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RESUMO  
 
 
O presente trabalho de conclusão de curso trata-se de uma tentativa de construir um 

modelo de leitura acerca da relação entre sociedade civil e poder público. A 

princípio, a condução do trabalho se configura na elaboração do escopo teórico que 

remeta a participação popular e o controle social às políticas públicas instituídas ao 

longo dos períodos políticos no Brasil. Esse processo se configurará através da 

análise da Constituição Federal até o Decreto 8.243, que institucionaliza a 

participação política, buscando analisá-lo com base na percepção da Câmara dos 

Deputados, por meio da ferramenta Atlas TI. Através dessas etapas possibilitará a 

resposta do grau de relevância do Decreto por parte do corpo legislativo brasileiro, e 

sua intenção em obter maior acesso da sociedade civil nas etapas de construção de 

políticas públicas. Sendo assim, torna-se possível elencar hipóteses sobre a 

validade, o impacto político e social e principalmente os embates gerados no 

legislativo no âmbito federal, através especificamente da percepção da Câmara dos 

Deputados.  

 
Palavras-chave: Participação Popular; Controle Social; Decreto 8.243; Câmara dos 

Deputados; Discursos. 

 
 
 



 

 

ABSTRACT  
 
 

This work of completion it is an attempt to build a model of reading about the 

relationship between civil society and government. At first, the conduct of the work is 

set in the elaboration of theoretical scope referring to popular participation and social 

control of public policies instituted over the political periods in Brazil. This process will 

set through analysis of the Federal Constitution by Decree 8243, which 

institutionalizes political participation, seeking to analyze it based on the perception 

of the House of Representatives, through the Atlas IT tool. Through these steps will 

enable the response of the degree of relevance of the Decree by the Brazilian 

legislature, and its intention to gain greater access of civil society in the stages of 

construction of public policies. Thus, it becomes possible to list assumptions about 

the validity of the political and social impact and especially the conflicts generated in 

the legislature at the federal level, specifically through the perception of the Chamber 

of Deputies. 

 

Keywords: People's Participation; Social Control; Decree 8243; House of 

Representatives; Speeches. 
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1 INTRODUÇÃO  
 
 

  

A abordagem que incita o trabalho traz consigo a necessidade de se 

compreender a relação da participação popular com a camada política brasileira. 

Sendo assim, a busca se pauta na análise da relação entre o arcabouço teórico a 

respeito da participação e controle social ao longo dos governos a fim de se 

fundamentar a percepção da institucionalização da participação política no Brasil. 

Todo esse processo de institucionalização e percepção da participação popular, se 

dará através da promulgação do decreto 8.243 de maio de 2014 e toda sua 

repercussão no cenário político, em específico na Câmara dos Deputados. 

Com isso percebe-se a necessidade de se encontrar a relação da importância 

da participação da comunidade civil no processo de criação e implementação de 

políticas públicas, a fim de se compreender o nível de comunicabilidade entre 

Estado e sociedade. Desse modo, toda essa dinâmica parte de uma espécie de 

evolução e adaptação dos meios de participação da sociedade no meio estatal. 

Nota-se que ao longo dos anos a usurpação dos direitos sociais e humanos foram 

latentes para com a percepção do Estado e o modelo de produção ao qual estava 

inserido. É sempre importante lembrar que, o andamento de leitura interpretativa 

acerca das mudanças dos estilos de governo no Brasil, ou em qualquer outro país 

do mundo não cabe apenas à esfera política, mas também no processo de 

condução de políticas sociais e econômicas. 

O processo de acesso e conquista dos direitos, obteve ganhos a partir de 

marcos temporais como as guerras e principalmente as crises econômicas, no 

sentido de reinvenção da importância da classe trabalhadora. Todo o processo de 

incisão de meios de participação que construam um novo modelo de leitura das 

dinâmicas políticas e sociais em certo sentido se conduz pelo viés estritamente 

econômico, visto a viabilidade governamental e a vontade política. 

Nota-se que a participação popular e a necessidade de um marco legal, para 

seu funcionamento sempre dependeu da necessidade econômica, tratando de 

relativizar o acesso a bens e serviços por parte da classe trabalhadora, e a demanda 

do setor produtivo para com mão de obra. Ainda que pareça sob um viés específico 

a uma construção econômica, esse desdobramento se fará importante na leitura dos 
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efeitos das políticas sociais ao longo dos anos e como estas foram conquistadas por 

meio da classe atingida pela desigualdade socioeconômica.  

O conceito de acesso a direitos e deveres, constitucionalmente obteve 

relevância um quanto superficial, ainda que a necessidade social fosse grande. 

Ainda que os modelos criados de organização política estejam esvaídos de 

interferência popular, a necessidade da percepção deliberativa por parte da 

comunidade civil tomou força tardiamente. Essa acepção da participação, possibilita 

a legitimidade do poder em exercício, seja do Estado ou daquele que o exerce, 

concedendo não só essa característica,mas também concedendo ao Estado a 

submissão as necessidades e interesses populistas, consagrando uma nova 

alternativa para a democracia. 

Assim como prega Brito (1992 p.119): ―o povo assumindo-se enquanto 

instância deliberativa‖.  Realça ainda mais, a necessidade de interferência e controle 

social nas esferas governamentais, garantindo ainda mais o acesso e principalmente 

reforçando a ideia de democracia deliberativa, assim como o Decreto 8.243, tenta 

institucionalizar. Dessa forma recai sobre a necessidade de imposição de novos 

mecanismos de acesso a informação e operacionalização governamental, 

alcançando não só direitos igualitários no acesso, mas também novas formas de 

controle coletivo das entidades representativas no seio político. Assim como 

prescreve a ideia do poder oriundo do povo, em nossa carta magna, a demanda por 

um controle social cada vez mais abrangente torna-se necessário. 

A importância não apenas dos direitos, mas também do controle social, e logo 

dos deveres enquanto ator protagonista no cenário de constituição revela 

 
modalidades de expressão da vontade individual e coletiva da sociedade 
aptas a interferir, formal ou informalmente, nos processos de poder do 
Estado, especificamente em suas expressões legislativa, administrativa e 
judicial (MOREIRA NETO, 1992 p,62). 

  
 
Com isso, ainda mais relevantes é a necessidade de se comprovar a realidade 

e legitimidade das intervenções populares na atuação estatal como um todo. De  um 

modo geral, assim se configura o respectivo trabalho, onde a criação por meio de 

um decreto a institucionalização da participação política e regulamentação dos 

mecanismos de acesso a participação popular agendam debates, que referenciem a 
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necessidade de compreensão não só da classe política, mas também das diversas 

instâncias de poder no Estado. 

 Dessa forma, propõem-se a relevância da discussão entre a prática e a teoria 

do acesso da população, por meio de conselhos, fóruns, assembleias entre outros, 

ao poder legislativo e por fim ao processo de criação de mecanismos legislatórios. 

A preocupação e a noção perceptiva dos atores que compõe a Câmara dos 

Deputados define a importância do posicionamento do corpo legislativo acerca 

dessa participação popular.  

Logo, ao longo do texto, retrata-se a dinâmica da teoria com base na 

constituição do decreto que afirma essa possibilidade de acesso as altas hierarquias 

do Estado, dando como estudo de caso essa percepção do corpo legislativo, em 

específico na casa dos Deputados Federais, a respeito dessa institucionalização da 

participação política, no processo das políticas públicas. 

Em suma, através deste trabalho, a tentativa se concretiza na elaboração de 

um texto que proponha responder qual a percepção da Câmara dos Deputados 

acerca do recém-criado decreto 8.243, que institucionaliza a participação política. 

Dessa forma, busca-se compreender de que forma o decreto irá regular as 

instâncias de participação popular, o momento político em que ele foi promulgado é 

válido, e principalmente qual o grau de aceitação não só da comunidade legislativa, 

mas sim da sociedade civil como um todo.  

Dessa forma, a construção do texto, brevemente se dá pela produção de um 

arcabouço teórico que possibilitou a criação de esferas de participação popular ao 

longo da história política brasileira, chegando até a criação da nossa última 

constituição, chamada de cidadã. Sendo assim, possibilitando perceber as 

conquistas sociais e principalmente o grau de controle e participação popular da 

sociedade, convergindo até a criação do decreto, que legalmente falando, cria 

mecanismos de deliberação, em contrapartida a sua aceitação na esfera 

representativa federal, no caso a Câmara dos Deputados. 
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2 CONTROLE SOCIAL E PARTICIPAÇÃO POPULAR 

  

  
 Este capítulo descreverá de modo conceitual a participação popular e controle 

social , trabalhando os conceitos como forma de se estabeler parâmetros para 

construção de um arcabouço teórico que descreva a análise do caso a respeito da 

participação popular, o controle social e as condutas políticas ao longo de um retrato 

político específico do Brasil. 

 Com isso, feito essa estruturação e historicização do composto teórico a ser 

construído busca-se retomar a forma com que as políticas sociais e econômicas, 

interferem de forma direta e indireta na composição de um ambiente favorável para 

o desenvolvimento do projeto de estrutura social propício à participação efetiva. 

 As políticas sociais adotadas ao longo dos anos, as formas de movimentação 

popular, a conduta da sociedade civil de conceber organizações com 

representatividade,demonstrando a capacidade de representação das camadas 

inferiores, ou em vulnerabilidade socioeconômica. 

  Dessa forma, o texto busca retratar a tentativa de concepção e atribuição da 

importância da relação da participação popular com o Estado, até à elaboração de 

nossa atual Carta Magna, a Constituição de 1988. Em suma, trata-se de relacionar a 

teoria até o momento da criação do decreto 8.243, que institucionaliza a participação 

popular. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 

 

 

2.1 Relações da Participação Popular com o Estado 

 

 

Através desse texto, promove-se a tentativa de demonstrar a importância da 

participação popular, e as formas de controle social exercidas pela sociedade, em 

prol do bem comum. Com isso evidenciam-se inúmeros fatos, histórico-políticos que 

constituem as relações entre sociedade e Estado, onde a principal iniciativa é de 

promover uma interpretação dessa relação bilateral entre esses atores. Nada mais 

justo que identificar e promover os conceitos de participação e controle social, que 

muitas vezes, tornam-se intimamente ligados, sendo praticamente impossível defini-

los de forma individualizada. Em suma, é através desse conglomerado de 

informações, que se tenta transmitir a forma com que a participação popular evoluiu 

ao longo dos anos e como este movimento oriundo do cerne civil, conviveu ao 

decorrer da história com o Estado e suas práticas, por vezes nada democráticas. 

Antes mesmo, de vir à tona ideias relacionadas à formação e participação 

popular, é válido lembrar as diretrizes e as formas com que se detalham as lacunas 

existentes, entre as diversas composições de indivíduos e grupos, que almejam 

proferir medidas de mensuração das ações impostas pelo Estado. Sob esse 

aspecto, podemos entender que esse modelo de relações entre sociedade/Estado, 

só pode ser compreendido, através de um processo de interpretação histórico-

político, onde o controle assumido e exercido pelo Estado, sobre esses indivíduos e 

grupos, como supracitados, são percebidos através de atitudes e políticas 

essencialmente autocráticas.  

