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RESUMO 

Nos últimos anos, vive-se um processo de descrença na democracia representativa. A população 

não se sente, de fato, representada por aqueles que elegem. Como tentativa de sanar os supostos 

vícios do governo representativo e de suas instituições, assiste-se progressivamente ao 

surgimento de modelos participativos e deliberativos de democracia. Neste contexto, o trabalho 

tem por objetivo avaliar se as ações da sociedade civil organizada na Câmara dos Deputados 

transformam-se em resultados efetivos – influência sobre o delineamento de políticas públicas e 

a produção legal na área educacional. 

 

 

2. APRESENTAÇÃO 

 

Segundo dados do ano de 2013 publicados pela Organização Não-Governamental (ONG) 

Latinobarômetro, aproximadamente 57% da população latino-americana está insatisfeita com o 

regime democrático. Estes números mostram uma importante deficiência do sistema 

representativo clássico, que tem dificuldade em atender às crescentes demandas da sociedade 

moderna.  

 

Como alternativa para sanar os supostos vícios do governo representativo e de suas instituições, 

tem-se assistido a processos de reforma do Estado e de inovações institucionais participativas, o 

que tem intensificado o protagonismo político das entidades da sociedade civil organizada.  
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Constata-se, em vários países, uma abertura do governo à participação de atores sociais – 

investidos juridicamente como representantes de determinados segmentos e interesses da 

população – no desenho, na implementação e no controle de políticas públicas. Esses processos 

de reconfiguração da representação política conduzem à ampliação da democracia e, 

consequentemente, ao fortalecimento do sistema representativo.  

 

No Brasil, reformas constitucionais e mudanças na estrutura do Estado favoreceram a introdução 

de experiências participativas e deliberativas, bem como a instituição de mecanismos de 

controles sociais. O país tornou-se referência do debate internacional sobre reforma da 

democracia graças às recentes experiências participativas no delineamento de políticas públicas, 

como os conselhos gestores de políticas públicas e o orçamento participativo (Gurza Lavalle et 

al., 2006). 

  

No entanto, a despeito dessas considerações, a problemática da representação política exercida 

pela sociedade civil organizada ainda tem recebido pouca atenção da literatura. Sendo assim, 

este trabalho busca elucidar a lacuna de conhecimento acerca da atuação da sociedade no 

desenho de políticas públicas e na produção de leis educacionais, esclarecendo as suas formas de 

atuação na Câmara dos Deputados.  

 

Nota-se, assim, que a pesquisa proposta guarda estreita pertinência com a linha temática 

“Política Institucional do Poder Legislativo”, uma vez que trata da democracia, do 

fortalecimento do Parlamento e da participação da sociedade civil organizada no processo 

legislativo federal. 

 

3. PROBLEMA 

 

No decorrer do trabalho de pesquisa científica, buscar-se-á compreender a atuação da sociedade 

civil organizada nos processos de formulação de políticas públicas e de elaboração das leis no 

Parlamento brasileiro. Dessa forma, os problemas abordados serão: 

 Quais as possíveis formas de atuação da sociedade na Câmara dos Deputados para 

perseguir os objetivos daqueles que representa? 

 As ações da sociedade civil organizada são efetivas em influenciar a produção de 

políticas públicas e de legislação de qualidade  pelo Parlamento brasileiro? 

 



4. OBJETIVOS 

 

Pretende-se contribuir para aprofundar o conhecimento acerca da atuação da sociedade civil 

organizada no Parlamento brasileiro, tendo como estudo de caso a tramitação dos dois Planos 

Nacionais de Educação (PNE’s) na Câmara dos Deputados.  Os objetivos acadêmicos deste 

trabalho são:  

 Objetivo Geral: Compreensão da atuação da sociedade civil organizada nos processos de 

formulação de políticas públicas e de elaboração das leis no Parlamento brasileiro. 

 Objetivos Específicos: 

o Identificação dos principais atores da sociedade civil organizada no processo legislativo 

federal e esclarecimento de suas formas de atuação na área da Educação; 

o Análise da atuação dos grupos de interesse ligados à área da Educação na tramitação do 

primeiro e do segundo Plano Nacional de Educação (PNE); 

o Estudo comparado dos dois momentos político-sociais nos quais se deu o processo de 

tramitação dos PNEs; 

o Comparação dos resultados obtidos com a agenda legislativa das entidades da sociedade 

civil ligadas à Educação; 

o Medição da efetividade da atuação dos diversos grupos de interesse ligados à Educação. 

