a fim de identificar suas conquistas e limitações e reforçar a 

necessidade de sua reformulação. Desta forma, partindo do princípio de que a 

conjunção da representação com a participação é benéfica para a democratização 

da relação entre sociedade e Estado, são apresentados os instrumentos brasileiros 

institucionalizados de participação popular semidireta a partir da análise da 

efetividade destes como mecanismos de garantia do exercício pleno da soberania 

popular.  

 

Palavras-chave: representação política – participação política – soberania popular  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

 

 

This paper seeks to systematize the theoretical debate about political representation 

in order to identify its achievements and limitations, and to reinforce the need of 

reformulation. Therefore, assuming that pairing representation and participation is 

beneficial to the relationship between society and the State for the democratization 

process, this work presents the Brazilian institutionalized instruments of semi-direct 

public participation, based on an analysis of how effective these tools are as 

mechanisms to guarantee the full exercise of public sovereignty.  

 

Key words: political representation – participation – popular sovereignty. 
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INTRODUÇÃO  

 

A representação consolidou-se, em todo o mundo, como a principal forma de 

governo democrático e desde então, os seus princípios fundamentam a legitimidade 

dos regimes, a formação da autoridade, os arranjos institucionais e as formas de 

relação entre os cidadãos e o poder (LOUREIRO, 2009). Sua criação foi a solução 

encontrada para redução dos “custos internos” e dos “riscos externos” relativos ao 

processo decisório. Os “custos internos” dizem respeito a mobilização de recursos 

para que se alcance uma participação ampla dos cidadãos, e aumenta 

proporcionalmente ao crescimento do número de eleitores. Já os “riscos externos” 

relacionam-se à redução do número de decisores, ou seja, o risco da tirania 

(SARTORI, 1994, apud ANASTASIA; NUNES, p. 17, 2006).  

Para além dos benefícios, esse método representativo trouxe à tona novas 

problemáticas, sendo algumas delas: à natureza da relação entre representados e 

representantes; à capacidade de os representados externalizarem suas preferências 

perante os representantes e fiscalizarem suas ações e omissões; e à pretensão e à 

competência de os representantes tomarem suas decisões em nome dos cidadãos 

(ANASTASIA; NUNES, 2006). Além disso, a percepção da insuficiência do voto 

como instrumento de expressão da soberania popular, a ineficiência dos partidos 

políticos em representar ideias e novas identidades, o declínio do comparecimento 

nas urnas e os constantes escândalos de corrupção, são alguns dos fatores que 

evidenciam ainda mais a crise enfrentava pela representação.   

Diante dessas dificuldades e limitações da representação surgem propostas 

que, buscando revitalizar essa forma de governo, investem na defesa de reformas 

institucionais que visem ampliar os espaços e instrumentos de participação e 

deliberação popular. Valendo-se disso, este trabalho sustenta-se na perspectiva de 

que o real desafio enfrentado pelas democracias representativas não é a 

comprovação da sua ineficiência frente a modelos participativos ou deliberacionistas, 

mas sim a necessidade do seu aperfeiçoamento, transformando-a em um conjunto 

de interações entre representante e representados que compartilham os espaços 

deliberativos de maneira democrática.  

Consciente da importância da complementariedade entre formas de 

representação e participação, ou seja, da democratização da representação política 

pelo ingresso direto da sociedade no debate e na decisão de políticas 
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governamentais, o presente trabalho disserta acerca dos instrumentos 

institucionalizados de participação direta ou semidireta no Brasil. Tratar sobre a 

criação e o funcionamento desses instrumentos é reconhecer que mesmo com todos 

os limites e problemas enfrentados, estes surgem como possíveis corretivos à 

representação tradicional, em um momento em que a sociedade brasileira 

reconhece o seu poder de mobilização e a sua capacidade de promover mudanças. 

A orientação teórica da pesquisa está concentrada no debate acerca da 

representação e participação política, baseando-se, principalmente, nos artigos que 

compõe a edição n° 67 da revista Lua Nova, nomeada “O Futuro da Representação”. 

A edição conta com trabalhos de autores referências na temática como Hannah 

Pitkin, Iris Young, Nadia Urbinati e Adrián Lavalle. Em relação ao debate acerca dos 

instrumentos institucionais de participação semidireta no Brasil, a obra “A cidadania 

ativa: referendo, plebiscito e iniciativa popular” de Maria Victoria Benevides será o 

grande referencial teórico, contando ainda, com análises das experiências de 

participação que a democracia brasileira já vivenciou.  

Este trabalho não objetiva traçar um debate em busca de definir qual dos 

mecanismo de participação ou representação é mais eficiente. O que norteia a 

discussão aqui apresentada é justamente a ideia de que a democracia 

representativa possui a capacidade de se recriar e a se aprimorar, e que “a 

soberania popular, entendida como um princípio regulador é o motor central para a 

democratização da representação” (URBINATI, 2006, p. 192). Além disso, assim 

como defendido por Iris Young, considero que, no contexto das grandes sociedades, 

a representação e a participação não se anulam, mas requerem uma à outra para a 

construção de uma política plenamente democrática (YOUNG, 2006, p. 143).  

O trabalho está organizado em dois capítulos. O primeiro capítulo destina-se 

a apresentar o debate teórico acerca da representação e da participação. Desta 

forma, a partir de uma revisão bibliográfica foi traçado uma análise da representação 

desde a sua concepção jurídica eleitoral até a sua apresentação contemporânea que 

une componentes das teorias participativas e deliberacionistas.  

O segundo capítulo aborda os institutos de participação no Brasil, com 

enfoque naqueles de participação semidireta previstos na Constituição Federal de 

1988: o referendo, o plebiscito e a iniciativa popular de lei. Além da apresentação do 

contexto em que tais instrumentos passaram a fazer parte da nossa democracia, 

serão apontados alguns ganhos e limitações desses instrumentos, bem como 
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considerações sobre como tem se dado a relação entre sociedade e Governo nas 

experiências participativas. Além destes instrumentos, são objeto de análise deste 

trabalho os conselhos gestores de políticas públicas, o orçamento participativo e 

outros mecanismos de participação que foram criados no interior da esfera 

legislativa.   

Por fim, são apresentadas algumas considerações finais sobre o debate 

apresentado.  
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CAPÍTULO I – DEMOCRACIA REPRESENTATIVA   

 

O debate sobre a representação política se estende desde a explicação 

semântica do termo até a análise de inúmeras experiências empíricas distribuídas 

em um longo período de tempo. No entanto, para que se possa compreender esse 

debate uma das tarefas mais importantes é individuar as características da 

representação política. Desta forma, considerando as suas finalidades, pode-se 

partir do princípio de que a representação é um "mecanismo político particular para a 

realização de uma relação de controle (regular) entre governados e governantes” 

(COTTA, 2008, p. 1102).  

No que diz respeito aos aspectos da função representativa e o papel dos 

representantes, a representação política pode ser dividida em três modelos, sendo 

estes: representação como a relação de delegação, representação como a relação 

de confiança e representação como “espelho” (COTTA, p. 1102, 2008).   

A representação como delegação possui sua fundamentação no direito 

privado e tem raízes nas instituições medievais. Nesse sentido, o representante é 

como um embaixador, um agente autorizado agindo em nome dos seus contratantes 

(GALVÃO, 1971, apud LAVALE; HOUTZAGER; CASTELLO, p. 53, 2006). A melhor 

ilustração desse modelo de representação é o “mandato imperativo”, o qual o 

representante deveria seguir expressamente as propostas e demandas locais 

ditadas pelo seu contratante (eleitores), sob pena de destituição de cargo 

(AFFONSO, p. 12, 1996).  

A representação como espelho é o modelo que menos se atrela ao papel do 

representante. Este modelo concebe o corpo político como resultado da 

representação das diversas características do corpo social (COTTA, 2008). Esta é a 

concepção mais abstrata de representação política, no entanto, sua utilização é 

relevante no debate acerca da representação de grupos minoritário e 

marginalizados.    

Já o modelo da representação como a relação de confiança, conforme 

elucidado por Archanjo (2011), fundamenta-se na ideia de que o representante, 

como fiduciário da soberania popular, preserva sua autonomia e toma suas decisões 

a partir do interesse geral. É diante dessa concepção de representação que Edmund 

Burke, em seu famoso “Discurso aos eleitores de Bristol”, de 1774, reconhece o 
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mandato imperativo como um grande erro sobre a ordem, e entende que o 

Parlamento é um espaço de deliberação de uma nação, não devendo prevalecer 

nenhum interesse ou propósito local diferente do que o bem comum (BURKE, 2012). 

Está presente no discurso de Burke, a discussão sobre a dimensão virtual da 

representação, no sentido de que há uma representatividade construída que 

espelha, de certa forma, as principais camadas da nação (ALMEIDA, 2015, p. 74).  

A visão de Burke, que sustentou boa parte do pensamento elitista no século 

XX, se aproxima da concepção minimalista de representação, que entende que o 

Estado e a sociedade não se misturam, reduzindo assim a democracia 

representativa a um procedimento eleitoral de escolha de representantes, que, 

depois de eleitos possuirão autonomia plena sobre o interesse público (MELCHIORI, 

2011; URBINATI, 2006). 

Conforme elucidado por Cotta (2008, p. 1103), esses modelos de 

representação puramente aplicados, apresentam uma série de problemas. A 

representação como espelho é marcada pela estaticidade, já que se concentra na 

questão da fidelidade da representação e acaba por não se preocupar tanto com a 

capacidade do órgão representativo de manter sua governabilidade diante da 

síntese desse diversos problemas e tendências políticas particulares.  

No que diz respeito ao representante como delegado, característica do 

mandato imperativo, há a ausência de margem de manobra é conflitante com o 

exercício da representação política, e, além disso, percebe-se a impossibilidade de 

que os vários representados transmitam constantemente instruções aos seus 

representantes. Neste modelo de representação há uma dificuldade maior de 

identificar as falhas do representante, além de impor grades exigências ao eleitor 

no que se refere a tempo, esforço e informação. Outro fator negativo é o elevado 

risco da ditadura da maioria (ALMEIDA, 2015, p. 75).  

Por outro lado, em relação ao representante como fiduciário, há 

continuamente o risco de que os representantes e os representados tenham 

entendimentos diferentes quanto ao que seja melhor para a coletividade. Nesse 

sentido, a falta de instrumentos de controle junto a uma arbitrariedade de ação, 

pode ser preocupante (COTTA, 2008, p. 1103).  

Destarte, conforme elucidado por Almeida (2015, p. 79-80) a teoria 

democrática representativa apresenta fragilidade no que diz respeito a conexão 

entre os mecanismos de controle e de relacionamento entre as partes durante o 
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processo representativo e não somente no momento de constituição do 

representante. Assim, torna-se claro que há a necessidade de a teoria política 

ampliar o debate no que tange a pluralização das fontes de legitimidade da 

representação visto que a presença dos cidadãos não se encerra no momento 

eleitoral.  

Constata-se também, a existência de uma dualidade constitutiva entre 

representante e representado e entre representação e representatividade. Debates 

acerca da autonomia do representante em oposição ao mandato dos 

representados, delegação ou consentimento, soberania nacional ou soberania 

popular, e muitos outros binômios estão presentes nos escritos sobre os impasses 

e reconstituições da representação política. O destaque, no entanto, vai para a 

problemática da representatividade, ou seja, o grau de legitimidade da 

representação exercida por um representante e também para a ampliação dos 

espaços participativos como garantia do pleno exercício da soberania popular 

(LAVALE; HOUTZAGER; CASTELLO, 2006). 

 

 

2.1 A oligarquização da representação  

 

A teoria jurídica da representação, explicitada por Urbinati (2006), impõe que 

a representação é uma instituição rigorosamente atrelada ao Estado, na qual a 

relação com a sociedade é prerrogativa do representante. Nesse sentido, a 

participação popular é procedimental, reduzida ao momento das eleições.  

Esta visão que consiste no modelo eleitoral de democracia é uma combinação 

da presença do elitismo no interior das instituições políticas e legitimação popular. 

Assim, a representação se funda no princípio da divisão do trabalho, justificando os 

direitos políticos, a cidadania e os processos de tomada de decisão de maneira 

funcionalista (URBINATI, 2006). 

Essa corrente de pensamento baseia-se na concepção de democracia que 

reforça a exclusividade do modelo representativo e torna inviável o participativo, já 

que o exercício da soberania popular se encerra no momento da competição pelo 

voto (ALMEIDA, 2015, p. 82).  

Desta forma, a teoria jurídica da representação: 
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[..] é baseada em um dualismo bem definido entre Estado e sociedade; faz 
da representação uma instituição centrada rigorosamente no Estado, cuja 
relação com a sociedade é deixada ao juízo do representante (tutor); e 
restringe a participação popular a um mínimo procedimental (eleições como 
a nomeação de magistrados). (URBINATI, 2006, p. 199) 

 

Segundo Schumpeter (1984), teórico elitista, o governo do povo deve ser 

abandonado e substituído pelo governo aprovado pelo povo, restringindo a 

possibilidade de se tornar representante a uma minoria da sociedade 

(SCHUMPETER, 1984, p. 296). Os eleitores devem ter respeito à divisão de trabalho 

que existe entre eles e os seus representantes e necessitam compreender que a 

ação política passa a ser do cidadão eleito, abstendo-se assim da prerrogativa de 

instruir seus representantes sobre o que devem fazer e quais decisões devem 

tomar. 