Dessa forma, levam-se em consideração especificamente os regimes políticos 

e os modos de produção, que nada mais são, do que exemplos práticos dessa 

imposição adotada por essa superestrutura. Ainda assim, torna-se passível de 

interpretação, que a própria história ocidental relativiza e torna probas as medidas 

de supressão do tema controle social, que por meio da atuação do Estado, e suas 

funções clássicas de dominação, refletem um quadro de desonestidade, um tanto 

corriqueiro, encontrado também nas próprias condutas adotas Estado de 

características essencialmente autocráticas. Nada mais notável, que a própria 

herança imperial-colonialista, e suas práticas de extorsão e governança, adotadas 
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sejam pelo Estado, ou até mesmo pela comunidade. Outrora, essa visão factível, 

das ações nepotistas e patriarcais, nada mais são que consequências da ausência 

da participação popular, que muitas vezes são encontradas em fiscalizações, 

elaborações e aplicações de políticas públicas em contextos democráticos.  

Contudo, cabe ressaltar que o controle exercido pelo Estado sobre os 

indivíduos e seus grupos, ocorre por meio de mecanismos políticos e jurídicos, 

(aparatos que já nascem de uma escolha, acerca de uma medida mais certa, ou até 

mesmo mais aceitável, dentro de um rol de alternativas), doravante de criações de 

meios mais viáveis para o progresso e ordem de um território. E é nesse sentido, 

que se invoca dúvidas acerca dos processos de criação dessas medidas, que 

voltadas para o bem comum e social, percebe-se a supressão das noções de justiça, 

igualdade e democracia, em decorrência da atuação do Estado, enquanto estrutura 

de controle. 

No decorrer dos contextos autoritários e outrora democráticos, essa noção de 

participação inverte-se a partir do plano de fundo ao qual está inserida, sendo 

constantemente interpretada muitas vezes, erroneamente. Dessa forma deve-se 

levar em consideração a conjuntura na qual esteja inserida, a forma com que a 

participação popular é promovida e principalmente, se no contexto analisado, os 

mecanismos de controle social são atuantes ou suprimidos pelo poder local. Deve-

se levar em consideração que é de suma importância lidar de forma totalmente 

neutra, no processo de análise, percebendo que por mais que comparações 

conjunturais de governo se façam relevantes, a realidade local e institucional deve 

ser respeitada e pautada como fator primordial, na condução desses levantamentos 

e análises. 

 Embasado nesses aspectos de controle social, ainda que visto sob a ênfase 

da atuação do Estado e suas diversas modalidades de abertura e relação com a 

sociedade, o controle não deve ser visto exclusivamente pelo viés estatal, mas 

também pela atuação direta ou indireta da sociedade civil. Esta possui mecanismos 

de exercer influência sobre as ações do Estado, que é entendido e definido por 

 

ato realizado individual ou coletivamente pelos membros da sociedade, por 
meio de entidades juridicamente organizadas ou não, através dos diversos 
instrumentos jurídicos colocados à disposição da cidadania para fiscalizar, 
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vigiar, velar, examinar, inquirir e colher informações a respeito de algo‖ 
(SIRAQUE, 2009, p.103).  

 

Contudo, através desse ponto de vista, exclusivo ao controle social, inúmeras 

ilustrações plausíveis e recorrentes da atuação tanto do Estado como da sociedade, 

remontam uma necessidade instrumental. Essa necessidade que possa 

proporcionar viabilidade e legitimidade nas formas de regulação e fiscalização das 

condutas e mobilizações tomadas por esses atores. Dessa forma, remonta-se a 

noção de controle social, através dessa fiscalização dos cidadãos pelo Estado, 

através de um estatuto jurídico-legal, em que se definiam mecanismos de 

manutenção da ordem social em uma determinada sociedade, como no caso, o 

Brasil. Sendo Bobbio, Matteucci e Pasquino (1998, p.192) corroboram com este 

argumento ao afirmarem que 

 

[...] controle Social se entende o conjunto de meios de intervenção, quer 
positivos quer negativos, acionados por cada sociedade ou grupo social a 
fim de induzir os próprios membros a se conformarem às normas que a 
caracterizam, de impedir e desestimular os comportamentos contrários às 
mencionadas normas, de restabelecer condições de conformação, também 
em relação a uma mudança do sistema normativo. 

  

Essa análise torna-se totalmente viável, em decorrência do controle social, já 

que em relação aos atores distintos, podemos enquadrar e vislumbrar temáticas de 

releituras em consonância à participação popular e as finalidades da obtenção de 

novas formas de interpretação ao decorrer do período político-social em que se 

encontra. Tratando-se de uma leitura clássica das funções da sociedade e Estado, é 

necessário levar em consideração o âmbito político ao qual esteja inserida essa 

interpretação, colocando em pauta nada mais que a manutenção de um rol de forças 

sociais destinadas a estabelecer, replicar e garantir legalmente uma determinada 

ordem social. Embora estejam sendo aplicadas as noções a respeito do controle 

social, será dada ênfase na importância deste, como instrumento racional-legal de 

interpolação da sociedade em busca dessa ordem, abrangendo as ferramentas 

utilizadas dentro do espectro histórico e político ao qual estejam inseridas. 

Claramente, através dessa composição das relações Estado/sociedade no 

Brasil, onde a análise consolidada dos significados e trajetórias das políticas 

públicas e sociais, conduzem invariavelmente uma espécie de releitura temporal, 
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que demonstra o sentido de se analisar o movimento intrínseco entre participação e 

controle social, ambos rotativos e autocomplementares, para com seu entendimento. 

 Sendo assim, essa relação entre público/privado e Estado/sociedade, traduz a 

necessidade de reconhecimento de uma herança elitista/estatal do período colonial, 

que remonta um espaço de dispersão, indiferença, ausência de densidade social e 

políticas de participação popular. 

Dessa forma, surge um Estado demasiadamente hipertrofiado em detrimento 

de uma sociedade pouco participativa, proveniente de uma relação do controle 

social com as estruturas do Estado. Inevitavelmente a escassez organizativa da 

sociedade brasileira em termos de interferência nos processos de tomada de 

decisão, é definitivamente uma apreensão ilegitimada dos recursos disponíveis 

(ferramentas que facilitem a fiscalização e democracia nas esferas de formulação de 

políticas públicas, como o voto) e, por conseguinte uma hipertrofia dos instrumentos 

de regulação dessa sociedade. Sob esse viés, o controle social caracteriza o 

esvaziamento e a supressão de direitos democráticos da sociedade, com base nas 

vontades e objetivos patrimonialistas. Percebe-se assim, que o significado deste, 

torna-se unicamente, um mecanismo de mandonismo, imposto sob práticas 

violentas e coercitivas de manutenção da ordem social, vistas através de uma forte 

presença do Estado, como entidade incontestável e catedrática.  

O Estado, ator constante no ordenamento das relações sociais, torna-se 

então, sinônimo de ineficiência em relação a sua atuação no organismo societário, 

sendo perceptível apenas sob o aspecto simbólico, e atuando especificamente com 

base nos interesses elitistas do contexto da época colonial. Essa relação de controle 

social entre Estado e sociedade, fica depreciada em decorrência à diversos fatores, 

que marcados pela influência do poder econômico dos coronéis, da intervenção 

unilateral e excludente da sociedade como um todo,notando a  atuação repressiva 

do Estado perante a sociedade, conduzindo invariavelmente, ao esvaziamento do 

conceito de participação popular, e consequentemente do controle social. Todo esse 

panorama histórico, nada mais é que uma herança carregada do patrimonialismo 

brasileiro, onde a descaracterização do sujeito enquanto ator torna-se de certa 

forma, a principal característica do contexto em discussão. 

Através de fatores como o latifúndio, a escravidão, o mandonismo local, o 

coronelismo como modo de reprodução social no Brasil rural, o privatismo como 
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expressão das relações sociais atinentes ao mundo urbano, o clientelismo, a 

patronagem política e principalmente a privatização do espaço público, é que se 

promovem os resultados que agravam o cenário sociopolítico e inconsequentemente 

marcam e deixam cicatrizes na sociedade brasileira. 

 Logo, através dessa percepção é que se permite caracterizar e ilustrar o 

distanciamento entre Estado e cidadania onde, entre esses e outros fatores, verifica-

se uma espécie de desafeição cívica, representada principalmente pelo 

distanciamento social e político dos movimentos de participação, e notavelmente 

leva-se a uma desigualdade secular com base na elitização dos anseios de um 

grupo dominante. 

Outro fator agravante dos problemas sociais, é a herança do desinteresse 

participativo da sociedade, visto em pauta da intermediação de interesses promovida 

pelo Estado, os interesses dos atores políticos e governamentais e os interesses da 

sociedade, grafando como característico os diferentes graus de institucionalização 

promovida. Ou seja, esses fatores corroboram não só as práticas personalistas 

como justificam a ausência do interesse na participação, sejam pela falta do 

conhecimento prévio ou até mesmo prevalência de interesses particulares em 

detrimento do coletivo. Como parte do embasamento empírico, resguarda-se a 

releitura do que afirmou Oliveira Vianna (1952), quando cunhou o tema de 

―insolidarismo social‖. Onde o conceito, se mostra, de maneira tão atual, em 

provimento ao reconhecimento das vicissitudes do cerne social. Ou seja, o indivíduo 

na sociedade, em uma comunidade local, passa a interiorizar sua incapacidade de 

interferência e participação, e o deixa torna-se parte dos acontecimentos e tende a 

aceitar as imposições, mesmo que contra seu agrado.  

Embora transpareça um resgate histórico desnecessário, e 

consequentemente a leitura possa estar carregada de paralelos feito ao tema 

controle social, a ideia de que os diversos fatos e legados ―acolhidos‖ e praticados 

pela sociedade promovem um enriquecimento da diversidade das gramáticas 

políticas, que justapostas promovem uma espécie de ponte entre a participação e os 

meios de controle social criados. 

Essas gramáticas políticas consolidam-se através das heranças 

clientelistas/corporativistas, e são extensões do insulamento burocrático, oriundo da 
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ausência de um controle social efetivo. Sendo assim, tornam-se pontos críticos para 

uma democracia participativa, onde a prática clientelista figura como uma marca das 

trocas políticas personalizadas, e até mesmo das características de interferência do 

anseio familiar elitizado ao âmbito público. Logo, essa personalização de favores 

figura diretamente à patronagem política. Sendo assim, o nepotismo torna-se um 

obstáculo para essa democracia, transformando-se em um mecanismo de 

alavancagem dessa personalização de favores, estando inevitavelmente ligado a um 

controle exercido de forma totalmente unilateral e subjetivo. 

 Dessa forma, através desses aspectos será possível recriar um remonte da 

política social adotada até a Constituição de 1988, mesmo que de forma sucinta e 

superficial. Logo, deve-se levar em consideração todos aqueles elementos que 

justificam a ausência e repressão dos direitos de liberdade de expressão e 

participação. Assim como nas relações compulsórias ligadas aos interesses 

relacionados à produção, no chamado neocorporativismo ou corporativismo estatal, 

tal problematização, é atribuída a fatores como o engrandecimento urbano e 

industrial, que agrava o confrontamento nas relações dos interesses patronais  e 

organizacionais no Estado brasileiro. 