 

 5. JUSTIFICATIVA 

 

Com este estudo, espera-se medir a efetividade das ações adotadas pelas diversas organizações 

da sociedade civil na área educacional em influenciar o delineamento de políticas públicas e a 

produção de leis de qualidade pelo Poder Legislativo federal. 

 

Serão apontados fatores que contribuam para um melhor e mais efetivo relacionamento entre as 

diversas entidades sociais e os parlamentares, com o objetivo de viabilizar um processo 

legislativo cada vez mais alinhado às reais necessidades da população brasileira, o que acarreta o 

fortalecimento da democracia representativa. 

 

Finalmente, a pesquisa busca contribuir para a progressiva participação da sociedade civil 

organizada nos processos de delineamento de políticas públicas e de produção de leis federais 

pelo Parlamento brasileiro.  



6. REVISÃO DA LITERATURA 

 

A soberania popular pode ser exercida por meio de três modelos: a democracia direta, a 

democracia representativa ou indireta e a democracia semi-direta ou participativa. A democracia 

direta caracteriza-se pela participação do povo na vida política do estado, exercendo, de modo 

imediato e direto, as funções públicas. Na democracia indireta, o povo exerce seu poder através 

de seus representantes eleitos, a quem são delegadas as funções de governo. A democracia semi-

direta combina o sistema representativo com institutos de participação direta do povo nas 

funções do Estado. A Constituição Federal Brasileira de 1988 consagra esta forma de regime 

democrático participativo, uma vez que prevê mecanismos de participação direta dos cidadãos na 

agenda governamental, como: plebiscito, referendo ou iniciativa popular de lei (Bonavides, 

1985). 

 

No entanto, as críticas ao sistema representativo têm aumentado nos últimos anos. A sociedade 

civil tem apresentado alto grau de desconfiança em relação aos parlamentares brasileiros, 

considerados corruptos e ineficientes. Há profunda desconfiança nas instituições políticas, em 

especial nos parlamentos (Hibbing e Theiss-Morse, 1995, 2001), ainda mais tendo em vista a 

veloz transformação que vem ocorrendo no mundo, com demandas legislativas cada vez mais 

complexas.  

 

Paralelamente, frente ao quadro de possível déficit democrático, surgem novos instrumentos de 

participação da sociedade sobre as ações governamentais – como experiências participativas e 

deliberativas nos processos de tomada de decisão pública, bem como na produção legal do 

Parlamento. 

deliberativas e de transparência concretizadas em diferentes formatos e profundidades, mas com 

o mesmo objetivo de complementar o exercício da representação política.  

 

No Brasil, a Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527, de 2011), que regulamenta o direito 

constitucional de acesso dos cidadãos às informações públicas, representa um importante passo 

para a consolidação do regime democrático brasileiro e para o fortalecimento das políticas de 

transparência pública. Isso tem potencializado a participação do cidadão e da sociedade civil 

organizada na gestão da coisa pública. 

 



Nesse sentido, ressalta-se a importância da ação de grupos de interesse organizados, que têm 

sido capazes de influenciar a agenda legislativa em prol de suas demandas (Progrebinski e 

Santos, 2011). Esta prática, descrita pelo termo advocacy (Reisman et al., 2007), vai ao encontro 

da crescente complexidade da sociedade atual, que, ao se organizar em grupos, consegue atuar 

de forma mais específica e efetiva sobre os processos de tomada de decisões públicas e de 

produção de textos legais.  

 

Mancuso (2004) estudou o lobby da indústria no Congresso Nacional e demonstrou o importante 

papel do empresariado industrial como ator político fortemente interessado na redução do custo 

Brasil e na implementação de políticas públicas necessárias para aprimorar a competitividade das 

empresas do país em comparação com empresas situadas em outros países. 

 

Por outro lado, temas carentes de grupos de defesa organizados e estrutura de atuação no 

parlamento acabariam por ocupar lugar fraco na agenda legislativa (Ferri, 2011).  

 

O surgimento de novos espaços democráticos e de novos atores envolvidos na gestão pública 

deve ser encarado como uma forma de fortalecimento da representação política. Ademais, há 

certos campos em que a busca de participação se faz de modo especialmente relevante. Entre 

eles, encontra-se a Educação. 