Nesse contexto, a efetivação de uma ordem social mais igualitária torna-se 

impossível, visto que apenas uma parcela pequena da população possui qualidade 

suficientemente alta para tratar dos assuntos políticos. Essa redução de atores 

políticos ocorre, pois, o cidadão típico, ao se introduzir no campo político, desce para 

um nível inferior de rendimento mental, assumindo um pensamento associativo e 

afetivo, e colocando em dúvida até mesmo a sua capacidade de honrar o seu único 

compromisso que é o voto (SCHUMPETER, p. 313, 1984).  

O que se percebe é que o êxito de um governo democrático está relacionado 

com a existência de uma camada social que é produto de um processo 

rigorosamente seletivo, que aceita a política como coisa perfeitamente natural, e 

possui qualidades e padrões morais, e essa camada social compõe uma minoria nas 

sociedades (SCHUMPETER, p. 346, 1984).  

Seguindo essa linha de pensamento, Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto e 

Robert Michels, também defendiam que o poder político, no âmbito de todas as 

sociedades, pertence sempre a um grupo minoritário, responsável por estabelecer 

decisões para toda a totalidade, podendo, em alguns casos, utilizar até mesmo 

instrumentos coercitivos. Essa regra se aplica inclusive em conjunturas em que há a 

presença de um maior ativismo político por parte das “massas” (GIMENES, p. 125, 

2014).  

Para Mosca, as sociedades se dividem em duas classes, os dirigentes e os 

dirigidos. A classe dirigente, formada por poucos indivíduos, goza do monopólio dos 

recursos de poder político e vantagens dele decorrente. Já os dirigidos, formam a 
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maior camada da população, uma classe desarticulada e dispersa, que seria 

regulada pela classe dirigente de maneira legal ou até mesmo arbitraria e violenta 

(BOBBIO, 1998; GIMENES, 2014).  

Já Pareto foi o responsável em afortunar o termo “elites”, pois as definiu como 

a classe superior de uma sociedade, real detentora do poder político e econômico. 

Assim como Mosca, demonstrava intenso desprezo pelas massas detentoras de 

novos valores e apresentava como base um pensamento pessimista da natureza 

humana, distanciando sua teoria das minorias governantes de qualquer aspiração 

democrática (BOBBIO, 1998). 

A visão elitista clássica aqui apresentada ilustra com perfeição a “tese da 

futilidade” de Albert Hirschman (1992 [1991], apud MIGUEL, 2014, p. 139) que 

dispõe que toda tentativa de mudar o mundo social é fútil, já que em essência as 

sociedades são baseadas na dominação da massa pela elite, e mesmo com as 

mudanças, há sempre o retorno a sua essência. É nisso que se encontra uma das 

problemáticas da teoria das elites clássica, pois, teóricos como Michels, Pareto, 

Mosca e Schumpeter, se preocuparam apenas em sustentar a tese de que alguns 

exercem funções de governo (minoria) e outros, não. No entanto, a realidade, vai 

além desse pensamento, visto que, se analisados, os casos de governos de 

minorias pelo mudo são bem diferentes entre si. O que faltou no postulado elitista foi 

concluir que a divisão entre os governantes e governados pode ser resultado da 

correlação de forças (MIGUEL, 2014, p. 142). 

Isso não quer dizer que devamos eliminar a teoria das elites das discussões 

sobre representação política e democracia. O caráter simplificador da “lei de ferro 

das oligarquias” formulada por Michels instiga um importante debate sobre um dos 

vários impasses da representação, a tendência à emancipação dos representantes 

frente a seus representados (MIGUEL, p. 146, 2014). Esse distanciamento entre 

representante e representados ocorre por uma série de motivos, seja pela 

profissionalização do trabalho político, responsável por separá-los segundo grau de 

competência e acesso a informação, seja pelo incentivo à barganha e a concessão 

de privilégios existentes no meio político que estimulam a acomodação com o status 

quo. O que ocorre é a constante oligarquização dos dirigentes, inclusive aqueles 

provenientes da massa, que passam a não só atuar em prol de interesses e 

benefícios próprios como também se tornam conservadores, no sentido de não 
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desejarem transformar uma ordem que os oferece tantas vantagens (MIGUEL, 2014, 

p. 146). 

Por fim, Michels é essencial para nos atentar sobre o modelo representativo, 

que ora aparece como única solução para o êxito de um governo popular na 

contemporaneidade, e ora se apresenta com um dos grandes problemas da 

democracia. Nesse impasse, devemos sempre considerar que a ampliação da 

interlocução entre dirigentes e dirigidos é essencial para se alcançar uma 

representação mais democrática e, reconhecer que essa luta envolve o combate 

constante contra todas as formas de desigualdade e dominação (MIGUEL, 2014).   

 

 

2.2 A participação reduzida ao voto e sua insuficiência como mecanismo de 

controle  

 

O modelo eleitoral de democracia, sustentado pela teoria jurídica da 

representação, baseia-se na existência de um dualismo entre Estado e sociedade. 

Nesse sentido, a representação está rigorosamente centrada no Estado, e a relação 

com a sociedade fica a cargo do representante. A participação popular encerra-se 

na eleição dos magistrados, e o eleitor se submete, voluntariamente, as decisões 

tomadas pelos políticos eleitos (URBINATI, p. 199-200, 2006). 

Seguindo a concepção schumpeteriana de um método democrático 

estruturado na competência e na competição eleitoral, haveria uma minoria 

altamente engajada e capacitada, que após eleita, seria a responsável por guiar e 

decidir por todos os outros cidadãos, inferiormente racionais e capazes. O problema 

desta teoria é que, os políticos eleitos e as instituições, ao invés de estarem 

totalmente desatrelados das influências provenientes da sociedade, são 

extremamente vulneráveis a estas. Assim, o ideal democrático de Schumpeter só 

seria possível se os representantes fossem indivíduos imparciais e possuíssem 

tamanha virtude e competência que os fizesse abdicar de qualquer vontade própria 

e se distanciar da vontade dos cidadãos de forma a inviabilizar qualquer ato 

relacionado à parcialidade e corrupção. Neste caso, a própria necessidade por 

eleições não teria sentido algum (URBINATI, 2006).  

Para Dahl, em sua teoria pluralista, os processos eleitorais são salvaguardas 

da soberania popular e da igualdade política. Define uma democracia exitosa como 
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aquela capaz de canalizar a pluralidade de preferências e interesses políticos 

presentes em todos os estratos sociais. Defende que os indivíduos eleitos devem 

elaborar políticas que correspondam às demandas e preferências dos cidadãos, que 

diferentemente do que pensava Schumpeter, são dotados de racionalidade e 

interesses próprios (MELCHIOR, 2011, p. 23). Para o autor pluralista, a possibilidade 

de ação de variados atores gera, na medida do possível, maior tolerância à 

oposição, o que produz um equilíbrio entre as forças. A liberdade de se opor, 

participar e associar e o acesso à informação e às decisões governamentais são 

fatores essenciais para concretizar o maior grau de democracia possível (poliarquia).  

A diferença entre Schumpeter com sua teoria elitista e Dahl com sua 

concepção pluralista é que estes possuem visões diferentes sobre os cidadãos. 

Enquanto para Schumpeter os eleitores são desprovidos de expertise e 

racionalidade, e por esse motivo, a massa deva se manter distante do governo, para 

Dahl são os interesses dos diversos estratos sociais que direcionam o governo. A 

convergência entre os autores fica a cargo do fato de que ambos entendem a 

democracia como um procedimento eleitoral competitivo destinado a escolha de 

representantes que podem ser as elites políticas ou grupos organizados 

representantes dos interesses de grupos sociais dispersos. Além disso, o voto, para 

ambas as teorias, é o instrumento de excelência para controle sobre os 

representantes.  

Essa concepção de que uma democracia representativa é quando governos 

são eleitos via processo eleitoral marcado pela concorrência livre, ampla 

participação e liberdade política por parte dos cidadãos é marcada por certas 

problemáticas. Uma delas é que seu poder como instrumento de controle é 

insuficiente, visto que os políticos possuem interesses próprios, e muitas vezes, 

tomam decisões que os cidadãos não são capazes de observar ou só o podem fazer 

via mecanismos onerosos (MANIN; PRZEWORSKI; STOKES, 2006). 

Nesse sentido, na lógica de boa parte dos modelos eleitorais de prestação de 

contas, enquanto os cidadãos não possuem informações necessárias para avaliar os 

governos, os políticos eleitos sabem o que precisam fazer para alcançar a reeleição. 

Do ponto de vista positivo para os eleitores, o melhor é saber quanto importa para o 

representante ser reeleito e qual a probabilidade de as condições serem boas. Isso 

demonstra que, em síntese, a prestação de contas não é capaz de induzir a 
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representação quando os eleitores possuem informações incompletas (MANIN; 

PRZEWORSKI; STOKES, 2006). 

A questão aqui levantada é que as eleições não são suficientes para garantir 

que as ações do governo sejam correspondentes com os interesses e com a 

maximização do bem-estar dos cidadãos. Isso ocorre, pois, as democracias 

representativas não possuem um aparato institucional suficientemente fortalecido 

que garanta maior acessibilidade às informações e transparência da 

responsabilidade, de forma que os cidadãos possam punir ou recompensar os 

políticos eleitos (MANIN; PRZEWORSKI; STOKES, p. 132-134, 2006). 

A representação é figura originária do direito privado e nesse contexto, é 

marcada pela presença de um mandato imperativo claramente delimitado onde o 

representante possui absoluta responsabilidade, podendo ser autuado juridicamente 

em caso de quebra de mandato ou contrato. No que diz respeito à representação 

política, fica claro que a existência da representação por si só não é capaz de 

garantir representatividade, ou seja, não está assegurado que as decisões e ações 

dos representantes corresponderão aos interesses e vontades dos representados. 

Diferentemente do mandato imperativo presente na representação no direito privado, 

o qual o representante não possui autonomia, no mandato delegativo da 

representação política os representantes têm autonomia garantida, de forma que 

podem agir beneficiando o todo sobre as partes, o interesse da nação sobre o dos 

eleitores, e até mesmo o interesse próprio sobre o da totalidade de cidadãos. Já em 

relação à responsabilidade, a imputabilidade do representante corresponde, de 

forma laxa, a responsividade e a prestação de contas pelos representantes aos 

representados. Assim, fica claro que a garantia de cumprimento do mandato é 

demasiadamente fraca quando consideramos a representação política (LAVALLE; 

HOUTZAGER; CASTELLO, 2006). 

 

 

2.3 Reconfigurações da representação 

 

Desde o fim do século XX o modelo democrático de representação passou 

por diversas transformações. Os partidos políticos de massa não são mais os 

grandes responsáveis por manter as preferências e identidades do eleitorado 

estáveis; a ascensão de figuras plebiscitárias e carismáticas tornou-se comum e 
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contribuiu para uma nova personalização da política; a representação por estrutura 

ocupacional ficou cada vez mais difícil devido às mudanças ocorridas no mercado de 

trabalho; e a ocorrência de reformulações institucionais que ampliaram o espaço 

participativo fortaleceram a emergência por mecanismos de controle social e de 

representação de estratos da sociedade no interior do governo (LAVALLE; 

HOUTZAGER; CASTELLO, 2006, p. 49).  

Além dessas novas características da representação política, a perda de 

ânimo político devido à descrença nos partidos políticos, a ideia de que as elites 

governam e agem em benefícios particulares; a oligarquização dos espaços 

políticos, o grande poder econômico nos processos eleitorais, a insistência de 

práticas clientelistas e de corrupção, todos estes fatores associados a problemáticas 

como a redução de desigualdades e a inclusão social, acabaram induzindo uma 

percepção de fragilidade e ineficiência da democracia representativa (MELCHIOR, 

2011).  

Muitos são os esforços para se pensar uma reconfiguração da democracia 

representativa no sentido de redefinir as relações entre representantes e 

representados e, seguindo os ideais participativos, ampliar os instrumentos de 

participação e deliberação no processo político. Tonou-se perceptível que o ideal 

minimalista de participação, que a reduz ao voto, não é capaz de sustentar a 

construção de uma relação duradoura dos cidadãos com a política e nem de 

fortalecer as relações entre eleitos e eleitorado. É exatamente por esses motivos 

que o debate sobre a reconfiguração da representação e a inovação dos espaços 

institucionais torna-se tão importante e presente. 

Há quem acredite que a representação política é uma mera ficção, no sentido 

de que a pluralização e fragmentação da sociedade tornaram a mesma 

irrepresentável. Há também aqueles que enxergam a democracia representativa 

como um substituto ineficiente da democracia direta, incapaz de estreitar as relações 

entre representantes e representados e de garantir que as decisões terão 

concordância com as preferências dos segmentos da sociedade. No entanto, o 

discurso que contemporaneamente vem se fortalecendo é o de que o que ocorre 

com a democracia representativa não é uma crise que coloca em xeque sua 

superioridade como modelo democrático, mas sim a sua reconfiguração de forma a 

ampliar a representatividade e os espaços onde a mesma acontece (MELCHIOR, 
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2011; MIGUEL, 2005; LAVALLE; HOUTZAGER; CASTELLO, 2006; YOUNG, 2006; 

URBINATI, 2006; PINTO, 2004; ALMEIDA, 2015).  

Young, Urbinati, Lavalle, Houtzager, Castello, Pinto e Almeida são alguns dos 

autores que tem demonstrado interesse em sustentar a tese de que o modelo 

representativo democrático ultrapassa a eleição e se apresenta como efetivo no 

fortalecimento e estreitamento do relacionamento entre representantes e 

representados. O que tornam esses trabalhos relevantes é que estes dão novos 

significados ao cidadão e aos representantes, tornando ambos, atores centrais no 

processo político. Assim, sustenta-se na ideia de que a representação política só é 

de fato democrática quando o Estado e sociedade necessitam um do outro, já que 

possuem uma conexão essencial e permanente.  