Indiscutivelmente, a definição e imersão dos movimentos sociais, oriundos do 

descontentamento social, geram um novo dilema de embate do Estado versus 

sociedade. Surgem organizações (como os sindicatos) que lutam por direitos cada 

vez mais extirpados. Todavia, podemos auferir o ganho de notoriedade da força 

trabalhadora e social, através do forte controle exercido por parte dos trabalhadores 

e definitivamente seus ganhos obtidos através dessa capacidade organizativa 

(consolidação das Leis do Trabalho – CLT e os próprios Institutos de Aposentadoria 

e Pensão IAPs). 

A priori, o controle social torna-se um fator de embate político, onde a 

capacidade do Estado em empreender políticas públicas sem quaisquer contato 

consultivo ou participativo da sociedade civil reitera a dificuldade do convívio do 

Estado, com uma sociedade, cada vez mais participativa e deliberativa nos 

processos de decisão governamental. A intenção, de certa forma, não é empreender 

como se deu a evolução desses direitos de inferência popular, mas recriar a forma 

com que ao longo de diversos modelos políticos de governança e até mesmo, do 
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nível de participação, em detrimento das políticas adotadas exclusivamente, para a 

garantia e acesso dos direitos sociais. 

 Dentro desse mapeamento, podemos citar diversas formas de intervenção e 

bloqueio no decorrer histórico político do Brasil, como o caso do DASP 

(Departamento Administrativo do Serviço Público), órgão público  do governo 

federal brasileiro1, durante o governo de Getúlio Vargas (período do Estado Novo). 

Fora criado sob a tentativa de elaborar a reforma na administração pública brasileira, 

fornecendo elementos para melhoria da máquina pública, através de ferramentas de 

assessoria técnica ao Presidente da república. Sendo assim, percebe-se a tentativa 

de dimensionar a necessidade de um Estado detentor de mecanismos de controle 

técnico e político, que o proporcionasse ―blindagem‖ contra pressões políticas e 

sociais de um modo geral, inflando-o cada vez mais, por meio de instituições 

burocráticas e políticas públicas. Assim como Almeida (1985) quando relativiza a 

questão do Federalismo e as políticas sociais, que congregam a situação e a relação 

entre trabalhador e Estado. 

Em sua totalidade, torna-se cada vez mais relevante a retomada de conceitos 

acerca da participação popular como elemento fundido ao processo de controle 

social. Contudo, percebe-se que a ideia de participação popular como a clara 

definição do sentido de percepção do sujeito, do indivíduo inserido na sociedade, 

que vigora através de seu reconhecimento como ser político, exercendo de forma 

explícita sua capacidade de participação, e interelação nos processos de mudanças 

e conquistas.  

O resultado provém diretamente ao usufruto da participação, como poder 

conquistado, consciência adquirida, e lugar em que se exerce essa participação, e 

extrapola seus interesses em comum a sociedade. Assim infere-se que  

 

A participação popular é irmã siamesa do controle social, sendo ambos 
direitos humanos fundamentais. Assim, onde não houver a garantia do 
direito ao controle social, também não existirá participação popular efetiva, 
sendo aquele, direito público subjetivo à fiscalização do Estado e esta 
partilha de poder político para a elaboração de normas jurídicas (SIRAQUE, 
2005, p.223-224). 

 

                                                 
1
 Criado pelo decreto-lei nº 579, de 30 de julho de 1938 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93rg%C3%A3o_p%C3%BAblico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Get%C3%BAlio_Vargas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_Novo_(Brasil)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Administra%C3%A7%C3%A3o_p%C3%BAblica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Presidente_da_Rep%C3%BAblica_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Decreto-lei
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Assim, prevalecendo a ideia do individuo como ser político inserido nesse 

contexto, a participação sempre esteve comprometida com aquilo que se baseie no 

objetivo comum, logrando os direitos fundamentais e associando as necessidades 

individuais dentro de um todo. 

 Cabe ainda como hipótese de embasamento, o tratamento e leitura da 

realidade sociopolítica brasileira, como supracitado, e suas formas de participação 

que se compuseram e interferiram na análise acerca da participação popular. Toda 

essa releitura abarca períodos políticos vigentes no Brasil ao decorrer dos anos, que 

levam em consideração o conteúdo assumido pelas camadas populares, totalmente 

esvaziadas do sentido de cidadania participativa. E através desse processo de 

participação, como instrumento de institucionalização e progressão dos direitos de 

cidadania, como civis, políticos e sociais, é que se percebe a falta de uma 

progressão linear, do processo de representatividade e força popular, colocando o 

Estado como única estrutura capaz de fomentar medidas regulatórias acerca da 

participação das camadas sociais nas cúpulas de planejamento e decisão 

governamental. 

 Contudo, passa-se a perceber que as características de um Estado artífice 

de medidas que propiciem os direitos a cidadania, é materializado em decorrência 

da percepção e atuação dos atores sociais dentro de seu campo de ação. O que se 

pretende, é demonstrar como a participação popular fora constituída ao longo desse 

constructo, elaborado por meio de apontamentos da evolução da inferência dos 

direitos sociais nos moldes de governança, até a elaboração da constituição de 

1988. Entretanto, observa-se que a consagração dos direitos sociais torna-se 

relevantes enquanto matéria legal, apenas a partir da supressão dos direitos 

políticos. 

Um exemplo notório acerca desse entrave foi durante o Estado Novo (1937 – 

1945), onde, observaram-se o fechamento do Congresso Nacional e extinção dos 

partidos políticos, assim como o período da ditadura militar (1964 – 1985), ambos 

dirimidos pela forte presença atuante do executivo. Nesse período, observa-se a 

perda não só da busca por uma cidadania participativa, mas também como, o 

desfazimento da representatividade, que de alguma forma, atinge não só os direitos 

políticos, mas também os sociais.  
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Ainda que, a ideia de cidadania limitada e dirimida especialmente pela ideia 

de restrição pelos poderes políticos, é evidente que através dessa supressão dos 

direitos políticos, foi que se percebeu um aspecto do início do processo de 

legitimação dos poderes sociais no país. Como supracitado, dentro da era Vargas, 

onde se concilia até mesmo o Estado Novo, podemos gerir que todo esse processo 

de emancipação e maturação da questão social país, torna-se matéria de análise em 

pauta governamental, não só proveniente de interesses unicamente vinculados aos 

processos políticos, mas também na condução e avanço da sociedade como um 

todo. 

Toda essa dinâmica, é válida, pois a necessidade imposta para usufruto 

dessas condições consolidava-se pelo reconhecimento bilateral das condições 

existentes no cenário nacional, tratando-se de levar em consideração as demandas 

políticas e condições trabalhistas da época dos anos 30. Logo, percebe-se que  o 

indivíduo deveria possuir um ofício, uma ocupação dentro do espaço trabalhista, 

outorgando ainda mais a necessidade do Estado em controlar de certa forma, as 

relações e ocupações ao qual o cidadão esteava realizando. Nada mais adequado 

que o próprio provérbio português ―Quem tem ofício tem benefício‖.  

Segundo Pereira (2002) aqueles que usufruíam ou almejavam um benefício 

proveniente das políticas de assistência social, deveriam atender requisitos. Embora 

a maioria da população residisse no campo, à necessidade de estarem no meio 

urbano era um desses requisitos, pois para trabalharem em setores dinâmicos da 

economia nacional, era necessário que estivessem dentro desse espectro.  

As formas com que o Estado lidava, com a população trabalhadora eram 

totalmente regulatórias e controladoras dentro desse âmbito que a economia gera 

acerca do formalismo exigido a esses trabalhadores. Logo, essa exigência imposta 

aos trabalhadores, está ligada a necessidade imposta pelo sistema de produção da 

época, ou seja, pelo mercado. 

Todo esse respaldo retoma a ideia de cidadania regulada, assim como 

preconiza Santos (1979, p.138) "cidadania restrita e sempre vigiada pelo Estado", 

personalizando no caso a economia, como ator controlador dessa massa, que 

excluía os trabalhadores rurais e urbanos que estariam marginalizados desse 

contexto formal e legal de trabalho.  
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Todo esse enfoque é direcionado como forma de recriar um ambiente que 

forneça detalhes acerca da evolução da ordem social, que outrora fora capaz de 

interpolar a relação entre Estado, controle e principalmente os anseios do cerne da 

sociedade e seus representantes. Ou seja, o confronto aplicado entre essa 

formatação da justiça social e os processos da economia, referentes a acumulação 

do processo de produção. 

Dessa forma, a percepção da vulnerabilidade social, acontece principalmente 

através da proteção da elite econômica-política em decorrência do arbítrio patronal, 

dos favorecimentos clientelísticos e da elucidação da exploração de mão de obra. 

Como exemplo, surge assim, em 1943, a CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas, 

buscando uma nova forma de engajamento individual na produção. Ainda que se 

tratando de uma matéria que demande maior engajamento teórico, tornou-se um 

marco da justiça social dentro do sistema produtivo. Leva em consideração o 

indivíduo enquanto protagonista de um sistema de exclusão, assim como um ator 

capaz de introduzir sua auto-exclusão no cenário socioeconômico. 

Em suma, trata-se  da incapacidade do indivíduo enquanto cidadão, ficando a 

mercê de um sistema que se configura através de uma legislação trabalhista 

voltada, não mais para a manutenção de direitos sociais e civis, mas sim uma forma 

de manter um controle implícito dentro do sistema de produção nacional.Sendo 

assim a percepção vulnerabilidade social ao qual se refere, é montada com base na 

questão de justiça e proteção social, oriunda da comunidade civil. 

Todas essas relações de poder entre sociedade civil e Estado, emergem de 

forma em que a trajetória e dimensão da proteção social, torne-se uma das pautas 

centrais do poder público. Porém ao longo dessa trajetória, a centralização dos 

poderes e principalmente das tomadas de decisão, tornaram-se disfunções dos 

modos em que se conduzem o cenário político, onde a própria história 

socioeconômica se reflete no cenário nacional.  

Esse translado temporal, dá-se de forma explícita, e todo esse vai e volta, 

torna-se útil para a exemplificação e demonstração das heranças precárias e 

subdesenvolvidas ao  qual setor público, se torna refém.  

Como no caso, o liberalismo oligárquico (1891-1930), onde o ponto 

característico a essa fase, concretiza-se pela negligência dos poderes públicos e um 
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esvaziamento legislativo das dimensões participativas. A forma de governo era 

formada essencialmente por grandes proprietários rurais e pecuaristas, o chamado 

coronelismo, onde os interesses sociais como um todo, eram matéria de descaso e 

inconsequência,  demonstrando claramente a ausência de uma estrutura política e 

social. Tratava-se de um sistema feito para com os interesses políticos e 

econômicos desta oligarquia. Em sua essência, percebia-se notoriamente o conflito 

e confusão entre os interesses individuais e estatais, percebidos através de uma 

centralidade e pessoalidade nos processo de decisão. 