 

7. METODOLOGIA 

 

A pesquisa será desenvolvida em quatro etapas, conforme apresentado no quadro a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quadro 1 - Detalhamento das atividades de cada etapa de pesquisa e seus produtos 

Etapa N. Descrição da Atividade Produtos 

1 

1.1 

Estudar a literatura, chegando-se ao estado da arte 

acerca das instituições políticas, das entidades da 

sociedade civil e de sua atuação no exercício do 

advocacy no processo legislativo e nas políticas 

públicas 

Base teórica elucidada 

1.2 
Adaptar a metodologia a ser aplicada à pesquisa  Metodologia definida e 

detalhada 

2 

2.1 
Desenvolver questionário para aferir a participação 

dos stakeholders no processo legislativo 

Questionário elaborado 

2.2 

Buscar as notas taquigráficas das audiências públicas 

realizadas durante a tramitação dos PNE´s na Câmara 

dos Deputados 

Notas taquigráficas alcançadas, 

organizadas e prontas para 

análise 

2.3 

Levantar as emendas apresentadas aos Projetos de lei 

dos PNE´s 

Emendas identificadas e um 

artigo científico com base na 

análise feita nas etapas 1 e 2 

3 

3.1 

Identificar os stakeholders e aplicar os questionários Stakeholders identificados e 

alinhamento das suas 

expectativas no parlamento 

avaliado 

3.2 

Analisar as notas taquigráficas das audiências 

públicas  

Notas taquigráficas analisadas e 

participação da sociedade 

durante a tramitação dos PNE’s 

identificada e organizada 

3.3 
Analisar de forma quantitativa e qualitativa as 

emendas apresentadas aos Projetos de lei dos PNE´s 

Análise das emendas aos 

projetos de lei dos PNE’s  

3.4 

Comparar o teor das manifestações das entidades da 

sociedade nas audiências públicas com o das 

emendas apresentadas e com o texto final aprovado 

 Impacto da participação de 

stakeholders sobre emendas e 

texto final aprovado analisado  

3.5 
Comparar os resultados obtidos com a atuação da 

sociedade em outros setores e em outros países 

Análise comparativa concluída 

3.6 

Aplicar tratamento estatístico aos resultados 

numéricos 

Análise estatística dos resultados 

numéricos realizada e um artigo 

científico com  base nos 

resultados obtidos na etapa 3 

4 

4.1 
Verificar se a hipótese estabelecida foi ratificada 

pelos resultados da pesquisa 

Hipótese testada 

4.2 

Comparar os resultados obtidos com o estado da arte 

e consolidar as conclusões obtidas nas etapas 

anteriores 

Resultados e conclusões 

consolidados 

4.3 

Identificar possíveis estudos futuros alinhados aos 

resultados e conclusões desse estudo  

Estudos futuros identificados e 

propostos  

Relatório final pronto 

 

 

8. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

A pesquisa será desenvolvida em seis semestres, conforme detalhamento apresentado no quadro 

2: 

 



Quadro 2 – Cronograma de execução das atividades de pesquisa  

Atividade 
Semestre 

1 2 3 4 5 6 

1.1       

1.2       

2.1       

2.2       

2.3       

3.1       

3.2       

3.3       

3.4       

3.5       

3.6       

4.1       

4.2       

4.3       

 

 

9. ORÇAMENTO 

 

O orçamento estimado para a realização desta pesquisa consiste na participação dos membros do 

grupo em um evento técnico-científico a cada ano de trabalho, o que contribuirá para o 

enriquecimento do estudo desenvolvido.  

Assim, estimou-se uma despesa tendo por base pesquisa realizada em sites de companhias aéreas 

e rede hoteleira nacional e internacional, conforme o quadro abaixo.  

 

Quadro 3 – Estimativa de orçamento para participação em eventos técnico-científicos 

Descrição da 
Despesa 

Unidade Valor Unitário 
(R$) 

Quantidade Subtotal (R$) 

Inscrição Und. 1.500,00 6 9.000,00 
Passagens 
Aéreas 

Und. 3.000,00 6 18.000,00 

Diarias Vb. 3.000,00 6 18.000,00 
Total (R$) 45.000,00 
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