Para Young o grau de relacionamento entre representantes e representados é 

fator essencial para se alcançar uma representação democrática efetiva. É a partir 

dessa afirmativa que a autora disserta sobre o modelo de democracia comunicativa, 

onde as instituições representativas e a participação popular recorrem uma a outra. 

Para a autora, a representação política não deve ser idealizada a partir de uma 

lógica de identidade ou substituição, visto que não é possível que uma única pessoa 

capte totalmente os atributos essenciais de outras e tome decisões a partir destes, 

considerando que os indivíduos possuem formação e crenças diferentes e estão 

sujeitos a mudanças recorrentes de opinião e interesses. A representação deve ser 

entendida como um “processo que envolve uma relação mediada dos eleitores entre 

si e com um representante” (YOUNG, 2006, p. 148). Assim, para que possamos falar 

sobre a remodelação dos mecanismos de representação e participação, devemos 

avaliar a representação política a partir do caráter do relacionamento entre eleitos e 

cidadãos.  

É importante partir da ideia de que a representação acontece ao longo do 

tempo e em momentos que são diferentes entre si, mas se vistos a partir de uma 

visão sistêmica, estão diretamente relacionados. A representação está presente no 

relacionamento entre o eleitorado e entre este eleitorado e os representantes nos 

espaços deliberativos, oscilando entre momentos de autorização e de prestação de 

contas (YOUNG, 2006, p. 151). 

Assim sendo:  
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[...] um processo representativo é pior, na medida em que a separação 
tende ao rompimento, e melhor, na medida em que estabelece e renova a 
conexão entre os eleitores e o representante e entre os membros do 

eleitorado (YOUNG, 2006, p. 152). 
 

Nesse sentido, a autorização na democracia comunicativa permanece como 

um importante indício de representação, mas diferente do que prega a teoria liberal 

e elitista, pois entende que esse processo de autorização, para ser efetivo, deve ser 

participativo e inclusivo em sua deliberação. A prestação de contas é fator essencial 

no debate acerca da democratização da representação, pois é nesta etapa que o 

eleito irá relatar aos cidadãos como cumpriu o mandato que o foi autorizado e como 

serviu aos interesses de seus eleitores, mas tão importante como os fatores já 

relatados, é também na prestação de contas que os políticos tentarão persuadir os 

cidadãos quanto à necessidade de adequação de suas avaliações (YOUNG, 2006, 

p. 151-155).   

A grande fragilidade identificada na maioria das democracias representativas 

hoje, é que nelas, o processo de autorização é mais forte que o momento de 

prestação de contas. Na maioria dos casos a prestação de contas se efetiva apenas 

pela reautorização via reeleição. Numa democracia comunicativa, da mesma forma 

que ocorre com a autorização, a prestação de contas deve estar presente tanto nas 

instituições como na arena pública por meio de associações civis independentes. 

Esta é uma das propostas de aperfeiçoamento da representação política que Young 

(2006) apresenta, ou seja, a criação de instrumentos, procedimentos e fóruns 

participativos onde os cidadãos possam discutir junto aos representantes suas 

percepções diante das políticas que estão sendo construídas e implementadas.  

Para Young:  

 

Meios oficiais de prestação de contas distintos das campanhas eleitorais 
podem incluir conselhos de supervisão, comissões de estudos de 
implementação e audiências participativas periódicas que acompanhem os 
processos de produção de políticas. Esferas públicas da sociedade civil 
podem aprofundar a responsabilização mediante questionamentos, elogios, 
críticas e avaliações independentes (YOUNG, 2006, p. 155).   
 

O grande problema da representatividade se inicia quando ocorre o 

distanciamento do representante dos seus representados. Esse afastamento se 

apresenta como um risco à participação popular, visto que, os eleitores passam a 

questionar suas capacidades de influência sobre a produção de políticas, gerando 
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certa apatia e até mesmo abstenção dos instrumentos participativos. Desta forma, a 

responsabilidade de promover mecanismos de participação social é tanto dos eleitos 

quanto do eleitorado. Os primeiros no que diz respeito a ouvir as discussões 

públicas e as demandas da sociedade de forma a explicitar as razões de suas 

ações, decisões e avaliações, prezando sempre pela manutenção dessa conexão 

com os cidadãos. Os segundos, no que se refere ao esforço de mobilização uns aos 

outros para ampliação da participação ativa nos processos de prestação de contas e 

autorização (YOUNG, 2006, p. 155-156). 

Assim, uma democracia comunicativa inclusiva só é possível, pois a 

participação e a representação não são vistas como antagônicas ou excludentes, 

mas como dependente e essencial uma a outra. A partir disso, os cidadãos, que 

possuem interesses e objetivos diversos, podem se organizar e se reafirmarem 

como atores relevantes na dinâmica política, tomando parte em discussões e 

formulando avaliações sobre os objetos em debate (YOUNG, 2006).  

O interessante na reflexão de Young é que ela desvia o debate de uma busca 

de conceituação da representação política por si mesma, para uma discussão 

acerca do grau de conexão entre os indivíduos eleitos e os cidadãos e a qualidade e 

eficiência dos mecanismos, institucionais ou não, de participação cidadã, 

autorização e prestação de contas no interior do debate público. Outro fator 

importante para tornar uma democracia representativa mais inclusiva, segundo a 

autora, é a pluralização dos espaços de representação. Assim, os sistemas políticos 

devem “representar aspectos da experiência de vida, da identidade, das crenças ou 

atividades mediante os quais uma pessoa tem afinidade com outras” (YOUNG, 

2006, p. 158). 

É essencial que os processos de autorização e responsabilização estejam 

distribuídos entre os organismos institucionais e as organizações e associações nas 

esferas públicas da sociedade civil, como forma efetiva de manutenção da conexão 

entre representantes e representados. Para Young, a democracia se aperfeiçoa na 

medida em que crescem as associações que se organizam a partir de interesses, 

opiniões e perspectivas que elencam como primordiais. As atividades desses grupos 

da sociedade civil “propiciam aos indivíduos e aos grupos sociais, em sua própria 

diversidade, uma inestimável oportunidade de serem representados na vida pública” 

(YOUNG, 2006, p. 187). 
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Urbinati (2006), partindo dos estudos de Hannah Pitkin e Bernard Manin, 

também formulou uma teoria da representação. Ela concorda com Young (2006) 

quanto à circularidade da democracia representativa no que diz respeito às relações 

entre as instituições estatais e as práticas sociais e ao fato de a deliberação não 

estar confinada apenas nas assembleias. A autora também refuta a ideia de que a 

representação política surge apenas como um substituto imperfeito à democracia 

direta, ou como um sinônimo da democracia eleitoral, reconhecendo a soberania 

popular como fator essencial na democratização da representação. 

Segundo Urbinati, 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 (URBINATI, 2006, p. 
218) 

 

Assim como disposto por Young (2006), Urbinati (2006) reconhece que a 

partir do momento em que o processo eleitoral se tornou o mecanismo de 

legitimação política, Estado e sociedade passaram a se entrelaçar de maneira tão 

forte que hoje, são indissociáveis, cabendo ao debate atual apenas propor formas de 

reajuste e negociação. Desta forma, “a representação política se apresenta como 

espelho dessa tensão, refletindo as opiniões a respeito das visões dos cidadãos 

sobre a relação entre a sociedade e o Estado” (URBINATI, 2005, p. 196).  

Logo: 

 

Qualquer reivindicação que os cidadãos tragam para a arena política e 
queiram tornar um tema de representação é invariavelmente um reflexo da 
luta para a redefinição das fronteiras entre as suas condições sociais e a 
legislação (URBINATI, 2005, p. 196). 

 

A autorização via processo eleitoral continua a ser essencial, pois é a partir 

dela que a comunicação e a interação são ativadas. Além disso, a competição 

eleitoral é virtuosa, pois atua como “forma de ensinar os cidadãos a se livrarem dos 

governos de maneira pacífica, mas também os faz participar do jogo de tornar a si 

mesmos livres dos governos” (URBINATI, 2006, p. 204). Logicamente, a 

representação e a participação não se reduzem ao voto, e têm como fatores 

democratizantes as múltiplas fontes de informação e os variados canais de 
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comunicação e influência que os cidadãos têm acesso a partir dos movimentos 

sociais, mídias e partidos políticos (URBINATI, 2006, p. 202).  

Um destaque da obra de Urbinati (2006) é a sua concepção sobre o poder 

negativo. Para a autora, uma representação política só é de fato democrática se 

permitir que os cidadãos investiguem, julguem, influenciem e sancionem os seus 

representantes. Esse poder pode se apresentar tanto como um mecanismo direto de 

participação e autorização para alterar o curso de uma política ou ação tomada 

pelos representantes (referendos e plebiscitos), quanto como instrumento indireto e 

informal de participação, como por exemplo, as marchas e manifestações 

(URBINATI, 2006). A manifestação do poder negativo não significa que os cidadãos 

estão lutando pela tomada do poder decisório. Na realidade, o grau de incidência 

desse poder funciona como um parâmetro para indicar a vivacidade ou a ruptura da 

representatividade (MELCHIOR, 2011, p. 33).   

Celi Pinto (2004) também identificou que um dos passos para se aperfeiçoar a 

representação política é reconfigurar os instrumentos de participação já existentes e 

incluir novos. Nesse sentido, a participação deve se apresentar como 

suficientemente autônoma em relação às políticas institucionais, mas também deve 

estar, em partes, inserida no campo institucional para evitar a divisão entre esfera 

política propriamente dita e sociedade civil (PINTO, 2004). 

Valendo-se do livro de Iris Young, Inclusion and democracy, Pinto (2004) 

reconhece que, no âmbito das democracias representativas contemporâneas, os 

grupos sociais têm demonstrado maior facilidade em se expressarem e participaram 

por meio de mecanismos não institucionais como manifestações, do que reforçarem 

uma presença pública nos espaços políticos institucionais, principalmente no que 

tange as instâncias representativas. Por esse motivo, ao discutir sobre 

representação, devemos pensar em novos instrumentos institucionais que elevem a 

presença política dos variados grupos civis, principalmente os subalternos. Algumas 

possíveis soluções são: 

 

[...] cotas para mulheres nas listas partidárias, ou regras sobre certa 
proporção de membros de grupos minoritários raciais ou étnicos em 
convenção partidária são freqüentemente formas aceitáveis e desejáveis de 
promover a inclusão de interesses e perspectivas diversas. Esse método 
não torna o grupo um gueto, mas inclui seus membros em deliberações 
partidárias mais amplas. Dependendo do número de partidos e dos 
procedimentos de votação, os grupos continuam tendo variadas opções de 
candidatos (Young, 2000, p. 150 apud PINTO, 2004, p. 108). 
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Além das políticas afirmativas citadas, os instrumentos participativos no 

interior da esfera pública são essenciais no que diz respeito a representatividade 

social, pois são nos espaços da política institucional que os cidadãos e os 

representantes se encontram, tornando mais próxima a possibilidade de 

experiências deliberativas.  

Nas sociedades contemporâneas, altamente complexas, a esfera pública 

deve ser considerada como um aglomerado de ações que estão distribuídas no 

tempo e espaço, tendo como características primordiais a abertura para aqueles que 

desejam participar, a presença da relação entre cidadãos e Estado e de mecanismo 

de publicizar as temáticas. No que diz respeito ao estabelecimento de uma relação 

da sociedade com o poder, considera-se como fundamental a “oposição e 

accontability; influência sobre as políticas; e transformação da sociedade por meio 

da própria sociedade” (PINTO, 2004, p. 110).  

Debora Almeida (2015), partindo de uma robusta análise dos trabalhos de 

Pateman (1992), Rosanvallon (2009), Macpherson (1977), Barber (2003), Dagnino 

(2002;2004) e outros, apresenta a ampliação do político para além da política 

institucional, a participação como fundamento da liberdade e autonomia e a 

valorização do saber prático como alguns dos avanços conquistados pela teoria 

participativa. Além destes, a autora destaca o papel importante desta corrente 

teórica no que se refere a flexibilização das fronteiras entre Estado e sociedade de 

forma a valorizar a pluralidade de interesses no sistema político (ALMEIDA, 2015, p. 

118).   

Essa abertura do sistema político para interações e influências da sociedade 

no processo decisório impacta diretamente na responsividade dos políticos, pois 

permite a construção de laços entre indivíduos que possuem interesses e 

reivindicações parecidos. A sociedade passa a utilizar as instituições participativas 

como instrumento para reforçar as suas demandas aos governantes e os agentes 

públicos as utiliza como mecanismo de identificação das habilidades de mobilização 

social (ALMEIDA, 2015, p, 119). 

No entanto, deve-se reconhecer que, mesmo com os avanços elencados, a 

teoria participacionista possui algumas limitações práticas e teóricas. A 

complexidade da operacionalização da participação em nível macro, a dificuldade de 

tornar as relações de trabalho mais democráticas e a crença exagerada na 

disposição dos cidadãos para os assuntos políticos são alguns dos empecilhos 
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enfrentados por essa corrente (MIGUEL, 2014 apud ALMEIDA, 2015, p. 119). A 

superação de algumas dessas problemática acaba por esbarrar em um novo debate 

que diz respeito a legitimidade da representação política exercida por atores sociais 

que integram organizações da sociedade civil e movimentos sociais.  