A intervenção ilimitada do Estado na economia, sociedade e principalmente 

na articulação econômica entre público e privado, deixou um ranço nas formas de 

interpolação do congresso nacional, que pela inconsequente autonomia replicada a 

cada membro da oligarquia, era possível claramente observar tensões entre o 

regionalismo e nacionalismo correlatos a política nacional. Toda essa ideia fica a 

cargo da dimensão desestruturada da oligarquia em si, onde as fortes pressões 

regionais fizeram com que coronéis fossem capazes de replicarem suas vontades e 

estipularem as formas de interferência como um todo na política nacional. 

A percepção da assistência social estava praticamente pormenorizada e em 

posse de das demandas de cunho particular, que eram referendadas no apoio 

caritativo e estruturadas em bases precárias com vistas ao atendimento de uma 

imensa demanda social, pautada na proteção. Com isso, passa-se a interpretação 

de um jogo de interesses, onde aqueles que desproviam de capacidades tanto 

políticas como econômicas, ficavam dependentes das trocas de favores com seus 

coronéis. 

Com base na evolução dos modos de produção, o mercado começa a intervir 

de forma atuante, em pontos de referendo público, como por exemplo, na questão 

da proteção popular, através do chamado paternalismo empresarial. Totalmente 

avesso à demanda social, porém trazendo alguns benefícios legais aos 

trabalhadores, e não mais os deixando vulneráveis as vontades dos senhores de 

terra. Esses grupos inseridos na proteção empresarial eram essencialmente 

formados por comunidades de imigrantes e sindicatos de natureza específica.  

Nesse período em pauta começam a serem emancipadas medidas de 

interdependência social e impostas barreiras limitadoras ao liberalismo. Sendo assim 



26 

 

 

onde a atuação era contigencial, as medidas imediatistas de planejamento urbano e 

estruturação do meio rural, tais como o saneamento básico e saúde revertem-se em 

benefícios ao mercado e  sua mão de obra.  

Veja que nada mais é, que medidas hierarquizantes e delimitadoras das 

funções mercantis, porém a necessidade constante de ferramentas que provessem 

segurança social, fez com que de certa forma fossem, reconhecidos os sindicatos 

como estruturas profissionais de representação das dos anseios populares2. 

Porém nesse período inauguram-se as maiores tentativas de regulamentação 

de leis trabalhistas, que visassem à segurança social dos trabalhadores. Todos esse 

exemplos, especificamente no que toca ao regime de trabalho, é mencionado pois, a 

partir desse tema é que possível encontrar as maiores visualizações das medidas 

adotadas pelo Estado, em decorrência de uma justiça social. Porém, como 

supracitado, o ranço herdado do patrimonialismo faz com que ainda as estruturas 

privadas estejam mescladas ao posicionamento público, ou vice-versa.  

Diversos exemplos como: Lei de Acidentes do Trabalho3, que fomentou um 

viés essencialmente reparatório e, concedeu laudos para indenizações por acidente, 

trazendo ao âmbito privado exclusividade, a instituição das Caixas de Aposentadoria 

e Pensões – CAPs4, tratando-se de uma política pública essencialmente reparatória 

e também os benefícios médico-previdenciário, onde eram conferidos a 

determinadas categorias profissionais. Ou seja, a relação tornou-se puramente 

trabalhista, onde o cidadão dependia unicamente do mercado para que pudesse 

usufruir de certos benefícios. Sendo assim, fora criado também na conjuntura o CNT 

– Conselho Nacional do Trabalho, firmando uma estrutura, que promoveria uma 

leitura concreta acerca das relações de trabalho e como o mercado se relacionaria 

com o poder público. E fora, através desse mecanismo que diversas leis e decretos 

firmariam as relações trabalhistas, como férias, contratos e trabalho infantil 

(desrespeitado em consonância com as leis até 1930). 

Contudo, fora plausível afirmar que todas as inferências acerca dos 

mecanismos de regulação no processo dialógico entre público privado, tornaram-se 

                                                 
2
 Decreto-Lei n° 1.607, de 5 de Janeiro de 1907. 

 
3
 Decreto-Lei nº 3.724 de 15 de Janeiro de 1919. 

 
4
  Lei 4682 de 24 de Janeiro de 1923 - Lei Elói Chaves. 
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um motim para os movimentos sociais. Acerca desse processo, a percepção de 

eficácia e alcance da legislação social, girava em torno das relações trabalhistas e 

os mecanismos de proteção socioeconômica. Fazendo com que o principal 

obstáculo as práticas de controle social e participação em meio ao Estado seriam as 

próprias medidas legislatórias impostas, como códigos civis e comercias. Percebe-

se dessa foram, uma espécie de ―institucionalização‖ das exclusões, tipificando as 

práticas personalistas que tanto atrasaram o desenvolvimento social, e 

principalmente consolidando a preservação da exploração e da segregação. 

O principal descaso quanto ao convívio entre Estado e Sociedade se dá em 

decorrência da relação mercado e poder público, onde o governo tornou-se reflexos 

dos anseios e demandas do setor privado. A intolerância por parte da repressão das 

demandas sociais com base no mundo trabalhista agravou-se, e ideologicamente 

constituíram elites cada vez mais fechadas e burocratizadas em detrimento das 

demandas, que despontaram o descaso em relação as medidas protecionistas do 

âmbito social. 

Contudo, somente na era Vargas, vigente no período (1930-1945), é que 

percebe-se mudanças na composição do organismo estatal, em específico no 

relacionamento do Estado com a sociedade, visto que pontualmente configura-se 

matéria a ser tratada ao longo do texto. Percebe-se mudanças realizadas na esfera 

econômica: o Estado tratou-se de assumir o papel protagonista do processo de 

industrialização, e tornou-se capaz de se assegurar o desenvolvimento capitalista do 

cenário nacional. Todo esse retrato torna-se essencial, em decorrência da 

incapacidade de separar-se o cenário econômico do político.  

Porém na esfera social, a intervenção estatal orientou-se no sentido de 

incorporar os trabalhadores ao processo político-econômico, dotando-lhes de 

ferramentas seguras, por meio de uma legislação social alinhada ao mercado de 

trabalho. O que se quer demonstrar é a evolução da participação do indívíduo 

enquanto cidadão e ator relevante no cenário sócio-político. Assim, é nesse período, 

que nota-se claramente a institucionalização dos direitos trabalhistas e dos direitos 

sociais, para com a classe trabalhadora, ou seja, nota-se como a forte presença do 

mercado  que pontua as ações e interfere de maneira rotineira na composição de 

legislações que regulamentam as relações sociais.  
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Nesse período Vargas, uma questão em voga tornou-se paradoxalmente 

relevante ao cenário da época: a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

Percebe-se que a institucionalização da legislação social e trabalhista, estava sendo 

recriada em meio a um processo de suspensão dos direitos políticos. Fortemente 

embargado, esse mecanismo traz consigo a priori, a criação do Ministério do 

Trabalho, Indústria e Comércio (MTIC em 1931, também chamado de Ministério da 

Revolução), que indubitavelmente passa a categorizar trabalhadores com a 

finalidade de reconhecimento e controle do trabalhador. Ou seja, toda essa 

estrutura, abarca o processo de desenvolvimento do modelo  de proteção social, 

onde o mercado e o capital, tornam-se produtos do engajamento político e 

econômico, travando uma batalha com os direitos sociais dos trabalhadores. 

 Ainda assim, nota-se a falta de uma participação efetiva da população, em 

decorrência do modelo de produção adotado. Eis que surge, com todo amalgamento 

de informações e a noção de cidadania controlada pelo Estado um conceito que 

recria essa noção de regulação do Estado, onde a ideia de cidadania regulada,  se 

traduz como  

 

cujas raízes encontram-se não em um código de valores políticos, mas em 
um sistema de estratificação ocupacional, e que, ademais, tal sistema de 
estratificação ocupacional é definido como norma legal. Em outras palavras, 
são cidadãos todos aqueles membros da comunidade que se encontram 
localizados  em qualquer uma das ocupações reconhecidas e definidas em 
leis. A extensão da cidadania, se faz, pois, via regulamentação de novas 
profissões e/ou ocupações, em primeiro lugar, e mediante ampliação do 
escopo dos direitos associados a estas profissões, antes que por extensão 
dos valores inerentes ao conceito de membro da comunidade.A cidadania 
está embutida na profissão e os direitos do cidadão restringem-se aos 
direitos do lugar que ocupa no processo produtivo, tal como reconhecido por 

lei (SANTOS, 1979, p.75). 

 

Nesse momento percebe-se a ideia de restrição imposta pelo Estado. 

Podemos inserir cenários de fomento e ilustração acerca desse momento, tais como: 

a regulamentação da sindicalização das classes operárias5, tornando unívoca a 

unidade sindical e principalmente a profissionalização deste. Porém facultava e 

tornava-os compulsórios do gozo da legislação social vigente. 

                                                 
5
  Decreto 19.770 de 19 de Março de 1931. 
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Assim, por mais que houvesse falta de uma representatividade efetiva e 

consciente, o produto de diversas reivindicações, foi à institucionalização de 

decretos que angariaram atenção para as condições de trabalho, tornando os 

sindicatos, uma esfera de ação profissional. Logo de modo simplório, torna-se 

perceptível, um teor um quanto retórico e superficial onde, a criação de diversas 

formas de controle fez com que os papéis invertessem e a o próprio sindicalismo, 

vigorasse como vítima  da atuação das decisões do âmbito privado.  

Contudo ainda uma herança segregacionista se sobrepõe a ordem de gênero 

no trabalho, e tudo passa a ser uma conquista em prol da sociedade. Inúmeros 

retratos demonstram um processo excludente, proveniente dessa herança desigual 

e imprópria, percebida através de alguns exemplos: em 1932, a jornada de trabalho 

de oito horas no comércio e na indústria, que regulamentava o trabalho feminino, 

proibindo-se o trabalho noturno para mulheres e equiparando o salário entre homens 

e mulheres e finalmente a extinção do trabalho de menores6.  

Atuante ao grande momento, o que tudo indicava essa ―conquista‖, e a 

tornava cada vez mais paradoxal em relação às políticas públicas instituídas, foi a 

criação e regularização legal da carteira profissional de trabalho7, que outorgava e 

simplificava a função exercida pelo trabalhador em uma espécie de ―atestado de 

identidade cívica‖,  assim como definido 

 

A regulamentação das profissões, a carteira profissional e o sindicato 
público definem, assim, os três parâmetros no interior dos quais passa a 
definir a cidadania. Os direitos dos cidadãos são decorrência dos direitos 
das profissões e as profissões só existem via regulamentação estatal. O 
instrumento jurídico comprovante do contrato entre Estado e a cidadania 
regulada é a carteira profissional que se torna, em realidade, mais do que 
uma evidência trabalhista , uma certidão de nascimento cívico (SANTOS, 
1979, p.76). 

 

Torna-se parte do conjunto agora, não mais aquele que faz parte da 

sociedade pelo simples fato de ser reconhecido como indivíduo portador de direitos 

fundamentais, mas sim um ser pertencente e refletido exclusivamente através da 

função ao qual exerce e até mesmo ao qual aspira. Logo, a percepção do indivíduo 

                                                 
6
  Decreto nº 21.396, de 12 de Maio de 1932. 

 
7
  Decreto n. 21.175, de 21 de Março de 1932. 
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torna-se controlável, e a tradição jurídica liberal torna-se intocável, pois passam a 

valer as convenções coletivas de trabalho.  

Todo esses exemplos configuram uma noção da evolução da sociedade como 

um aparato do mercado, como um organismo dependente das funcionalidades 

impostas pelo setor privado para com a finalidade de solucionar problemas públicos, 

prescrevendo e notabilizando a valoração e tentativa de resgate dos direitos 

primordiais pertencentes a cada indivíduo em si. 

Toda essa trajetória das políticas públicas instituídas deve ser pautada a 

ponto de exemplificação para com a noção futura de participação popular e controle 

social, onde até mesmo nesse período de estagnado constitucional, fez valer uma 

forte polarização política e ideológica da sociedade. Porém nesse período encontra-

se um tímido e superficial esboço de um encadeamento de democracia política e 

liberdade sindical. Onde, percebe-se através da instituição da Constituição de 1934, 

que em voga prescreve a criação da Justiça do Trabalho e cria o salário mínimo, 

porém, no entanto seria regularizado apenas no final de da década de 40. 

Diversas figuras de trâmites políticos ficaram a cargo, da disfunção 

burocrática desse período, onde podemos considerar como modelo de exemplo, a 

previdência social e os direitos trabalhistas como supracitado. A criação dos 

Institutos de Aposentadoria e Pensão, os chamados IAPs, preconizaram também a 

estruturação em categorias profissionais, que visaram à reforma da previdência 

social brasileira, sendo constante na maioria dos órgãos administrativos e nas 

políticas sociais do Estado. Nesse caso, é notada a importância da participação 

popular e principalmente o controle por parte dos beneficiários do programa de 

previdência.  

Lembrando, que essa forte fragmentação burocrática desses institutos de 

seguridade social, demonstraram ainda mais a indivisibilidade das estruturas de 

plano de governo, onde partes das próprias reservas das instituições previdenciárias 

foram utilizadas com o intuito de combater o déficit habitacional, lembrando que o 

país estava em constante adaptação de um meio rural para um meio industrial. 

Ainda nesse sentido, cabe ressaltar que essas demonstrações da evolução e 

adaptação da esfera estatal com o cerne social como Santos (2009) afirma, que 

transitam através políticas públicas voltadas para a área da saúde também, onde 
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excepcionalmente foi criado o Ministério da Educação e Saúde Pública – o chamado 

MESP, que institucionaliza as formas de assistência médica.  

Visto através desse plano de regularização e formalização de estruturas 

organizacionais do setor público, é que visualizamos a segregação enquanto, 

programas de apoio sanitário e educacional, dividindo a sociedade em grupos 

vinculados as formas de assistência médica, tal como: uma vinculada diretamente à 

inscrição dos trabalhadores sindicalizados no seguro social e outra universalista, 

destinada e oriunda para com os grupos que estavam marginalizados aos arranjos 

estatutários de proteção social, instituídas através do Estado. Trabalhadores rurais, 

os domésticos, e os desempregados (é válido lembrar a privatização de serviços 

médicos e hospitalares aos segurados pelas grandes corporações), estavam 

incluídos nessa lógica universalista. 

Sendo assim, a percepção da necessidade de avanços legais nos âmbitos 

que congregam poderes legislatórios, voltados para o setor social, ainda estava 

aquém de um movimento democrático, dotado de democracia política e 

principalmente econômica. E sendo assim, é através do Estado Novo (1937-1945), 

que essa percepção da legislação social, ganha notoriedade, logrando direitos e 

adquirindo força social e estrutura organizacional complexa (visto em confronto aos 

movimentos sociais) onde as associações sindicais passam a sofrer interveniências 

estatais. Pauta-se a suspensão e proibição dos direitos as greves, a Justiça do 

Trabalho é regulamentada e como já referenciada, o salário mínimo é 

regulamentado. 

Dentro desse mesmo período, são criadas diversas medidas de controle por 

parte do Estado, como o imposto sindical, obrigando a contribuição de um dia de 

trabalho para seus respectivos sindicatos, e logo também é criada a Comissão 

Técnica de Orientação Sindical, de forma a aumentar significativamente o número 

de sindicatos e sindicalizados no país, principalmente com a promulgação da 

Consolidação das Leis do Trabalho de forma a compromissar o Estado perante a 

estabilidade do trabalhador no emprego. Contudo, fomenta-se a criação de leis 

orgânicas que provessem certo vinculo com a criação dos Institutos de Seguridade 

Social.  
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Toda essa dinâmica dos movimentos, nada mais são que a representação da 

necessidade de controle e adaptação do setor público ao mercado, e vice versa, 

promovendo estruturas e ideais que regulem as organizações do movimento social, 

essencialmente do sindicalismo. Porém, notam-se diversos pontos negativos, como 

por exemplo, a falta de proteção do meio rural e sua imensa gama de trabalhadores, 

pois essa política de legislação social não compenetrava a estrutura vigente dos 

grandes fazendeiros e suas formas de controlar e organizar seus serviços. De certa 

forma presencia-se também, a natureza bifronte do corporativismo brasileiro, datado 

dessas relações público versus privado, onde o autoritarismo político, a excessiva 

centralização administrativa e principalmente, o descaso quanto as políticas 

redistributivas nos diversos setores da comunidade política, como saúde, educação, 

saneamento etc, tornam-se problemas de cunho social.  

Doravante a todo esse processo, o maior empecilho encontrado, seriam as 

saídas encontradas para solucionar os impasses referentes, aos institutos de 

regulação perante uma nova ordem de democracia competitiva. Por estarem, 

compenetrados na nova constituição de 1946, onde ao qual redesenhou ao menos 

teoricamente, as conquistas sociais do período, estabelecendo novas diretrizes para 

os direitos sociais e civis como um todo. A principal demanda, fora acerca da política 

social e trabalhista vigente, onde politicamente falando, se estruturaria com base em 

uma esfera de acumulação, e seu teor burocrático de distribuição, onde a 

complexidade tornava-se um obstáculo, devido ao esvaziamento dos poderes 

sindicais, perante as ligações de políticos e burocratas e representantes do setor 

privado. 

Por mais que, à vontade e a demanda por legislações e produções de 

políticas sociais fora replicada, surtos inflacionários e a valorização do salário 

mínimo, fez com que minimizasse a busca de novos ideais sociais e políticos em 

meio a atual conjuntura. 

 Porém, é neste período que diversos exemplos vêm à tona, como a 

institucionalização do Estatuto do Trabalhador Rural, que amplia o campo de 

benefícios da legislação sindical e social, trazendo consigo uma política social 

voltada com o conflito das relações de trabalho no campo.  
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Posteriormente, dando um salto no período histórico, marcados por políticas 

voltadas a proteção e justiça social encontraram no governo Goulart, em meados 

dos anos 1960, marcas da interiorização, do nacionalismo e valorização do modelo 

presidencialismo. Nesse momento, surge um dos principais avanços: a Lei Orgânica 

de Previdência Social, que uniformizava a previdência e sua atuação. De certa 

forma, não era um sistema de proteção social universal, que infelizmente deixava 

lacunas para a atuação da iniciativa privada.  

Dessa forma percebe-se nesse período a incapacidade do Estado de 

produção e alocação dos recursos. Vigorava um estagnação político-administrativo, 

onde o conceito de cidadania regulada tomava relevância e a solução para tal 

conflito, se dava pelo rompimento da democracia limitada, fazendo-se valer das 

injunções e movimentos do sistema militar. Essa ruptura se explica através do 

excerto 

 

A vazão dos conflitos sociais para fora das instituições herdadas do Estado 
Novo, não encontrou resposta institucional à altura tendo por resultado 
líquido a radicalização das demandas e a intolerância política crescente dos 
diferentes atores sociais, as quais associadas à capacidade cadente do 
Estado de produzir e de alocar terminam por produzir o contexto de paralisia 
governamental e administrativa de fins de 1963 e princípios de 1964, que, 
em parte, ajudam a explicar o movimento militar de 1964 (SANTOS, 1979, 
p.81-82). 

 

Durante, esse período ocorre essa ruptura de governo, onde através de um 

golpe, a cidadania torna-se recessiva, onde direitos civis e políticos são extirpados, e 

considerados empecilhos ao modelo político adotado. Nesse período, sindicatos são 

controlados, direitos de greve suspensas e direitos fundamentais desrespeitados. 

Torna-se um período de forte controle, onde o crescimento interno torna-se meta, e 

o desenvolvimento como questão igualitária totalmente irrelevante. O 

descontentamento, a repressão do controle social e da participação se fazem 

presentes. 

Em pauta, diversos acontecimentos, como o crescimento populacional, a 

complexificação societária e a urbanização, tornam-se notáveis. Como já 

mencionado a sociedade como um todo, passa por um processo de extirpação de 

direitos, tanto civis, sociais como também fundamentais. Surge a elitização social, 

comprometida unicamente com o mercado, tratando de um processo 
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desenvolvimentista, sob a ênfase racional, burocrática, e a manipulação das 

políticas de emprego e salários. Em contrapartida, surgia concomitantemente a 

demanda por benefícios compensatórios, onde a depressão de salários emergia 

progressivamente.  

Topicamente, é possível elencarmos diversas medidas adotadas, como afirma 

Veloso (2008) que descreve alguns pontos a respeito dessas medidas, como: fim da 

estabilidade de emprego, criada no Estado Novo, criação do fundo compensatório 

para desemprego, arcado essencialmente pelos empregadores (setor 

empresarial/privado), o chamado Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 

Porém em toda essa controversa garantia de renda, levou a inconsequente 

falha no processo de garantia dos direitos de atenção básica as populações de baixa 

renda, proveniente da responsabilidade replicada ao programa de benefícios ao 

desempregado. Assim, cria-se uma espécie de paradigma, onde  as elevadas taxas 

de rotatividade do mercado, fez com que o fundo não atendesse mais o objetivo 

traçado a priori. Percebem-se a posteriori, demissões sem justa causa, atingindo 

diretamente uma estabilidade social, ao qual o trabalhador poderia usufruir. 

Em 1966, com a criação do INPS8, todos os Institutos de Aposentadoria e 

Pensão, são unificados, com exceção dos funcionários públicos. Tal procedimento 

fora insulado a um ambiente decisório tecnocrático e fortemente instruído por parte 

de pressões políticas e sociais, logrando a posteriori, perda da influência dos 

sindicatos e centralização previdenciária pelo Estado. Uma das consequências seria 

a retirada das empresas privadas do setor de seguros e previdência, levando ainda 

mais o agravamento do quadro social brasileiro. 

Enquanto a Previdência Social consumava seu caráter essencialmente 

público, o setor sanitário se tornava um negócio lucrativo ao mercado privatista, em 

decorrência da subsistência criada pelo Estado. Contudo, todo esse processo, levou 

ao declínio da previdência e principalmente da receita através do crescimento do 

emprego e dos salários, tomando como base a concorrência privatista pelos 

subsídios prestados pelo Estado. 