Diferentemente dos autores anteriormente citados, Almeida (2015) evidencia 

a importância da discussão sobre autorização e accountability desses atores que, 

principalmente nos espaços de participação institucionalizados, acabam assumindo 

o papel de representantes de segmentos sociais. Assim, há autores que defendem 

que nesses casos, a legitimidade desses representantes resulta da afinidade dos 

atores com determinas temáticas. Diferentemente dessa visão, Miguel (2010 apud 

ALMEIDA, 2015, p. 161) argumenta que algumas destas experiências não podem 

ser classificadas como democráticas justamente por faltar a legitimidade, já que não 

contam com a presença de autorização e de mecanismos institucionais de prestação 

de contas. Almeida (2015, p. 163) reconhece que há a necessidade de revisão 

dessa perspectiva de representação, mas discorda quando, por conta desses 

empecilhos, a representação da sociedade civil seja classificada como não-

democrática. Destarte, cabe ao representante da sociedade civil fomentar o debate 

público de forma a enfatizar as opiniões sobre as ideias que defende/representa. 

Além disso, a mídia surge como um importante instrumento de plublicização dos 

atos desses representantes. Por fim, uma forma eficiente de prestação de contas, no 

caso em que esses representantes pertencem a entidades ou organizações é a 

interlocução destes com sua base (ALMEIDA, 2015, p. 181).  

O entendimento de Almeida acerca da representação política é de que esta 

está constantemente se deslocando no tempo e espaço e engloba diversos atores 

que estão dispersos no Estado e na sociedade. Assim sendo:  

 

A redefinição do quem, o que e como se representa sugere que na prática o 

processo de legitimação democrática da representação depende do 

processo de inclusão dos atores, da maneira em que os espaços ou atores 

deliberativos apresentam a pluralidade de demandas e são capazes de 

interagir produzindo particularidades e generalidades e do relacionamento 

mútuo entre representantes e representados (ALMEIDA, 2015, p. 199).  

 

Ademais, a autora reforça o argumento de que representação e participação 

não são opostas e defende que a representação só se completa a partir da 
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participação e do engajamento dos indivíduos representados. A democratização da 

representação relaciona-se com os atores que representam, a capacidade de 

inclusão de demandas e a maneira como se representa, e estes fatores, 

dependendo das condições sociopolíticas podem não se realizarem conjuntamente 

(ALMEIDA, 2015, p. 274-275).  

 

 

2.4 Democracia representativa e participação  

 

A terminologia participação política é utilizada para definir diversas ações: ato 

de votar, manifestação, militância em partidos políticos, participação em um comício, 

discussão acerca de acontecimentos políticos, a cobrança e pressão sob algum 

representante, difusão de informações e apoio a candidatos durante campanhas 

eleitorais, são algumas das muitas atividades que, recorrentemente, são 

reconhecidas como participação política. O estudo sobre a participação está 

entrelaçado com os estudos da democracia e até mesmo, da representação, e 

concentra desde os aspectos ideológicos de quem participa até a existência de 

níveis de participação.  

Segundo Sani (2008), há três níveis de participação política que devem ser 

destacados. O primeiro, conhecido como presença, é o menos ativo e intenso, pois 

se refere a comportamentos unicamente passivos que não envolvem qualquer 

contribuição pessoal, como por exemplo, a presença em reuniões. O segundo, 

definido como ativação, é o nível mediano de participação, nesta situação, o 

indivíduo, ocasionalmente, assume atividades que lhes foram delegadas ou que 

tenha se voluntariado a realizar, como por exemplo, a participação em 

manifestações e o envolvimento em campanhas eleitorais. Por fim, tem-se o nível 

mais intenso da participação, este não se aloca em um termo como os demais, e 

refere-se a qualquer ação em que o indivíduo seja capaz de contribuir direta ou 

indiretamente para a tomada de uma decisão.  

A participação indireta é reconhecida, principalmente, como aquele momento 

em que os cidadãos escolhem, por meio do voto, os indivíduos que serão investidos 

de poder por um tempo determinado e tomarão decisões em nome de toda a 

coletividade. Já a participação direta, refere-se a momentos em que os cidadãos 

deliberam junto aos dirigentes. A participação direta para Sani (2008, p. 889) só 
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pode ser reconhecida em contextos políticos muito restritos e por mais que acredite 

que o ideal democrático pressupõe a presença de cidadãos interessados pela coisa 

pública, bem informados sobre os acontecimentos políticos e interessados em 

formas de participação direta, acaba por sustentar que, no contexto das 

democracias contemporâneas, o nível mais alto de participação limita-se à 

contribuição indireta por meio da escolha dos dirigentes nas eleições. 

O pensamento de Sani (2008) resume a ideia de muitos descrentes da força 

da relação entre representação e participação. Assim, para contestar esta corrente 

de pensamento, tem-se primeiro que assumir que representação e participação não 

são excludentes. Por fim, deve-se descontruir a ideia de participação direta como 

aquela existente na Grécia antiga, onde os cidadãos se reuniam em praça pública e 

juntos decidiam sobre questões públicas. Esse cidadão ideal ou cidadão total, 

conclamado a participar a todo instante da política, além de utópico, no contexto das 

democracias atuais, é tão totalitário quanto o estado total. Ambos carregam em si o 

princípio de que tudo é política, reduzindo qualquer interesse humano ao interesse 

da comunidade (polis) (BOBBIO, 1986, p. 42). Na realidade, há diversos 

mecanismos e instrumentos usuais e efetivos de participação direta e semidireta que 

podem ser inseridos nas democracias representativas como forma de elevar a 

participação popular e incrementar a representação.  

O anseio pela extensão da participação política está presente no debate 

sobre reconfiguração do modelo democrático representativo, e a quantidade de 

instâncias deliberativas e participativas pode surgir, inclusive, como um dos critérios 

para se auferir o desenvolvimento democrático de um estado e de sua sociedade.  

Conforme elucidado por Bobbio: 

 

“[...] podemos dizer que o que acontece hoje quanto ao desenvolvimento da 
democracia não pode ser interpretado como a afirmação de um novo tipo de 
democracia, mas deve ser entendido como a ocupação, pelas formas ainda 
tradicionais de democracia, como é a democracia representativa, de novos 
espaços, isto é, de espaços até agora dominados por organizações de tipo 
hierárquico ou burocrático.[...] se deve falar justamente de uma verdadeira 
reviravolta no desenvolvimento das instituições democráticas, reviravolta 
esta que pode ser sinteticamente resumida numa formula do seguinte tipo: 
da democratização do Estado à democratização da sociedade” (Bobbio, 
1986, p. 55) 

 

Essa democratização do Estado e da sociedade baseia-se, principalmente, na 

soberania popular, ou seja, quanto mais extensa mais próxima estará à democracia 
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de seu verdadeiro sentido. No entanto, reconhece-se que, a criação de regras que 

tornem viáveis a ampla participação e, além disso, proporcione mecanismos para 

efetivar, fielmente, as deliberações populares, não foi e não é uma empreitada fácil.  

Assim, no que tange a experiência brasileira, observa-se que o processo de 

construção democrática que enfrentamos desde o fim da década de setenta tem 

como dilema justamente esse alargamento da democracia por meio da criação de 

espaços públicos e da participação popular no processo de discussão e decisão 

sobre políticas públicas (DAGNINO, 2004). Esse processo tem como marco a 

Constituição de 1988, responsável por reconhecer o princípio de participação da 

sociedade civil. A partir de então, todo o antagonismo presente na relação Estado e 

sociedade que permeou por anos, cedeu lugar a uma aposta na possibilidade da 

ação conjunta para o aprofundamento democrático e na conciliação entre 

representação e participação.  

A experiência brasileira demonstra que os instrumentos institucionais de 

participação semidireta têm enfrentado certa resistência de aplicação. Aspectos 

estruturais como o elevado índice de desigualdades sociais e os limites culturais que 

envolvem a dificuldade de acesso à informação e à educação são obstáculos que 

devem ser considerados no debate acerca da incrementação da participação 

popular no país. Além disso, as exigências necessárias para o exercício dessa 

participação via instrumentos institucionais acabam por criar obstáculos formais 

intransponíveis. Assim, quanto à rigidez das condições para a participação 

semidireta institucionalizada, não se quer dizer que, a soberania popular seja 

sinônima da falta de clareza das regras, e controle explicito. Diferentes disso, a 

existência de regras precisas e democraticamente elaboradas favorecem o 

fortalecimento da prática democrática e legitimam os resultados. O que não deve ser 

permitido é, justamente, a utilização de exigências rigorosas e decididas, no interior 

de um espaço corporativo, como forma de dificultar a soberania popular.  

Deste modo, em consonância com o que foi apresentado, reforço a noção de 

que, em se tratando de propostas de reforma política de democracias 

representativas, as características responsáveis por promover a dispersão de poder 

entre os diferentes atores devem ser mantidas e, quando necessário, aperfeiçoadas. 

Além disso, no que diz respeito às regras decisórias, torna-se essencial fomentar 

uma distribuição mais equilibrada dos poderes de formação de agenda e de veto, 
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não só entre os poderes Executivo e Legislativo, mas também entre os demais 

atores que participam da dinâmica política.  

O aperfeiçoamento dos instrumentos de prestação de contas, o fortalecimento 

dos mecanismos que permitem a vocalização de preferências dos cidadãos perante 

os representantes eleitos e o aprimoramento dos mecanismos institucionalizados de 

interlocução entre representados e representantes, na arena legislativa, também são 

pontos relevantes de serem tratados na discussão sobre a reconfiguração da 

representação política (ANASTASIA; NUNES, 2006).   
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CAPÍTULO II - PARTICIPAÇÃO POPULAR INSTITUCIONAL NO BRASIL   

 

A Constituição Federal de 1988 propôs um sistema híbrido que incorpora na 

sua organização uma combinação entre formas de representação e formas de 

participação, tanto no âmbito do processo decisório federal como também no local. 

São duas as formas de participação política expressas na Carta Magna: a primeira 

diz respeito à participação por meio da expressão da soberania popular via 

plebiscitos, referendos e iniciativas populares de lei, já a segunda, trata da 

participação no nível local, em decorrência da incorporação de segmentos da 

sociedade civil no processo decisório de políticas sociais ligadas a seguridade social 

e reforma urbana. 

Essa conjugação do sistema político brasileiro está prevista na redação do 

artigo 14, incisos I, II e III da Constituição de 1988, que dispõe que “a soberania 

popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor 

igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: plebiscito; referendo e iniciativa 

popular”. Foi a partir dessa previsão que o Brasil passou a ser uma das poucas 

democracias no mundo que não têm na representação o monopólio das formas de 

expressão política institucionalizadas. Isso não quer dizer que por termos esses 

dispositivos expressos na Constituição somos mais democráticos do que os países 

que não os tem, já que se observa países como os Estados Unidos da América e a 

Índia, que mesmo não tendo esta obrigação prevista em suas cartas magnas, 

investem em instrumentos e instituições participativas, principalmente no âmbito 

local. Ao contrário disso, o Brasil, contendo tais obrigações no seu texto 

constitucional, as tem utilizado com pouca frequência (AVRITZER, 2006, p. 35).  

O arranjo entre representação e participação também está previsto aos 

estados e municípios conforme já explicitado, estabelecido pelo artigo 27 da 

Constituição de 1988 que “a lei disporá sobre a iniciativa popular no processo 

legislativo estadual” e também, no artigo 29, incisos XII e XIII, que trata sobre os 

Municípios, que dispõe que o Município reger-se-á por lei orgânica, (...) atendidos os 

princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e 

os seguintes preceitos: “... cooperação das associações representativas no 

planejamento municipal... iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico 
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do município, da cidade ou de bairros, através de manifestação de, pelo menos, 

cinco por cento do eleitorado”. 

Além disso, é importante reforçar que a participação popular não se esgota no 

Poder Executivo, se estendendo ao Poder Legislativo conforme expresso pelo artigo 

61, § 2º A da Constituição de 1988 que prevê que “a iniciativa popular pode ser 

exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, 

no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco 

Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um 

deles”. Destarte, fica claro que em se tratando do exercício direto da soberania 

popular, plebiscito, referendo e iniciativa popular estão assegurados 

constitucionalmente desde 1988, mesmo que estes não tenham sido tão utilizados 

no decorrer da nossa experiência democrática.  

O texto constitucional, segundo Avritzer (2006, p. 36), também prevê formas 

de participação política de atores e entidades da sociedade civil na deliberação 

sobre políticas públicas associadas à saúde, à previdência, à assistência social e à 

reforma urbana. O artigo 194, parágrafo único, inciso VII, que trata sobre seguridade 

social, garante o “caráter democrático e descentralizado da administração, mediante 

gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos 

aposentados e do governo nos órgãos colegiados”. Já o artigo 204, inciso II, que 

dispõe sobre a Assistência Social, confere a “participação da população, por meio de 

organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações 

em todos os níveis”. Por fim, o artigo 187 prevê que “a política agrícola será 

planejada e executada na forma da lei, com a participação efetiva do setor de 

produção, envolvendo produtores e trabalhadores rurais, bem como dos setores de 

comercialização, de armazenamento e de transportes”. 

A previsão destes instrumentos de participação semidireta no texto 

constitucional está marcada pela luta da sociedade pela construção da cidadania do 

povo brasileiro, despertada com a realização da Constituinte na década de oitenta. 