                                                 
 
8
 Decreto-Lei n° 72, de 21 de Novembro de 1966. 
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Ao longo, do tempo, especialmente a partir de 1971, medidas como Fundo de 

Assistência Rural lograva ainda mais as contribuições cedidas ao patronato rural, 

onde a essência do militarismo mostrou-se cada vez mais decadente e 

autoinsuficiente, devido às práticas de exclusão do trabalho doméstico e informal, 

como também a participação do trabalhador no lucro do setor privado. Logo, é criado 

o Ministério da Previdência e Assistência Social em 1974, como medida de incluir e 

controlar diversos setores de produção seja ele informal ou formal. Sob essa prática, 

nota-se que o próprio governo militar busca por medidas de avanço legislativo e 

principalmente social, como forma de se manter no controle.  

Através, dessa percepção, pode-se certamente afirmar que, um Estado deve 

se manter sob a ótica dos avanços em políticas sociais, logo também, exercendo de 

forma constante uma rotatividade no poder, para que consiga efetuar buscar um 

progresso contínuo no poder. 

Medidas como o salário-maternidade, amparo previdenciário aos idosos e 

inválidos, e a própria criação do Conselho de Desenvolvimento Social (CDS) e 

Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social, mostram como a estruturação do meio 

público, em qualquer forma vigente de Estado, necessita de práticas sustentadas 

sob a ótica de seguridade e benefícios sociais. 

Verifica-se, que toda essa estruturação de política social, se dá a partir de 

programas voltadas à assistência na saúde, como o Plano de Pronta Ação de 1975, 

que vigorou juntamente ao Sistema de Previdência e Assistência Social (SINPAS de 

1977) e o Programa de AIS (Ações Integradas de Saúde de 1984), que promoveram 

e incitaram uma mudança na forma única de assistência social, para um molde mais 

universalista. 

Porém, a percepção social como um todo, é dada de maneira muito clara, 

onde a incapacidade e as limitações do crescimento e expansão institucional do 

regime expunham a insatisfação popular com o regime militar. Todo esse processo 

de transitoriedade mostra a luta pela estruturação e universalização de processos e 

serviços, fornecidos pelo âmbito público, mesmo que  apoiado pelo setor privado. 

Contudo, ao longo do tempo, em decorrência dessa insatisfação popular, 

proveniente da governabilidade e falta de abertura política no regime militar, levou 

ao surgimento de um novo contexto de democratização e ampliação da participação 
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política. Assim fez com que as crescentes expectativas acerca do modelo de 

desenvolvimento de uma política social, assentada na participação e deliberação 

sociopolítica, acarretassem o surgimento de movimentos em busca do resgate da 

legitimidade do Estado e principalmente do reformismo social como: OAB, 

Movimento de Luta contra a Carestia e pela Reforma Sanitária, e também as greves 

operárias em favor do sindicalismo autônomo. 

Logo, o processo de democratização fica dependente num primeiro momento, 

de rearranjos de forças conservadoras no Congresso Nacional, pautadas 

unicamente num sentido de proteção de direitos individuais. Dessa forma a busca 

por um processo de avaliação, participação e fiscalização do Estado, ganha força 

através do momento que culmina nas ferramentas de controle e participação social 

(como no caso dos movimentos sociais) buscando assim, um novo processo de 

redemocratização da política e do governo. Entra nesse momento, esse processo de 

redemocratização, pautada através do marco legal da Constituição de 1988, a 

chamada constituição cidadã. Todo esse processo será tratado em maiores detalhes 

ao longo do texto. 
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2.2  Da Constituição Federal de 1988 ao Decreto 8.243 de 2014  

 

 

 Através, de toda essa trajetória percorrida ao longo do texto, é que se torna 

possível, perceber a evolução, as conquistas e principalmente as políticas públicas 

institucionalizadas ao longo da história da proteção social no Brasil. O que se 

pretende a princípio é demonstrar a evolução da ordem social, até a Constituição de 

1988, e de certa forma elucidar as etapas, ao qual foram necessárias percorrer, para 

que se tornasse possível à promulgação de políticas públicas, voltadas para a justiça 

e proteção social. Sendo assim, utilizando-se como plano de fundo a Constituição de 

1988, é que ocorrerá a leitura acerca de uma nova ferramenta que institucionalize a 

participação popular e o controle social como princípio legal de uma democracia 

deliberativa. Logo, todo esse processo convergirá até a análise do Decreto 8.243 de 

2014, que trata a respeito dessa matéria. 

 Sendo assim, parte-se do princípio de que todo esse trâmite é considerado 

uma forma de estudo relativamente nova, quando retratado de forma contínua, ou 

seja, de 1985 até o momento. Deve-se levar em consideração, que o Brasil ainda 

convive com diversas gramáticas sociais e políticas, e inevitavelmente sofre com 

problemas relacionados à pobreza, a desigualdade e principalmente a violência. 

Logo, a dependência de estruturas sociais e políticas voltadas para a proteção e 

segurança econômica acarretam em um Estado inflado e totalmente provedor de 

ações que de certa forma, corrijam momentaneamente, desigualdades provenientes 

desde a época colonial. 

Por mais, que o retrato momentâneo seja este, é possível perceber que de 

forma ainda lenta e irrisória, as instituições voltadas para esse âmbito, já 

apresentam evoluções perceptíveis, que embora estejam muito aquém do que 

deveriam ser ou representar, demonstram evoluções voltadas para o bem coletivo, 

para o bem comum. 

Sendo assim, ao longo da trajetória do sistema de proteção social, recriado 

pontualmente, mas de forma sucinta, é que se torna capaz de levar em 

consideração que a constituição de 1988, tornou-se ponderadamente, uma espécie 

de marco, que torna capaz o processo de análise da participação popular, do 

controle social e das mudanças nas políticas sociais, possível. 
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Logo, todo esse processo de conquista de direitos na área social se torna 

possível, em decorrência desse avanço no mapa social brasileiro, onde a referência 

se configura através da promulgação da Constituição de 1988, e que a participação 

popular, se configure como um norte para a concretização de uma democracia 

deliberativa. 

O procedimento da institucionalização da Constituição Cidadã, deve-se 

essencialmente ao caráter universal, participativo, democrático e principalmente de 

controle por parte da sociedade. Logo, é a partir desse marco que se torna possível 

a criação de mecanismos que elucidem entradas da comunidade nas decisões 

governamentais, como fóruns, conselhos gestores, orçamentos participativos, entre 

outros. Toda essa dinâmica de partilha e inferência da sociedade, no meio estatal, 

governamental, se dá por meio desses mecanismos que o possibilitem. Dessa 

forma, será necessário alocar uma dinâmica de percepção ao longo do texto que, 

represente essa inferência social nas decisões públicas e consequentemente ao 

processo  que culmina legalmente no Decreto 8.243 de 2014. 

Antes de tudo, como forma de passagem acerca da democracia, é necessário 

que se faça valer a ideia da representatividade criada pela sociedade, e como 

legalmente se estabelece a ideia do voto, que através deste possibilita-se uma 

democracia mais participativa e efetiva, onde todos os cidadãos se darão o direito de 

participarem do processo de tomada de decisão. 

Em suma, toda essa transição e todos esses mecanismos abordados, estarão 

estritamente ligados à ideia da construção da CF, levando em consideração, as 

movimentações sociais e políticas, que resultarão em conquistas no âmbito da 

proteção social. Cabe ressaltar, que embora seja de suma importância social e 

política, os mecanismos de democracia participativa, tais como o plebiscito, o 

referendo e a iniciativa popular, serão abordados de maneira bastante superficial, ao 

modo em que se adequarão de forma que visem exemplificar as medidas adotadas 

no decorrer da CF até o Decreto 8.243 de 2014. 

Dado essa ênfase, percebe-se que essa noção do momento que precede a 

constituição em meados dos 1980, se dá pelo processo de transição do regime 

militar para um governo civil, possibilitando à criação de um modelo mais igualitário 

e provido de mecanismos que possibilitem o acesso à participação. 

Como supracitado, ao longo do texto, esse momento de redemocratização, 

pauta-se nessa transição, onde a efervescência e o descontentamento popular, nos 
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anos 1980, se configuram através da luta por eleições diretas, da busca por um 

processo de abertura política e o principalmente pelo fim do regime militar.  

 Vale relembrar a forma como que se chegou até esse momento de 

redemocratização, onde o Brasil desde 1964 vivia sob o regime militar que de 

maneira abrupta assolou todos os direitos de liberdades individuais e garantias 

fundamentais, através de atos institucionais com a inexplicável justificativa de que 

tudo estava sendo feito em nome da segurança nacional.  

Sendo assim, esse processo de redemocratização, ou seja, de abertura 

política se dá pela recuperação exclusiva das instituições democráticas abolidas 

pelo regime militar, que impunha uma espécie de exceção e censura as instituições 

nacionais.  

A grosso modo, o período considerado como de redemocratização vai desde 

o governo Ernesto Geisel até a eleição indireta de Tancredo Neves, que morreria 

pouco antes de assumir o poder, resultando na posse de José Sarney, cujo período 

na presidência inicia o que se costuma denominar Nova República. 

Logo, ao fim do governo de Ernesto Geisel, na presidência, destacava-se 

claramente que o Regime Militar, já não mais se sustentava, e a denominação da 

abertura, pautava-se de forma crucial no cenário da época.Como prega Kinzo 

(2001), de certa forma, o regime estava implodindo, em decorrência de uma inflação 

desenfreada, denúncias de corrupção por todos os lados, que emergiam em 

detrimento do levantamento da censura, a perda de confiança da população no 

governo, e principalmente as derrotas em eleições legislativas do partido governista, 

o chamado ARENA. Tudo tornava-se, claro que a abertura política não era 

meramente um gesto de agrado, por parte do governo.Por fim, o resultado nada 

mais era que um reflexo de um regime acossado pela crise e ressentido 

permanentemente pelas manifestações populares, que tornavam-se cada vez mais 

constantes. 

Nesse período, que os sindicatos de trabalhadores do ABC, iniciam diversas 

manifestações em prol de melhorias nas condições de trabalho, engrandecidas 

principalmente por atores vindos da Igreja Católica, principalmente Dom Evaristo 

Arns, arcebispo de São Paulo, e Dom Heldér Câmara, arcebispo emérito de Olinda e 

Recife, além de Leonardo Boff, que representava a Teologia da Libertação, que 

engajava o âmbito social do clero, como uma espécie de representatividade das 

Comunidades Eclesiais de Base (CEBs). Kinzo (2001) afirma que em especial, a 

http://www.infoescola.com/historia-do-brasil/governo-de-ernesto-geisel/
http://www.infoescola.com/historia/nova-republica/
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imprensa ― alternativa‖, voltava-se com força à atividade estatal, corroborando forte 

oposição ao governo, e direcionando novas maneiras de publicação acerca do 

regime militar. 

Um novo marco factível, da derrocada do regime, pauta-se na anistia 

promovida aos condenados por crimes políticos, em 1979 (onde paradoxalmente, 

também abonou os torturadores). No mesmo ano, a Lei Orgânica dos Partidos9, 

lograva o término do bipartidarismo, e liberava a criação de novos, onde 

concomitantemente começam a surgir, como o Partido do Movimento Democrático 

Brasileiro (PMDB), Partido Democrático Social (PDS), e ainda o Partido dos 

Trabalhadores (PT). 

Contudo, a partir de 1982, com esse processo de redemocratização do Brasil, 

novos partidos emergem, ocorrem também novas eleições e retornam à vida 

pública, políticos exilados pela ditadura. Dessa maneira, configura-se e percebe-se 

as primeiras eleições ainda no período militar, com o voto popular, logrando ao 

poder novos governadores estaduais. A oposição, torna-se inevitavelmente um ator 

relevante, em especial o PMDB, que efetivamente conseguiu levar ao poder, 

diversos governadores e senadores, conquistando assim, diversas cadeiras na 

Câmara dos Deputados. Porém, ainda que questionável, a força política de maior 

expressão no cenário nacional, ainda ficava a cargo dos militares, por meio do 

Partido Democrático Social (PDS). 

Entretanto, o cume ao qual o período de redemocratização atingiu, foi sem 

dúvidas, o marco ao qual o alavancou, o movimento pelas Diretas-Já10. Campanha 

que, mobilizou milhões no final do mandato do presidente João Figueiredo, onde 

buscava-se pressionar o Legislativo a aprovar, a chamada emenda Dante de 

Oliveira, do parlamentar mato-grossense, que atribuía a restituição do voto direto 

para eleição do presidente. O movimento de maior expressão de participação 

popular na história do Brasil marcou a década de 1980, que uniu diversas figuras 

ilustres do cenário brasileiro, desde o campo artístico ao econômico. Mesmo com 

toda essa expressão, a emenda viria a não ser aprovada. Embora, tal movimento 

                                                 
9
  Lei n° 6.767, de 20 de Novembro de 1979 

 
10

 Diretas Já foi um movimento civil de reivindicação por eleições presidenciais diretas no Brasil 
ocorrido em 1983-1984. Desta forma, foi elaborada uma Emenda Constitucional (EC) que 
possibilitasse as eleições diretas para presidente naquele. Entretanto, a EC foi derrotada no 
congresso e o que ocorreu forma eleições por meio do Colégio Eleitoral com vitória do candidato 
Tancredo Neves, representante da oposição do regime militar. 
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estivesse diretamente ligado ao Partido PMDB, que se configurava pela idealização 

de oposição, este mesmo, ainda lograva estratégias de articulação, caso o voto 

direto, consequentemente à emenda não vigorasse ou prevalecesse. 

Esse movimento, que estava alinhado à candidatura de Tancredo Neves, não 

vigorou, e logo o PMDB se alinhou a alguns políticos do governo Partido 

Democrático Social, que descontentes com a candidatura de Paulo Maluf, tornaram-

se favoráveis ao voto direto. Esses, compostos pela compilação entre partidos, 

fizeram-se controvertidos a criação do Partido da Frente Liberal (PFL), que junto a 

Aliança Democrática e José Sarney, compuseram a chapa de oposição. 

Todo esse processo de construção de uma oposição consolidada se configura 

a partir da conquista das eleições de 1985, onde Tancredo Neves junto a José 

Sarney conquistam o poder nacional. Porém, com a morte antes mesmo da tomada 

de poder por parte de Tancredo Neves, Sarney assume e demonstra imediatamente 

sua fragilidade enquanto articulador das instâncias de poder. Por se tratar de um  

período político oriundo do cerne militar, onde representantes como Sarney, que 

sem qualquer domínio da esfera governamental e até mesmo mergulhado em uma 

crise econômica, tornam-se totalmente vulneráveis a diversas pressões políticas e 

econômicas, herdadas principalmente das crises providas do regime militar. 

Entretanto percebe-se como supracitado, que a noção cabível ao poder 

político cedido a sociedade e suas demandas enquanto atores organizados em prol 

do bem comum, ganham notoriedade. Surge a ideia de novos panoramas de 

contestação e condições livres de participação, que concedem liberdade de 

organização e controle social. 

Dessa forma, emerge a noção de um novo quadro de cidadania, até então 

nunca respaldado ao longo da história brasileira.Com isso, a promulgação da 

Constituição, traz consigo a ideia de uma cidadania ao pé da letra, onde direitos e 

deveres, tornam-se de caráter universal e a configuração da participação popular, 

matéria primordial nos aspectos de controle social. 

Como afirma Kinzo (2001), o envolvimento de certo modo do início ao fim da 

Constituição Federal, também, chamada de Constituição cidadã, fez com que a 

composição de diversos grupos políticos, econômicos e até mesmo grupos oriundos 

de movimentos sociais, efetuassem uma espécie de freios e contrapesos, que 

invariavelmente acarretou-se em ganhos para a sociedade. Ou seja, a contraposição 

entre forças conservadoras, setores de esquerda, ditos progressistas, efetuaram 
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inconsequentemente um aumento dos direitos sociais e canais de participação 

popular. 

Todo processo de variação e contraposição de grupos envolvidos em busca 

de um bem comum, por mais que minoritários que sejam, representam uma 

demanda e uma força dentro da esfera governamental. A nova constituição, traz 

consigo essa ideia, de que a variação ou peso de um movimento não está mais em 

sua representatividade física ou até mesmo quantitativa, mas sim nas ideologias 

recriadas através da participação e controle social exercido, com base nos direitos 

adquiridos através da constituição. 

 Outro fator de grande relevância proveniente da institucionalização da CF 

seria o caso do poder distribuído e galgado ao processo de descentralização. Toda 

essa dinâmica, que cede poderes e autonomia aos entes pertencentes ao sistema 

do federalismo, carregam consigo autonomia política e econômica, dotando-lhes de 

capacidade financeira e principalmente política, onde os processo de formulação e 

implementação de políticas públicas, agora atendem as realidades e especificidades 

de cada região, estado ou município em específico. 

 Sendo assim a noção de federalismo, alinha-se a definição de repartição do 

corpo Governamental. Por mais que o ranço, do federalismo se associe ainda mais 

ao teor cedido a esfera federal, essa divisão deixa claro que essa descentralização, 

esboça uma espécie de direcionamento nas tomadas de decisões no âmbito público, 

onde as escolhas tendem a se assimilarem as demandas locais, pautadas nas 

especificidades econômicas, sociais e políticas principalmente. 

  A nova Constituição Brasileira emergiu através de uma Assembleia Nacional 

Constituinte (ANC) composta por 559 membros, dos quais 72 senadores e 487 

deputados federais. Da composição participaram trinta partidos, dos quais doze 

elegeram representantes para a ANC, sendo que o PMDB possuía a maior bancada. 

Porém estavam participando, partidos como Partido Democrático Trabalhista (PDT), 

Partido Socialista Brasileiro (PSB), Partido Comunista do Brasil (PCdoB) e Partido 

Comunista Brasileiro (PCB) (SOUZA, 2001). 

Segundo Kinzo (2001), nessa fase, em decorrência do clamor público pelo 

acesso na estruturação e criação da carta constitucional, percebeu-se uma grande 

abertura política e principalmente um grande envolvimento de diversos atores do 

cerne social. Houve uma intensa movimentação pela apresentação de emendas 

populares, que transformaram o corpo constitucional, em uma verdadeira relação de 
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cooperação deliberativa. De certa forma, foi nesse processo que a obtenção dos 

ganhos participativos por meio da sociedade, angariou notoriedade, através de 

movimentos sociais que constantemente logravam por instrumentos que 

permitissem um maior acesso e controle do aparato legislativo como um todo. 

Em suma, em fevereiro de 1987, os trabalhos referentes à Assembleia 

Nacional Constituinte (ANC), iniciaram-se. Ulysses Guimarães, figura proeminente 

do cenário político, tornou-se presidente tanto da Câmara dos Deputados, como 

também do PMDB. De certa forma esse mecanismo, emergiu com a finalidade de 

elaborar a nova Constituição exclusiva, onde se prevaleceu a tese do Congresso 

Constituinte, onde propriamente dito, os deputados federais e senadores, eleitos em 

novembro de 1986, congregariam as funções de congressistas e constituintes 

(SOUZA, 2001). 

A própria ANC, se compôs de forma com que os constituintes abordassem, 

comissões que retratassem de certa forma todos os âmbitos, por mais que fosse 

irrisórios a princípio. Através dos Constituintes, formaram-se 24 subcomissões, que 

tratariam de assuntos e pontos mais gerais acerca da carta magna, onde através de 

8 comissões temáticas comporiam anteprojetos à comissão de Sistematização e 

controle da Constituição. Porém essas subcomissões eram compostas por membros 

essencialmente pertencentes ao PMDB e PFL, onde por meio de sua proeminência 

numérica e até mesmo intuitiva, lograram os maiores cargos e impunham suas 

ideologias herdadas a priori, das fundamentações conservadoras, principalmente 

agrárias. 

Nesse período, cabe ressaltar a principal característica que remete a 

produção deste texto, que é a participação popular na construção de políticas 

públicas e principalmente de corpos de leis, que direcionassem aos anseios e 

demandas da camada popular. Sendo assim, inova-se com aceitação de propostas 

advindas de fora do congresso nacional, como no caso das emendas populares, do 

legislativo estadual e municipal (MONCLAIRE, 1991). 

Todo esse processo de inserção e busca da participação popular, fizeram não 

só aumentar o interesse em demonstrar os anseios da sociedade, mas também 

como evitar o isolamento das constituintes. No caso, todos esses incentivos, 

levaram as chamadas emendas populares, a um novo patamar de debate interno no 

congresso, colocando em evidência a Constituição brasileira, em relação às demais 

elaboradas dentro desse período. 
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Cabe aqui ressaltar, que embora ao longo do texto, os exemplos replicados 

tornem-se um pouco superficiais e outrora pontuais, em nível de tornarem-se apenas 

citações, é através destes que se busca dimensionar, o quão importante fora a CF 

de 1988 no redesenho e avanço do campo da cidadania e justiça social. Podemos 

claramente elencar, que a cidadania tornou-se um instrumento de viabilidade da 

ação popular, que embora se tratando de uma definição conceitual, elevou a ação 

cívica pública, ampliou o debate acerca da legitimidade para ações tomadas de 

inconstitucionalidade, promoveu a abertura e divulgação da informação e 

principalmente, trouxe em seu arcabouço medidas que permitam a liberdade de 

manifestação, elevando a participação e controle social a um patamar jamais visto. 

Mesmo que representasse e criasse novos mecanismos legítimos de 

participação, a democracia representativa ainda torna-se presente, a organização 

partidária ainda fomenta as práticas de liberdade individual e principalmente traz 

consigo inovações em relação às minorias. Note que no caso elenca-se minoria não 

no sentido prático e substancial da palavra, mas sim no sentido de corroborar os 

grupos afetados de certa forma, pelo preconceito, discriminação e até mesmo 

banalização em decorrência de suas especificidades. 