Percebendo que a eleição de representante para a elaboração da Carta Magna não 

era suficiente, diversos segmentos da sociedade civil se mobilizaram para lutar pelas 

suas demandas específicas e apresentar e acompanhar suas propostas, 

pressionando os representantes envolvidos quando necessário (MICHILES et al, 

1989). 
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O Congresso Nacional tornou-se o centro da vida política, não só das 

camadas da sociedade que já exerciam influência sob o poder decisório, mas 

também dos segmentos populares que se tornaram, ao longo do processo, 

protagonistas da luta democrática de interesses. As reivindicações não se 

concentravam apenas na inclusão de demandas populares na nova Constituição, 

como também na participação direta na elaboração da mesma. Atendendo a esses 

objetivos, eclodiram por todo o Brasil, manifestos, caravanas que se deslocavam em 

direção a Brasília, comitês, plenários e movimentos pró-participação popular. Tal 

mobilização reflete a preocupação da sociedade civil com a composição do 

Congresso eleito que, evidentemente, era avesso aos interesses populares. Assim, 

travou-se uma intensa luta para conquistar as emendas populares como instrumento 

de participação, mecanismo superior à apresentação de sugestões e realização de 

audiências públicas com entidades da sociedade civil, já previstas pelo regimento da 

Assembleia Nacional Constituinte – ANC (MICHILES et al, 1989).  

Destarte, a emenda popular:  

 

“Não se tratava de uma proposta nova. Em outros países a “iniciativa 
popular” já surgira como um mecanismo de democracia direta que poderia 
completar e corrigir as insuficiências do sistema representativo. [...] O que 
na realidade ocorreu de inteiramente novo foi o seu aproveitamento no 
próprio processo constitucional” (MICHILES et al, 1989, p. 55).   

 

Para serem válidas, cada propositura de emenda popular deveria ser 

subscrita por 30 mil ou mais assinaturas de eleitores e por no mínimo três entidades 

associativas, que se responsabilizariam pela idoneidade das assinaturas. Além 

disso, cada eleitor poderia subscrever o máximo de três emendas populares. A 

quantidade de assinaturas, à época, era considerada uma exigência de difícil 

alcance, mas as dificuldades na coleta de assinaturas foram enfrentadas pelos 

movimentos populares como uma grande chance de mobilização e educação política 

(MELCHIORI, 2011).  

Após a apresentação das emendas populares a mobilização não parou, 

conforme esperado por parte dos representantes. Tornou-se imperativo, aos grupos 

que encaminharam propostas, acompanhar a tramitação destas nas diferentes fases 

da Constituinte. Outra conquista foi a publicidade e transparência de todos os atos 

constituintes e, além disso, a obrigação da votação nominal quando se tratasse de 

matéria constitucional. Segundo Michiles (1989, p. 78), “o que estava em jogo era 
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conhecer, ou reconhecer, como cada um exercia seu mandato de representante do 

povo. Partira-se a participar com consciência de que o poder constituinte originário 

reside permanentemente no povo”.  

Como resultado da forte mobilização de entidades sociais e grupos diversos, 

as 122 emendas populares apresentadas à Constituinte uniram mais de 12 milhões 

de assinaturas. Uma dessas emendas é primordial para este trabalho, pois foi a 

responsável por institucionalizar a participação semidireta no Brasil. Diferentemente 

das demais emendas, esta não traduzia os anseios de um segmento específico da 

sociedade e nem objetivava atender a uma necessidade material de vida, ela estava 

voltada para o próprio processo democrático, para o aprimoramento da cidadania 

(MICHILES et al, 1989, p. 92-93).  

Foram três as emendas populares que tinham como objetivo incluir no texto 

da futura Constituição a possibilidade de o povo, diretamente, apresentar projetos de 

lei e emendas à Constituição, além de prever outros instrumentos de participação 

popular. Segundo Michiles (1989, p. 93), “a maior dificuldade identificada 

inicialmente era o fato de que para subscrevê-la o cidadão deveria ter um nível mais 

elevado de consciência política e também, esperança na possibilidade do 

aperfeiçoamento do sistema democrático”.  

Mesmo com as dificuldades relatadas, as três emendas populares conduzidas 

por movimentos pró-participação do Rio Grande do Sul, de São Paulo e de Minas 

Gerais, somavam 402.266 assinaturas, tornando-a a nona emenda popular mais 

subscrita. As diferenças entre os textos eram basicamente no sentido de incluir ou 

não as entidades da sociedade civil como detentoras do direito de usufruir dos 

mecanismos de participação popular direta assim como os cidadãos (MICHILES et 

al, 1989, p. 95).  

No âmbito da votação da proposta, conforme apresentado por Benevides 

(1991, p. 125), “apesar da explicita desconfiança dos parlamentares mais 

conservadores, o plenário do Congresso Constituinte aprovou, no primeiro turno da 

votação 149, o referendo, o plebiscito, a iniciativa popular e o veto popular. No 

segundo turno, cairia o direito ao veto popular”. Mesmo com a aprovação final, 

durante o processo de discussão e votação das emendas, o principio consagrador 

da intervenção direta dos cidadãos foi fortemente contestado. O constituinte Samir 

Achôa (PMDB-SP) classificou a iniciativa popular como “um desrespeito ao 

parlamento” e comparou essa prerrogativa com a situação em que um cliente passa 
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à frente do advogado para discutir com o juiz (Diário da Constituinte, 22 de abr. 

1987).  

Assim, após a consagração dos institutos de participação semidireta no texto 

constitucional, muitas dúvidas surgiam sobre a possibilidade de participação efetiva 

dos cidadãos no processo legislativo, visto que, estes mesmos parlamentares, 

absorvidos por essa “cultura política”, seriam os responsáveis por elabora a lei 

complementar que estabeleceria as regras de todo o processo (BENEVIDES, 1991). 

Desta forma, em 1998, dez anos após a promulgação da Constituição Federal de 

1988, foi sancionada a Lei Complementar nº 9.709, responsável por regulamentar a 

execução dos instrumentos de participação semidireta previstos no texto 

constitucional. As regras previstas na lei complementar, conforme veremos a seguir, 

são por demais complexas e restritivas, o que demonstra o receio do legislativo 

federal em tornar a soberania popular efetivamente presente na produção legislativa. 

 

 

3.1 A Iniciativa popular de lei 

 

Segundo Bonavides (2003, p. 374), “de todos os instrumentos de democracia 

semidireta, o que mais atende às exigências populares de participação positiva nos 

atos legislativos é a iniciativa popular legislativa”, que, no Brasil está prevista na 

Constituição de 1988 e na Lei n.9.709, de 18 de novembro de 1998 e abrange os 

níveis federal, estadual e municipal. A partir do artigo 29, inciso XII, institui-se a 

“iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do Município, da cidade 

ou de bairros, através de manifestação de, pelo menos, cinco por cento do 

eleitorado”. Pelo artigo 27, §4º, “a lei disporá sobre a iniciativa popular no processo 

legislativo estadual”. Já no âmbito federal, conforme já explicitado no início deste 

capítulo, o artigo 61, §2º dispõe que, “a iniciativa popular pode ser exercida pela 

apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 

um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com 

não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles”.  

Os projetos de lei de iniciativa popular necessitam estar circunscritos a um 

único assunto e não é permitida a rejeição pela Câmara e Senado por vício de 

forma, ou seja, por eventuais impropriedades de técnica legislativa ou de redação, 

cabendo aos parlamentares providenciar a adequação. Em relação à tramitação, o 
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projeto deve seguir as normas previstas no Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados. Além disso, para que o PL seja válido, todas as assinaturas devem vir 

acompanhadas do número do título de eleitor, zona, seção, município e estado, além 

de nome completo e endereço (Lei n.9.709, de 18 de novembro de 1998). 

Foram quatro as iniciativas populares de lei no Brasil aprovadas, além de 

algumas outras campanhas que não chegaram a alcançar o número necessário de 

assinaturas, que por algum motivo foram assumidas como iniciativa de algum 

parlamentar ou que estão com sua tramitação paralisada no Congresso Nacional.  

A primeira iniciativa popular de lei apresentada ao Congresso Nacional após a 

Constituição de 1988 foi o PL 2770/1992, que pleiteava a criação do Fundo Nacional 

de Moradia Popular - FNMP e do Conselho Nacional de Moradia Popular - CNMP. 

Dentre os responsáveis por apresentar a proposição estão: União dos Movimentos 

de Moradia de São Paulo - UMM-SP, União Nacional pela Moradia Popular - UNMP, 

Movimento Nacional de Luta pela Moradia - MNLM e a Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil – CNBB (TEIXEIRA, 2008).  

Ao fim da campanha de divulgação encabeçada pelos movimentos de 

moradia por todo o país, o projeto conseguiu aproximadamente 800 signatários, que, 

na época, correspondia a 1% do eleitorado nacional, distribuídas por dezoito 

Estados da Federação.  No entanto, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), a pedido da 

Câmara dos Deputados, alegou ser impossível a realização da conferência das 

assinaturas em razão da falta de cadastro unificado de eleitores. Assim, o projeto foi 

então assinado pelo deputado Nilmário Miranda (PT/MG), tendo sido apresentado 

como proposição de iniciativa de parlamentar. A proposição tramitou no Congresso 

Nacional por mais de uma década, resultando, em 2005, na Lei 11.124. 

O PL 2770/1992 é emblemático, pois ilustra a importância do apoio ativo da 

coalizão majoritária do Congresso Nacional no processo de aprovação de uma 

proposta, inclusive em se tratando de proposta com amplo apoio popular. Segundo 

Lin (2011, p. 23, apud PAZ, 1996), durante os dois governos de Fernando Henrique 

Cardoso, a maioria do parlamento discordava da proposta, já que o governo se 

posicionava contrariamente à criação de qualquer fundo que vinculasse verbas do 

orçamento federal. Foi apenas com a eleição de Luís Inácio Lula da Silva, em 2002, 

que a nova coalizão constituída deu celeridade à tramitação do PL. 

O segundo projeto de lei de iniciativa popular apresentado ao Congresso 

Nacional, o PL 4146/1993, teve a campanha de coleta de assinaturas comandada 
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pela autora Glória Perez, apoiada pela Rede Globo de televisão, após o assassinato 

da sua filha, a atriz Daniela Perez. O objetivo da proposição era modificar a Lei de 

Crimes Hediondos (Lei nº 8.072/90), incluindo o homicídio como crime hediondo, 

aumentando assim o rigor penal dos condenados por homicídios. O projeto, no 

entanto, tinha característica de petição, pois as assinaturas não vinham 

acompanhadas pelo título de eleitor dos signatários. Assim, devido à grande 

mobilização e exposição do assunto nas mídias sociais, o presidente da República 

na época, Itamar Franco, apresentou o projeto ao Congresso Nacional, que resultou 

na Lei 8.930, de seis de setembro de 1994 (MELCHIORE, 2011; LIN, 2011).  

A terceira proposta de lei de iniciativa popular, assim como o PL 4146/1993, 

buscava promover alterações na Lei de Crimes Hediondos (Lei nº 8.072/90) 

instituindo a pena de prisão perpétua para crimes hediondos. A motivação para a 

proposta veio dos pais do menino Ives Ota, sequestrado e assassinado aos oito 

anos, em agosto de 1997. A proposta foi entregue ao Congresso Nacional em 1999, 

acompanhada por cerca de três milhões de assinaturas. A proposta foi considerada 

inconstitucional e não teve sua tramitação iniciada. Além disso, as assinaturas não 

vinham acompanhadas pelo título de eleitor e nenhum parlamentar se voluntariou a 

assumiu a proposta. A mãe de Ives, Keiko Ota, deputada federal pelo PSB-SP 

desde 2010, solicitou o desarquivamento da proposta e tem trabalhado na alteração 

do texto para sua adequação à Constituição (MELCHIORI, 2011).  

Também em 1999, o quarto projeto de lei de iniciativa popular, o PL 

1517/1999, foi entregue ao Congresso Nacional em agosto de 1999, e resultou na 

Lei nº 9840/1999 que estabelece punição para o crime de compra de votos e o uso 

da máquina administrativa para fins eleitorais, prevendo a possibilidade de cassação 

de registro (MELCHIORI, 2011; ANASTASI; NUNES, 2006). A mobilização foi 

promovida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB que com o apoio 

de mais de trinta entidades nacionais, alcançaram mais de um milhão de 

assinaturas. Mesmo contendo as informações que comprovavam a condição de 

eleitores dos signatários, a proposta foi encabeçada e protocolada por um grupo de 

parlamentares, liderado pelo deputado Albérico Cordeiro (PTB-AL). Conforme 

entendimento da Câmara dos Deputados (1999), este foi, efetivamente, o primeiro 

projeto de lei de iniciativa popular.  

O PL 7053/2006, consagrou-se como a quinta iniciativa popular de lei, e foi 

proposto pelo Movimento “Gabriela Sou da Paz”, formado após a morte da 
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adolescente Gabriela, vítima de uma bala perdida no metrô na cidade do Rio de 

Janeiro em 2003. A proposta contou com 1,4 milhão de assinaturas, e tem como 

objetivo fazer com que as penas de condenados por crimes hediondos sejam 

cumpridas com rigor. Mais uma vez, as assinaturas não vieram acompanhadas dos 

dados do título de eleitor e por esse motivo, assim com as outras propostas já 

relatadas, teve de ser protocolada por parlamentares. Desde então o PL segue 

tramitando na Câmara dos Deputados, apensado ao PL 8045/2010 que está sendo 

discutindo por uma Comissão Especial.  

O sexto caso de iniciativa popular de lei, e o último a ter sido aprovado, foi a 

proposta de 2009, organizada pelo mesmo grupo que havia apresentado a proposta 

de lei contra a corrupção eleitoral em 1999, o Movimento de Combate à Corrupção 

Eleitoral – MCCE, que tinha como fim alterar a Lei Complementar n° 64/1990, a Lei 

das Inelegibilidades, inserido como fator de inelegibilidade a condenação em 

primeira instância pelo cometimento de crimes considerados graves. Subscrita por 

mais de 1,6 cidadãos, o Projeto de Lei Complementar - PLP 518/2009, foi 

apresentado à Câmara dos Deputados pelo deputado Antônio Biscaia (PT-RJ) e 

mais outros 32 parlamentares. A proposição foi apensada ao PLP 168/1993, de 

iniciativa do Executivo, e transformada na Lei Complementar nº 135/2010, mais 

conhecida como a Lei da Ficha Limpa (MELCHIORI, 2011).  

O último projeto de lei de iniciativa popular apresentado foi o pacote das “10 

Medidas contra a Corrupção”, encabeçado pelo Ministério Público Federal – MPF, 

após as investigações da Força-tarefa da Lava Jato em Curitiba (PR), a proposta 

propõe dez medidas para aprimorar a prevenção e o combate à corrupção e à 

impunidade. Em março de 2016 foi entregue ao Congresso Nacional as mais de dois 

milhões de assinaturas que foram coletadas em todo o país. Assim como já ocorrido 

com as outras proposições, o pacote das “10 Medidas contra a Corrupção”, foi 

protocolado na Câmara dos Deputados pelos parlamentares membros da Frente 

Mista de Combate à Corrupção, e passou a tramitar como PL 4850/2016. É válido 

ressaltar que este é o único PL detectado no sítio eletrônico da Câmara dos 

Deputados que classifica a autoria como “Iniciativa Popular”. 

A tramitação das “10 Medidas contra a Corrupção” foi marcada por muita 

polêmica, resultante não só dos escândalos de corrupção que estavam sendo 

expostos pelas investigações da Polícia Federal junto ao Ministério Público Federal, 

quanto também acerca de questionamento sobre os ritos regimentais a que essa 
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proposta deveria ser submetida. Conforme matéria publica pela Agência Brasil da 

Empresa Brasileira de Comunicação – EBC, após ter sido aprovado na Câmara com 

diversas alterações que acabaram por desvirtuar a proposta, o ministro do Supremo 

Tribunal Federal – STF, Luiz Fux, em dezembro de 2016, exigiu a devolução da 

matéria que já estava no Senado Federal à Câmara, alegando erro de tramitação, e 

exigindo sua reavaliação de acordo com o rito estabelecido para projetos de inciativa 

popular (Agência Brasil, 14 dez. 2016).  

Conforme a decisão do ministro Luiz Fux; 

 

O projeto subscrito pela parcela do eleitorado definida no artigo 
61, parágrafo 2º, da Constituição deve ser recebido pela Câmara dos 
Deputados como proposição de autoria popular, vedando-se a prática 
comum de apropriação da autoria do projeto por um ou mais deputados. A 
assunção da titularidade do projeto por parlamentar, legitimado 
independente para dar início ao processo legislativo, amesquinha a 
magnitude democrática e constitucional da iniciativa popular, subjugando 
um exercício por excelência da soberania pelos seus titulares aos meandros 
legislativos nem sempre permeáveis às vozes das ruas. Nesse ponto, é 
relevante destacar que desde 1988 não houve nenhum projeto sequer 
autuado formalmente como de iniciativa popular na Câmara dos Deputados, 
atestando não apenas o completo desprestígio com que este instrumento 
democrático é tratado, mas também a eliminação de qualquer efetividade 
das normas constitucionais que regem o tema (BRASIL. Superior Tribunal 
Federal. Medida Cautelar em Mandado de Segurança nº 34530. Eduardo 
Nantes Bolsonaro e Mesa Diretora da Câmara dos Deputados. Relator: 
ministro Luiz Fux. MC,14 dez. 2016).  

 

Em cumprimento a decisão exaurida pelo ministro Fux, a Câmara dos 

Deputados conferiu as assinaturas apresentadas e submeteu o PL a uma nova 

apreciação, agora, seguindo os ritos de tramitação de proposta de lei de iniciativa 

popular. A Secretária-geral da Mesa da Câmara, atendendo ao ofício do presidente 

da Casa, conferiu os registros e considerou válidos os que tinham nome legível, 

identificação e assinatura, totalizando 1.741.721 (um milhão, setecentos e quarenta 

e uma mil, setecentos e vinte e uma) assinaturas. Atualmente a matéria encontra-se 

no Senado Federal, como Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 27/2017, aguardando 

a designação de relator na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ 

desde abril de 2017.   

As problemáticas relacionadas às propostas de lei de iniciativa popular 

apresentadas neste trabalho se resumem a: o número mínimo de assinaturas e o 

processo de coleta e verificação; a redação das questões para a consulta popular; a 

fraca previsão legal das regras e procedimentos para apresentação e tramitação das 
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propostas de lei de iniciativa popular e os limites da intervenção dos representantes 

na proposta popular apresentada.  

Apesar de a iniciativa popular representar uma oportunidade de ação política 

de iniciativa da sociedade, sem ter de depender da aprovação das casas do 

Congresso Nacional para ter sua tramitação iniciada, em contrapartida ela traz uma 

exigência de número de assinaturas considerada extremamente restritivo (mínimo 

de cinco por cento do eleitorado no caso dos municípios, das cidades ou de bairros, 

e de um por cento do eleitorado, no âmbito nacional). Para autores como Benevides 

(1991), Fleury (2006) e WHITAKER (2003), com a exigência dessa quantidade de 

signatários evita-se o uso banalizado do instrumento. No entanto, acaba por 

praticamente inviabilizar a apresentação de projetos de iniciativa popular, reduzindo 

a utilização do mesmo. Assim, para se alcançar as exigências mínimas, a coleta de 

assinaturas para uma iniciativa popular de lei requer enorme persistência e 

mobilização, além de recursos para custear a campanha.  

A instituição do piso de assinaturas instaurado pela Constituição Federal de 

1988 pode ser considerada uma das “vitórias” dos constituintes conservadores que 

desejavam aniquilar a previsão da participação popular direta no texto constitucional. 

Como, no contexto da Assembleia Constituinte, estes constituintes não podiam 

eliminar toda e qualquer forma de iniciativa popular, optaram por tornar as 

exigências legais mais rigorosas possíveis. Isso pode ser percebido ao se comparar 

o que foi aprovado com as propostas apresentadas pela subcomissão de Direitos 

Políticos (junho de 1987) e pela comissão de Sistematização (novembro de 1987), 

que instituíam o patamar mínimo três décimos por cento do eleitorado nacional 

(BENEVIDES, 1991, p. 173).  

De fato, conforme defendido por aqueles que concordam com o número 

elevado de assinaturas, uma facilidade excessiva ao instrumento pode o 

despregistiar e ainda, torná-lo sensível aos interesses particulares e corporativistas. 

Além disso, um número muito elevado de propostas de iniciativa popular 

apresentadas pode elevar os gastos no legislativo com a paralisia dos trâmites 

processuais. Há também quem acredite que tornar mais fácil a utilização deste 

instrumento acarretaria à abstenção e indiferença do cidadão (BENEVIDES, 1991, p. 

174-175). 

Assim como Benevides (1991), acredito ser contraditória a lamentação sobre 

a indiferença do cidadão, limitando o direito de iniciativa popular alegando que este 
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pode ser utilizado demasiadamente. O que deve ser definido, no caso brasileiro, em 

relação ao número necessário de assinaturas é o “juste milieu, a medida equilibrada, 

o que, sem dúvida não é tarefa fácil. Deve ser lavado em conta o aspecto 

pedagógico dessa participação popular como processo de formação da virtude 

cívica” (BENEVIDES, 1991, p. 176).  

Destarte: 

 

A medida equilibrada deveria ser buscada na fixação de uma percentagem 
em relação ao número de eleitores, em função do nível da proposta (do 
local ao federal) [...]. Considero razoável que a exigência seja maior para a 
iniciativa no plano local, pois é lícito supor que há maior interesse pela 
proximidade com os problemas e, portanto, maior compreensão da questão 
em causa. No plano nacional, o processo deveria ser mais facilitado para 
estimular a cidadania ativa das pessoas em relação aos grandes temas da 
política nacional e do desenvolvimento nacional como um todo 
(BENEVIDES, 1991, p. 176). 

 

Outra questão correlata é sobre os procedimentos de coleta de assinaturas. 

No Brasil não há nenhuma regra sobre quem deve recolher as mesmas. Desta 

forma, conforme elucidado nos casos apresentados, a prerrogativa fica a cargo das 

organizações sociais e instituições que estão à frente da proposta. Diante disso, há 

uma discussão ainda prematura sobre a criação de postos de coletas por um tempo 

previamente estipulado, e também sobre a possibilidade de o cidadão assinar via 

correio ou por aplicativos digitais. Já acerca da conferência das assinaturas, também 

não há previsão legal sobre esta, mas conforme ocorrido no caso das “10 Medidas 

contra a Corrupção”, a Câmara dos Deputados, por meio da Secretaria Geral da 

Mesa, verificou a concordância entre as assinaturas e os dados do título do eleitor. 

Os métodos e ferramentas utilizados ainda não foram divulgados pela Casa.  

Permeia sob a discussão da iniciativa popular de lei, argumentos que 

contestam a real capacidade do povo para deliberar leis e políticas públicas. Esses 

argumentos são facilmente refutados ao compreendermos a participação direta 

popular como um processo para educação à cidadania, e, além disso, o mesmo 

argumento pode ser utilizado à representação parlamentar. Desta forma, ao se 

constituir uma proposta de iniciativa popular, deve-se ter cuidado com a sua forma, 

pois para que seja efetiva a mesma necessita ser compreensível e objetiva. Além 

disso, deve-se ter consciência de que, assim como qualquer outra atividade política, 

estão em confronto interesses públicos, particulares e corporativistas (BENEVIDES, 

1991, p. 179). 



42 
 

Quando a proposta é redigida de maneira articulada, ou seja, já na redação 

de lei, favorece-se o cidadão, pois este já possui o conhecimento de como a matéria 

será votada pelo parlamento. No entanto, a complexidade da redação técnica acaba 

por incentivar a redação das propostas na forma de petição. A vantagem, neste 

caso, é que o conteúdo, provavelmente, será mais facilmente compreendido por 

uma ampla variedade de cidadão, no entanto, a necessidade de se adequar a 

redação a técnica legislativa coloca em risco o teor da proposta, que pode passar 

por modificações que afetem seu mérito. As sugestões para sanar essa 

problemática são baseadas nas experiências de outros países, como por exemplo, 

nos Estados Unidos em que a redação final da proposta é de responsabilidade 

exclusiva e obrigatória do Procurador-Geral do Estado. O que Benevides defende e 

eu concordo é de que o princípio da medida do equilíbrio deve ser recorrido 

novamente, ou seja, não se deve exigir uma redação jurídica tão rígida aos 

promotores da proposta, pois isso poderia acarretar a reintrodução do princípio 

representativo, em contrapartida, não se deve dispensar todo e qualquer 

conhecimento jurídico para que não haja o enfraquecimento das iniciativas 

populares frente aos poderes constituídos (BENEVIDES, 1991). 

Outro aspecto importante a ser discutido é sobre a falta de previsões legais 

que limitem a alteração do texto de projetos de lei de iniciativa popular quando estes 

estiverem em discussão e votação nas casas do Congresso Nacional. Essa 

discussão ainda é recente, pois o risco da liberdade concedida aos representantes 

só foi identificado quando, em 2016, durante o processo de discussão e votação das 

“10 Medidas contra a Corrupção”, vários deputados utilizaram as emendas 

parlamentares para modificar consideravelmente o texto inicial apresentando, 

subvertendo-o e incluindo mecanismos para proteção dos mesmos quanto às 

investigações sobre corrupção.  

Além do mais, a tramitação dos projetos de lei de iniciativa popular pode 

perdurar por anos, como foi o caso da proposta apresentada pelo Movimento de 

Moradia Popular que necessitou de treze anos para ser aprovada e sancionada, 

visto que não há regras que garantam a esse tipo de proposição uma tramitação 

célere. Outro fator importante de ser enfatizado é que, com exceção do projeto das 

“10 Medidas contra a Corrupção”, todos os outros que chegaram a tramitar, 

perderam formalmente o título de projeto de iniciativa popular, já que tiveram que ser 
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assumidos por parlamentares ou pelo Executivo, pelo fato de, na época, não terem 

disponíveis instrumentos e procedimentos de verificação dos dados dos signatários. 

Visando aperfeiçoar a iniciativa popular frente as problemáticas apresentadas, 

Whitaker (2003, p. 200 apud MELCHIORI, 2011, p. 47) sugere a adesão de urnas 

eletrônicas para a coleta de assinatura e também, a alteração nas regras de 

tramitação da proposta de lei, visando garantir um caráter especial e urgente à 

mesma. Ele ainda apresenta uma proposta inovadora passível de muita 

contestação, que é possibilidade de “concessão, aos promotores da iniciativa e aos 

que a ela se oponham, de inserções ou horários gratuitos de televisão, como nos 

períodos eleitorais, para que o debate ganhasse a amplitude que merecessem” 

(WHITAKER, 2003, p. 200).  

Por fim, considerando as lacunas no texto constitucional e na legislação 

infraconstitucional, há dúvidas se o Presidente da República possui o poder de veto 

sobre essas proposições. Outra polemica que se desenrola desde a Assembleia 

Constituinte é em relação a possibilidade do uso da iniciativa popular para propostas 

de emenda à Constituição Federal. Segundo (FLEURY, 2006, p. 98), algumas 

Constituições Estaduais e Leis Orgânicas Municipais asseguram esse direito à 

população, não obstante, não há nenhuma previsão sobre propostas de Emendas à 

Constituição na Carta Magna Federal. Há quem entenda que, ao constituinte nomear 

o instrumento como “projeto de lei de iniciativa popular”, ele deixou claro que o 

mesmo só pode ser utilizado para propostas de leis ordinárias, no entanto, esse 

entendimento não é consensual.  

 

 

3.2 O referendo e o plebiscito  

 

Ainda sobre a democracia participativa, também chamada de democracia 

semidireta, encontramos, na Constituição Federal de 1988, dispostas nos incisos do 

art. 14, a previsão de plebiscitos, referendo e a iniciativa popular. O art. 18, §§ 3° e 

4°, dispõe sobre plebiscitos orgânicos, ou seja, aqueles destinados a formarem 

novos Estados ou municípios; e no art. 49, há a fixação da competência exclusiva do 

Congresso Nacional brasileiro de autorizar referendo ou convocar plebiscito, 

instituindo a necessidade de apresentação de um decreto legislativo por pelo menos 

um terço dos parlamentares de uma das Casas. A diferença entre esses dois 
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instrumentos é sútil e reside no fato de que o referendo concerne unicamente a atos 

normativos, de nível legislativo ou de ordem constitucional e é convocado somente 

após a edição destes atos, no sentido de confirma-los ou rejeitá-los. O plebiscito, por 

sua vez, significa uma manifestação popular sobre medidas futuras, que podem ser 

sobre edição de normas jurídicas ou não, que tratarem sobre qualquer questão 

relativa ao interesse público (BENEVIDES, 2003, p. 95).  

Outra diferença que reside entre estes instrumentos, conforme exposto por 

Garcia (2005) é que: 

 

Diferentemente dos referendos, que se integram à dinâmica de 
funcionamento do processo político, os plebiscitos são feitos ad hoc e não 
foram consumados para ampliar a participação, mas apenas para canalizá-
la em um determinado momento (GARCIA, 2005, p. 17) 

 

Assim, compreendendo a função de cada um dos dispositivos mencionados, 

fica mais do que claro que todos os nossos possíveis referendos e plebiscitos foram 

e serão obrigatoriamente convocados “de cima”. Diferentemente do que diz respeito 

à apresentação, os referendos e plebiscitos se distinguem das iniciativas populares 

de lei, pois não são iniciados pelos cidadãos. Assim, ambos, considerados pelo texto 

constitucional como mecanismos de manifestação direta da cidadania, somente 

podem ser convocados pelos órgãos de representação, o que explica a sua rara 

utilização desde que foram previstos pela atual Carta Magna (ESPÍNDOLA, 2010).  

Segundo Espíndola (2010, p. 75): 

 

Não se contemplou, nem na Constituição brasileira, nem na Lei nº 9.709/98, 
a possibilidade de o povo, os representados, a comunidade de cidadãos, de 
provocarem, deflagrarem, requererem, de forma imperativa, a deflagração 
de referendos e plebiscitos. Ou seja, embora haja iniciativa popular das leis, 
não há iniciativa popular para referendos e plebiscitos (ESPÍNDOLA, 2010, 
p. 75).  

 

É valido ressalta que a previsão de plebiscitos para questões territoriais, como 

fusão e divisão de Estados e municípios, já fazia parte das práticas jurídico-políticas 

desde antes da promulgação da Carta de 1988. A novidade que a Assembleia 

Constituinte trouxe foi a introdução desse tipo de consulta para outras questões de 

interesse público. Assim, temos o exemplo do plebiscito ocorrido em 1963 que tinha 

como objetivo averiguar a opinião pública acerca da manutenção do 

parlamentarismo, após a renúncia de Jânio Quadros e também, o plebiscito de 1993, 
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sobre parlamentarismo ou presidencialismo, monarquia ou república, que se tratou 

de uma exigência das Disposições Transitórias da Constituição Federal de 1988 

(BENEVIDES, 2003, p. 94). 

Segundo Benevides (1991), assim como ocorrido com a iniciativa popular de 

lei, o referendo e o plebiscito também se apresentavam como demonstração do 

anseio por participação popular advindo dos cidadãos e de alguns parlamentares na 

época da Assembleia Constituinte. Logo no início dos trabalhos constituintes, o 

deputado Flavio Bierrenbach propôs a realização de uma consulta plebiscitária 

prévia à população para definir se o poder constituinte seria delegado a 

representantes eleitos exclusivamente para esse fim ou para o Congresso eleito em 

1986. Além disso, Bierrenbach também sugeriu que “temas constitucionais, que 

embora rejeitados, tenham recebido voto favorável de, no mínimo, 2/5 dos 

constituintes poderia ser submetido a um referendo popular, se fossem objeto de 

destaque solicitado por essa mesma quantia de constituintes” (BENEVIDES, 1991, 

p. 124). As duas propostas foram rejeitadas, mas foram importantes para inclusão 

da temática na discussão acerca do incremento da participação popular na 

democracia brasileira. 

Além disso, o plebiscito e o referendo também são objeto de dúvidas e 

contestações pelo fato de os textos constitucional e infraconstitucional serem 

demasiadamente simplórios. Assim, por omissão, entende-se não ser permitida a 

realização de referendo constitucional, ou seja, que tenha como objetivo reformar, 

revisar ou emendar a Constituição (BENEVIDES, 1991). Outra questão relevante é 

que, apenas o plebiscito relativo à criação, à incorporação, à fusão e ao 

desmembramento de Estados e Municípios possui caráter obrigatório e vinculante, 

os demais são meramente facultativos e indicativos, o que coloca em 

questionamento o próprio princípio de soberania popular.  

Benevides (1991, p. 139) traz um fator importante sobre a soberania popular 

no caso destes instrumentos de participação semidireta. Para ela, não basta apenas 

atestar a capacidade do povo de decidir, como também a possibilidade de 

conhecimento da causa em questão. Este conhecimento é facilitado quando o 

plebiscito ou o referendo trata de norma ou causa local. No entanto, no âmbito 

nacional, deve-se assumir o compromisso de disseminação da informação, para que 

assim, os cidadãos exerçam plenamente a sua soberania. Há também teóricos como 

Pierre Birbaum (1977, p. 176, apud BENEVIDES, 1991, p. 140) que pregam que a 
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limitação sobre objeto de consultas populares, contradiz o próprio princípio de 

soberania popular, pois o cidadão ou é soberano, ou não é; e não cabe ao poder 

constituído considerar o povo ora soberano, ora submisso como legislador.  

O incremento destes instrumentos de participação semidireta pode ser obtido 

a partir da garantia da autoconvocação, ou seja, a garantia do povo da livre iniciativa 

de solicitar a convocação de referendos e plebiscitos e tornar obrigatórios os 

referendos e plebiscitos que versarem cobre questões que não podem ser 

delegadas ao poder exclusivo do Executivo ou do Legislativo, como, por exemplo, a 

adesão do Brasil a entidades internacionais, econômicas ou políticas, pois isso 

implica uma perda de soberania e só o titular da mesma, o povo, pode decidir sobre 

isso, e as reformas eleitorais ou partidárias, pois, seguindo um princípio 

democrático, os parlamentares não podem legislar sobre causa própria 

(BENEVIDES, 2003, p. 101).  

Outra questão relevante se refere à convocação de plebiscito sobre políticas 

públicas de grande relevância nacional. Aqueles que são contrários baseiam-se na 

complexidade que geralmente cercam essas propostas, exigindo alto conhecimento 

técnico para assim, avaliar as diversas variáveis. Já o argumento favorável decorre 

do reconhecimento de uma determinada proposta em andamento pode não traduzir, 

corretamente, o interesse da maioria, mas sim o das elites influentes. Por isso, a 

intervenção direta do povo poderia auxiliar na redefinição dos objetivos. A solução 

para isto é separar os objetivos de uma política dos meios para concretizá-la. Assim, 

“[...] o plebiscito seria realizado unicamente para decidir sobre os objetivos; os 

aspectos técnicos seriam discutidos e deliberados nas comissões do Legislativo” 

(BENEVIDES, 2003, p. 102). Para se enfrentar os riscos e impasses desnecessários 

dessa estratégia deve-se, indispensavelmente, tornar os objetivos os mais claros e 

precisos possível, evitando que estes sejam vagos e disponham sobre metas gerais.  

 

 

3.3 Os conselhos gestores de políticas públicas  

 

Com base nos princípios constitucionais de participação popular, atos 

normativos regulamentadores das políticas sociais e o processo de descentralização 

que vem ocorrendo desde a década de 80 vem surgindo, pelos Estados e 

Municípios do país, diversos conselhos setoriais. Estes espaços reforçam o 
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hibridismo e pluralismo presentes na nossa Carta Magna, pois são formados por 

representantes do Executivo, da sociedade civil e de prestadores de serviços 

públicos. Conforme entendimento de Gohn, os conselhos gestores são “canais de 

participação que articulam representantes da população e membros do poder 

público estatal em práticas que dizem respeito à gestão de bens públicos”. (GOHN, 

2001, p.7). 

Segundo Tatagiba (2005, p. 209), os conselhos gestores de políticas públicas 

compõem uma das mais importantes experiências da democracia participativa 

brasileira. A combinação de temas variados como saúde, moradia, transporte, meio 

ambiente, dentre outros, com a institucionalização do diálogo entre governo e 

sociedade civil representa uma grande conquista no que diz respeito à 

democratização dos espaços de discussão e deliberação de políticas públicas. 

Destarte, os conselhos gestores, assim como os outros instrumentos de 

participação popular previstos na Constituição Federal de 1988, representam uma 

alternativa ao sistema representativo clássico, centrado no monopólio decisório dos 

representantes. No entanto, é importante salientar que por mais que se tenha o 

entendimento de que esses espaços deliberativos são um modo de participação 

direta, não se pode ignorar o fato de que, por limitações de ordem demográfica, a 

participação da sociedade civil nesses conselhos, também se faz por representação, 

e isso implica uma série de questionamentos sobre a necessidade da revisão da 

ancoragem institucional desses espaços (GOMES, 2015).  

Comparado com o ocorrido com os outros instrumentos institucionais de 

participação popular o que vem se percebendo é que os limites a que os conselhos 

estão sujeitos acabam, na maioria dos casos, restringindo seus potenciais 

democratizantes. Essa problemática ocorre, pois, mesmo tendo influência na revisão 

e formulação de políticas públicas, os conselhos gestores tem demonstrado baixa 

capacidade de incidir nas correlações de forças no ambiente político-societal e 

político-institucional. Uma demonstração disso são as recorrentes modificações 

realizadas pelo executivo e legislativo nas propostas apresentadas pelos conselhos 

(LAVALLE; CASTELLO; HOUTZAGER, 2006).  

Além disso, essa instancia participativa, que une representação e 

participação, e por isso é considerada híbrida, assume tanto o potencial de 

democratização das políticas públicas quanto o risco de se tornarem espaços de 

decisões corporativistas. A transformação de alguns conselhos gestores em espaços 
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de expressão de privilégios e privatismos, relaciona-se com o pouco conhecimento 

desses espaços pelos cidadãos que não fazem parte do universo das organizações 

diretamente envolvidas; a fragilidade dos mecanismos e instrumentos de prestação 

de contas e transparência; a baixa conexão entre esses espaços e os movimentos 

populares, além de diversas outras limitações (ALMEIDA; TATAGIBA, 2012, p. 77).  

Por fim, segundo Dowbor, Houtzager e Serafim (2008, p. 45), parte da 

solução para os problemas de representatividade enfrentados nos conselhos está na 

criação de procedimentos para garantir mecanismos de autorização e controle dos 

representantes da sociedade civil, objetivando tornar a representação mais legítima 

e responsiva. Outro desafio é ampliar a participação nesses espaços de forma que 

compreenda todas as formas organizativas da sociedade e não apenas as 

institucionalizadas (MORONI, 2011, p. 3 apud ALMEIDA; TATAGIBA, 2012, p. 78). 

 

 

3.4 O orçamento participativo  

 

O Orçamento Participativo (OP) constitui-se como uma das instituições que 

mais tem demonstrado êxito no Brasil democrático. Diferentemente dos conselhos 

gestores e das outras instituições participativas até então citadas neste trabalho, o 

OP não está previsto diretamente na Constituição de 1988, e se apresenta como 

resultado da conquista, pelo Partido dos Trabalhadores - PT, de prefeituras em 

capitais e cidades importantes, a partir de 1985. Esse instrumento busca inserir o 

cidadão no processo de discussão e definição do orçamento municipal (AVRITZER, 

2003; LUCHMANN, 2002).  

O OP surge como um novo modelo de gestão do orçamento público-estatal 

que busca romper a tradição de manuseio orçamentário no Brasil, que, além de 

opaca e inaccessível aos cidadãos, era patrimonialista e acabava por facilitar a 

ocorrência de práticas clientelistas de acesso aos recursos públicos. Assim, o OP 

surge não só como um novo modelo administrativo, mas como uma nova ferramenta 

de reaproximação entre Estado e sociedade (LUCHMANN, 2002).  

Simplificadamente, o OP é uma maneira de equilibrar a articulação entre 

representação e participação da população através da cessão da soberania por 

aqueles que a detém devido ao resultado de um processo eleitoral. Isso porque a 

iniciativa orçamentária é sempre do prefeito, e este, por meio do OP, partilha essa 
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soberania com todos os cidadãos por meio de plenárias e assembleias regionais e 

temáticas (AVRITZER, 2006, p. 40). 

Inicialmente a experiência da OP estava ligada, diretamente, a um cunho 

partidário já que foi idealizada pelo PT. No entanto, a partir de 1997 ocorreu uma 

pluralização dos partidos, cujos prefeitos passaram a adotá-la, e hoje essa 

instituição está presente em centenas de municípios do Brasil. Além disso, 

experiências nos estados do Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais são 

referências não só para outros municípios brasileiros como também para incremento 

das instituições deliberativas por todo o mundo.  

Diferentemente de outras instituições participativas, o OP conta com uma alta 

capacidade de variação e adaptabilidade. Isso quer dizer que, por ser um processo 

auto-regulado, os atores que participam destes espaços possuem prerrogativas para 

redefinir o seu formato, podendo tornar a participação mais ampla ou mais restrita 

(AVRITZER, 2003).  

No entanto, é valido enfatizar que o OP não pode ser considerado um 

instrumento pleno de democracia participativa, mas sim uma estrutura tipicamente 

delegativa, ou melhor, representativa. Isso porque conforme elucidado por Miguel 

(2017, p. 96), “a participação popular consiste em grande medida na escolha de 

delegados; nesse sentido, não é qualitativamente diferente da participação eleitoral”. 

Reconhece-se assim, que OP acaba por ocasionar a repetição de instâncias 

representativas, de forma que não há transferência de decisão aos cidadãos 

representados.  

Nesse sentido, diferentemente do que prega teóricos como Avritzer (2003), 

Lavalle, Houzager e Castello (2006), Miguel (2017, p. 102) defende que a ideia de 

representação autoinstituída, onde a crença na benevolência do representante e os 

benefícios alcançados por sua intervenção são suficientes, acaba por reduzir os 

pressupostos da representação democrática devido à ausência de mecanismos de 

autorização e accountability, mesmo que estes sejam informais. Desta forma, a 

discussão sobre o aperfeiçoamento desse instrumento deve, assim como na 

discussão sobre a representação, focar no melhor funcionamento dos mecanismos 

de controle e de controle, relacionando os representantes aos representados, nos 

vários níveis que essa participação permite.   

Para além da necessidade de aperfeiçoamento dos instrumentos de 

prestação de contas e de controle, os Orçamentos Participativos no Brasil têm 
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enfrentando outras problemáticas. Entre elas está o distanciamento das plenárias 

orçamentárias do legislativo local, o que acaba por reduzir a legitimidade dessas 

instituições. Uma forma de solucionar tal problema é alterar a legislação e incluir 

como membro das OP’s representantes do legislativo. Além disso, para que a 

elaboração do orçamento seja de fato participativa, deve-se investir na educação 

política e associativa e em canais de transparência (AVRITZER, 2006).  

 

 

3.5 Outros mecanismos de participação  
 

Reconhecendo que os mecanismos de participação popular previstos pela 

Constituição Federal, por fatores já relatados, não têm demonstrado efetividade, 

alguns órgãos institucionais passaram a investir em canais de participação e 

transparência em formatos diferentes dos já existentes.  

A Câmara dos Deputados criou em 2001, a Comissão de Legislação 

Participativa – CLP, que tornou mais fácil e ágil o acesso das entidades da 

sociedade civil à participação direta no legislativo. Por ela as entidades apresentam 

sugestões para elaboração de novas normas ou para o aperfeiçoamento da 

legislação já existente, emendas às leis orçamentárias, requerimentos de audiência 

pública, de informação e de convocação de comissão parlamentar de inquérito – 

CPIs, dentre outros. Uma novidade que amplia o escopo das sugestões apresentada 

à CLP em comparação com a iniciativa popular é que estas podem apresentar 

propostas de emenda à constituição – PECs e também sugestões de Decreto 

Legislativo para convocação de Plebiscito ou Referendo, no entanto, para que isso 

seja possível, entidade proponente da sugestão deve colher assinaturas de ao 

menos 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados, equivalente a 171 

Parlamentares (CLP, 2015).  

A ideia que permeia os trabalhos da CLP tem aporte na teoria de democracia 

participativa defendida por Carole Pateman (1992). Para ela, a democracia necessita 

de espaços que promovam a participação social, fomentando o “treinamento social” 

necessário para o desenvolvimento das qualidades psicológicas dos indivíduos e 

também para a aquisição de práticas de habilidades e procedimentos democráticos 

(PATEMAN, 1992, p. 60).  
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Trabalho semelhante ao realizado pela CLP é o da Comissão de Direitos 

Humanos e Legislação Participativa – CDH, do Senado Federal. A diferença reside 

no fato de que o escopo da autoria de sugestões na CDH se estende a entidades 

científicas e culturais.  

Há divergências na literatura sobre se a sugestão de projeto de lei seria uma 

alternativa à iniciativa popular. Para Silva (2009, apud YIN, 2010), as propostas são 

de fato um recurso substituto a iniciativa popular de lei, já que exigem menos 

esforços e recursos por parte das entidades mobilizadoras. Whintaker (2003 apud 

YIN, 2010) e Braga (2005 apud YIN, 2010), entendem a sugestão como um avanço 

à participação popular no legislativo, mas não a considera substituta da iniciativa 

popular de lei, por não apresentar, de maneira tão expressiva, o efeito multiplicador 

e educativo que se observa na coleta de assinaturas dos projetos de iniciativa 

popular. 

Yin (2010) alerta ao fato de o Congresso Nacional brasileiro encarar a 

questão da participação popular direta de maneira dúbia. Segundo o autor, tem-se a 

perspectiva de que a crise e a insuficiência dos partidos permitem a criação de 

canais de representação dos interesses populares, assim como a necessidade de 

manifestação direta da sociedade civil na produção e no processo legislativo. Tendo 

isso em vista, são aprovas, pelos próprios parlamentares, propostas de instrumentos 

e espaços de participação social no legislativo. No entanto, o potencial destes 

instrumentos participativos quase nunca é explorado, já que são criadas barreiras 

como as exigências para apresentação de iniciativa popular de lei, ou quando não se 

tem tais exigências, há o desinteresse por parte dos parlamentares como é o caso 

da CLP e da CDH que dentre as comissões permanentes de suas respectivas casas 

estão anualmente entre as comissões que menos apreciam proposições, menos se 

reúnem e apresentam a menor média de presença parlamentar. 

Em se tratando do aperfeiçoamento das comissões de legislação participativa, 

autores como Yin (2010) e Whintaker (2003) defendem a participação regular das 

entidades da sociedade civil nos trabalhos regulares das comissões, já que as 

mesmas são despregistiadas pelos parlamentares. Assim, esses espaços passariam 

a reforçar a tese da importância da ação conjunta entre os mecanismos e 

instrumentos representativos e os participativos, possibilitando maior eficiência dos 

trabalhos. Além disso, propõem a realização de atividades externas como 
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audiências e reuniões nos Estados de forma a divulgar o trabalho das comissões e 

fomentar a apresentação de sugestões populares. 
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CONCLUSÃO  
 

A instituição do plebiscito, referendo e iniciativa popular de lei como direito 

dos cidadãos pela Constituição Federal foi sem dúvidas um grande marco para dar 

início a um amplo debate sobre a necessidade de ampliar a participação popular e 

alcançar a cidadania ativa. No entanto, no decorrer desses quase 30 anos da 

Constituição cidadã, a utilização desses instrumentos foi mínima, e isso decorre de 

diversos fatores, alguns já citados neste trabalho.  

Ao que tudo indica, o Congresso Nacional brasileiro teme, desde a 

Assembleia Constituinte Nacional, a perda de prerrogativas legislativas com a 

aplicação mais frequente dos mecanismos de participação popular semidireta. A 

maneira como os procedimentos para a apresentação de projeto de lei de iniciativa 

popular e convocação de plebiscito e referendo são previstos pela Constituição 

Federal, pela Lei nº 9.709/1998 e pelos regimentos internos da Câmara e do 

Senado, demonstra o incomodo que a participação e deliberação popular causa nos 

nossos representantes. Essa ideia de perda de autonomia que permeia o 

parlamento fez com que, na aplicação prática dos instrumentos participativos, ora 

estes são utilizados para sobrepor os representantes, ora são utilizados de forma 

dependente deles. A questão é que, raramente, os instrumentos de participação são 

utilizados como forma de diálogo e complementaridade à representação.  

Pinto (2004) chegou a conclusões importantes sobre essa dinâmica a partir 

da análise de quatro experiências de participação em democracias representativas 

distribuídas pelo globo. Para ela: 

 

[...] apesar da imensa diversidade entre as experiências relatadas: em todas 
elas o princípio de democracia participativa aparece como um antídoto à 
democracia representativa. Em nenhum dos casos a participação reforça a 
representação ou busca melhorar sua qualidade; ao contrário, procura isolá-
la ou reduzir seu poder, caracterizando-se como um pólo de tomada de 
decisão e de iniciativa política independente, que pressiona de fora. 
(PINTO, 2004, p. 102) 

 

Desta forma, o simples fato de combinar a participação e representação não 

indica, necessariamente, que as duas maneiras de soberania foram combinadas nos 

locais adequados e na proporção correta. No caso brasileiro, os instrumentos 

democráticos de participação semidireta, como o plebiscito, o referendo e a iniciativa 

popular, estão fortemente vinculados ao funcionamento do legislativo, muito mais do 
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que o desejável ou do que ocorre em outros países. As nossas experiências de 

plebiscito e referendo pós 1988 estão diretamente relacionadas a polêmicas internas 

a Constituinte e ao Congresso Nacional. Com a iniciativa popular de lei não é 

diferente, todas as propostas apresentadas foram prejudicadas em algum momento 

pela falta de clareza sobre os procedimentos de tramitação, como por exemplo, a 

não inclusão de preferência ou urgência a esse tipo de proposição, mesmo 

considerando todo o esforço envolvido na coleta de assinaturas (AVRITZER, 2006).  

Assim, no âmbito nacional, o maior problema que tem impedido que esses 

instrumentos sejam utilizados com mais frequência é a exigência de que sejam 

autorizados pelo Congresso Nacional. O ideal, conforme exposto por Avritzer (2006, 

p. 42), é que esses mecanismos participativos “sejam amplamente independentes 

do Poder Legislativo, e que, com o tempo, adquiram uma lógica própria”.  

As experiências locais, entretanto, demonstram uma lógica contrária. Os 

conselhos de políticas e os orçamentos participativos, distribuídos por todo o país, 

têm enfrentado dificuldades no que diz respeito ao estabelecimento de relação e 

articulação com os legislativos locais, o que acarreta, em muitos casos, a perda de 

legitimidade. A sugestão apresentada por Avritzer (2006, p. 43) é que se passe a 

incluir o Legislativo como parte da estrutura deste mecanismo.  

As limitações desses mecanismos institucionalizados de participação popular 

demonstram a necessidade de aprofundamento da democracia. Neste sentido, 

muitos teóricos da reforma da democracia apostam nas potencialidades de controle 

e transformação gradual de “baixo para cima”. Assim, repensar sobre a participação 

popular, sobre a sociedade civil e, por fim, sobre a criação de inovações 

institucionais que objetivem acolher as variadas formas de participação são fatores 

essenciais nesse debate (LAVALLE; HOUTZAGER; CASTELLO, 2006, p. 77).  

Essa reflexão não deve, em momento algum, dispensar às transformações da 

representação. Isso porque a própria ampliação da participação política fez surgir 

uma nova representação, onde os representantes atores societários, como é o caso 

das organizações da sociedade civil que representam a sociedade nos conselhos 

gestores de políticas públicas e nos orçamentos participativo e também, as que 

apresentam, nas comissões de participação legislativa das casas do Congresso 

Nacional, sugestões de alterações das normas já existentes ou novas possíveis 

legislações, atuam como representantes de segmentos da sociedade civil.  
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Diante disso, deve-se ter consciência de que o resgate da participação não é 

oposto à permanência da representação. Pelo contrário, o que se espera ao 

fortalecer os instrumentos participativos não é a abolição dos mecanismos de 

representação, mas sim, o aprimoramento de sua qualidade. Uma breve análise 

desses novos espaços “participativos” que surgiram desde 1988 torna claro que a 

participação não substitui, mas reconfigura a representação. O único cuidado que se 

deve ter, conforme alertado por Miguel (2017, p. 111) é não permitir que “a 

representação reconfigurada simplesmente dissolve a participação”. Desta forma, a 

supervisão e controle sobre os representantes devem estar presentes não somente 

na relação político eleito e cidadãos, como também na relação representantes da 

sociedade civil e a própria sociedade civil.  

A criação e implementação de instrumentos horizontais de participação política e 

de controle sobre os representantes muito provavelmente transportaria as práticas e 

inovações democráticas da sociedade civil para a sociedade política, o que 

fortaleceria a própria democracia e enfraqueceria a continuidade da cultura política 

tradicional, ligado ao clientelismo e autoritarismo (AVRITZER, 2002 apud YIN, 2010, 

p. 36). Isso quer dizer que os avanços na criação e na implementação de 

instrumentos de democracia semidireta não devem ser analisados apenas pela 

atuação da classe política, já que, analisando a história da luta por participação 

popular no Brasil, percebe-se que muitos dos mecanismos institucionais de 

participação popular somente foram conquistados devido a grande participação e 

pressão de entidades da sociedade civil sobre os governos estabelecidos.  

Por fim, defendo que para que a utilização dos mecanismos de participação e 

deliberação popular citados neste trabalho sejam uma realidade presente em nosso 

País, torna-se essencial que a cultura democrática participativa seja, 

constantemente, fortalecida. Não obstante, é também um pressuposto para tornar a 

nossa democracia mais participativa e, consequentemente, mais democrática, a 

fixação de regras e de procedimentos suficientemente claros, para que assim, os 

cidadãos possam respaldar sua atuação em todas as etapas que envolverem sua 

participação.  
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