Nesse sentido, a institucionalização de práticas inovadoras de compensação 

a esses grupos, revela a chegada de uma nova era em termos legais, acerca não só 

da participação e seus direitos, mas também dos deveres impostos e acometidos 

pela ausência na prática de uma consciência libertadora e igualitária, em termos de 

proteção e justiça social. 

Todo esse sentido tão prático e inovador revela o impacto gerado através da 

criação desse mecanismo de legitimação dos mecanismos de acesso à participação 

popular. Nota-se que as políticas sociais adotadas e principalmente adequadas em 

consonância às heranças e respaldos de períodos e regimes anteriores, nos passa a 

necessidade e dependência de inovações no campo social, como um todo. 

A interferência causada e não só proveniente da participação popular na 

construção da nova constituição cidadã, remete a diversos movimentos oriundos do 

seio popular, como: os sindicatos de trabalhadores, os fóruns de defesa da saúde e 

educação pública universal, os movimentos de retaliação acerca da corrupção e 

também como discorridos ao longo do texto, a previdência pública. Trata-se do 

conceito de participação popular e controle social, como sendo uma prática de 

inovação, porém relembra-se que a necessidade de convívio e busca pelo bem 
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comum público, acometem constantemente essas duas ferramentas, que se tornam 

tão primordiais como essenciais na construção de políticas públicas voltadas para a 

realidade no cenário em qual se encontram. 

Visto no tópico anterior, que trabalha com a noção das relações de poder do 

Estado para com a sociedade, é que se percebe a evolução no conceito de proteção 

social no Brasil. Tal procedimento elucida as práticas contraditórias e excludentes 

das medidas sociais adotadas pelo Estado no decorrer de décadas. A partir de tal 

visão, é que se evidencia como essa proteção social atendia apenas parte da 

parcela trabalhadora no Brasil. 

Sendo assim, fazendo um resgate acerca dessas relações podemos 

enquadrar que as medidas semióticas adotadas pela proteção com respeito ao 

respaldo previdenciário, ainda assim tornam-se presentes até o final da década de 

1980. 

No modelo de seguro social, pertencente à área previdenciária, os benefícios 

e contribuições referentes a todos os indivíduos relacionados, estão primordialmente 

condicionados a seu pertencimento a estrutura produtiva do país, logo como 

supracitado ao longo do texto, a menção de cidadania regulada. Dessa forma 

estipula-se que as condições viáveis para que o trabalhador tenha acesso aos 

mecanismos de proteção e justiça social, faz com que este deva estar inserido no 

mercado de trabalho formal. Outra forma de condição imposta pelo mercado se faz 

presente nas políticas assistencialistas, ao qual o cidadão apenas tem acesso, em 

decorrência de seu fracasso no mercado de trabalho, constituindo-se assim, uma 

forma compensatória e imediatista de ajuda. 

Todo esse trâmite de proteção social marca um período de políticas públicas 

totalmente esvaziadas de condutas populares. Porém com o marco legal da CF, 

percebe-se uma espécie de evolução acerca dessas políticas, como por exemplo, o 

movimento sanitarista, que marca a condução do modelo universal participativo e de 

acesso comum. A ideia da construção do modelo SUS (Sistema Único de Saúde) e 

sua incorporação de ideais, carregam a participação de diversos atores em sua 

constituição e funcionamento, como principal característica. 

Esse movimento sanitarista tem como principal ponto de partida a 

universalização de políticas como um todo, e é através desse momento, que se 

pratica um posicionamento através de premissas básicas de universalidade, gestão 

democrático-participativa e principalmente de descentralização. Sendo assim, esse 
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ponto, tornou-se uma espécie de ferramenta elementar no trâmite de desconstrução 

do viés racional, ou seja, voltada exclusivamente para o trabalho formal, tornando o 

setor algo pautado no fornecimento de políticas construídas com a finalidade do bem 

comum. 

Embora, todo o processo de abertura política, conquistado e emanado da 

população, ainda careça com diversos problemas de acesso e controle de medidas 

sociais, a CF trouxe consigo uma nova concepção de cidadania, onde os direitos 

sociais e inclusive institucionais ganham relevância e notoriedade na dinâmica de 

construção política. Ainda que conceitos como a pluralidade, a igualdade 

participativa e principalmente a autonomia, estejam aquém se seus significados 

práticos, a constituição, prega de forma explícita a necessidade de políticas públicas 

voltadas necessariamente para um acesso comum e universal. 

Note que, a descentralização (adotada por meio do federalismo), prega a 

importância, da implementação e gestão de políticas que se adéquam a realidade 

socioeconômica no plano analisado. Dessa forma, a busca pela contraposição entre 

as diferenças evolutivas de um modelo centralizador para um regime que respeite as 

especificidades e características regionais de cada esfera dentro do governo, se faz 

essencial e necessário, para uma cidadania plena. 

Percebe-se que ao longo do texto, o encaixe de diversos momentos de 

reprise histórica acerca de movimentos sociais em busca de uma cidadania plena, 

torna-se constantemente extirpada em detrimento de anseios privatistas e pessoais. 

Ainda que àqueles que constituíam a CF, promovessem suas ideologias herdadas 

de momentos conservadores e até mesmo militaristas, a necessidade de inclusão 

popular (emendas populares – art.24), na participação no processo de construção da 

matéria legal, fez com que a democracia deliberativa torna-se o principal insumo, no 

processo de redemocratização ao longo da Constituição. 

Diversos mecanismos abordam a necessidade de um maior controle e em 

específico da participação popular, de modo que possa fornecer um ambiente 

propício a uma democracia deliberativa. Em específico, no próprio corpo do texto da 

Constituição Federal, que trata a respeito de instrumentos que propiciam a 

soberania popular, está descrito em seu capítulo IV, esses instrumentos que 

abordam sobre Direitos Políticos. Dentro deste artigo 24, em específico os incisos I,II 

e III, que mencionam, respectivamente o plebiscito, o referendo e principalmente a 
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iniciativa popular, cujo mecanismo estará constantemente associado ao discurso, 

elaborado ao longo do texto. 

Embora, todos sejam matérias de estudo acerca da participação política e 

popular, cabe ênfase na análise desta, como sendo primordial para a ponte a ser 

construída entre a teoria e a prática. Dessa forma, instrui-se a necessidade de uma 

maior abertura política para que seja possível a construção dessa ponte, onde 

primordialmente, a opinião e anseio popular sejam o principal insumo sustentador 

dessa política, tornando-se assim uma espécie de tautologia, que referencie a 

importância desse mecanismo no atual cenário. 

Entende-se assim por iniciativa popular, como sendo meios aos quais as 

novas instituições democráticas irão confundir-se com o problema da soberania 

popular, e é assim que esse mecanismo de democracia representativa emerge como 

sendo uma solução para a criação e promulgação de corpos legislatórios voltados 

para a solução de anseios e demandas populares. 

Desde os primórdios em que Rosseau (1987) analisava em pauta todas essas 

questões de representatividade em sua obra Contrato Social, o mesmo afirmava que 

apenas com a participação popular na criação e elaboração de leis que se reproduz 

fielmente a necessidade da vontade geral.  

 
 
A soberania não pode ser representada pela mesma razão por que não 
pode ser alienada, consiste essencialmente na vontade geral e a vontade 
absolutamente não se representa. É ela mesma ou é outra, não há meio 
termo (ROUSSEAU, 1987, p. 107). 

 

 Dessa forma, a iniciativa popular, toma como pauta não a discussão entre 

representatividade e soberania popular, mas sim como se encontra no texto 

constitucional, é que podemos perceber a relevância da inferência popular nos 

anseios políticos e principalmente econômicos, visto que ambos em muitos casos 

tornam-se indissociáveis. 

 Contudo, a tentativa de se demonstrar a importância da iniciativa popular, 

como mecanismo de facilitação do acesso ao meio legislativo, faz com que esse 

instrumento esteja presente em diversos momentos, no que tange acontecimentos 

que atinjam o bem comum ou o interesse coletivo. Porém nesse âmbito que se 

encontra a maior discussão acerca da aplicabilidade e eficácia da iniciativa popular, 
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sendo que em diversas instâncias percebem-se casos, como a Lei da Ficha Limpa11 

e também como a própria criação da Constituição Federal de 88, tal como é 

chamada de Constituição Cidadã. 

 Dessa forma, entende-se também que mesmo não necessitando de qualquer 

notória legalização, pode-se permitir a participação popular, como um direito 

conquistado e essencial para o funcionamento democrático de um país. 

 Assim como afirma Ferreira o exercício da iniciativa popular sucede do próprio 

texto constitucional, uma vez que os requisitos básicos já estão nele fixados:  

  

Na Seção VIII do Título IV da Constituição reconhece-se a iniciativa popular 
mesmo sem regulamentação legal, pois adiante a Constituição (art. 61 
parágrafo 2º) estabelece e determina os requisitos indispensáveis ao seu 
exercício (FERREIRA, 1992, p. 157).  

 
 

Cabe ainda ressaltar, outros mecanismos de inferência popular, nas tomadas 

de decisão, em sua totalidade, não só ressaltado na participação da criação de leis, 

mas também na discussão e planejamento de estruturas que estejam voltadas para 

o interesse coletivo. Assim esses outros mecanismos jurídicos de acesso popular 

 
 
a) Colegiados de Órgãos Públicos (art. 10): assegura a participação de 
trabalhadores e empregadores nos colegiados de órgãos públicos em que 
seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão 
e deliberação.  
b) Planejamento Público (art. 29, XII): estabelece a obrigatoriedade de 
participação no planejamento público, em nível municipal, das associações 
representativas.  
c) Seguridade Social (art. 194, § único, VII): determina o caráter 
democrático e descentralizado da gestão administrativa da seguridade 
social, ou seja, dos direitos relativos à saúde, previdência e assistência 
social. O aspecto democrático remete à participação da comunidade, em 
especial dos trabalhadores, empresários e aposentados, na gestão, 
conforme dispuser a lei de organização de cada setor.  
d) Ensino Público (art. 206,VI): admite-se, em caráter genérico, a gestão 
democrática do ensino publico, remetendo-se à lei sua regulamentação.  
e) Cultura (art. 216, § 1°): prevê a participação da comunidade, juntamente 
com o Poder Público, em todas as ações voltadas à defesa e promoção do 
patrimônio cultural. (TENORIO, 1999, p.153) 

 

                                                 
11

  Lei Complementar n° 135, de 4 de Junho de 2010. A lei Ficha Limpa é sobre a vida pregressa dos 
candidatos com o objetivo de tornar mais rígidos os critérios de quem não pode se candidatar, isto é, 
critérios de inelegibilidades. A lei torna inelegível, impossibilitado de ser eleito, por oito anos um 
candidato que tiver o mandato cassado, renunciar para evitar a cassação ou for condenado por 
decisão de órgão colegiado (com mais de um juiz), mesmo que ainda exista a possibilidade de 
recursos. 
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Contudo, outros meios de inferência popular, emergem no período pós 

Constituição de 1988, tais como o orçamento participativo, que trata a respeito do 

controle e fiscalização imposta pelo cidadão aos gastos públicos, os conselhos 

gestores de políticas públicas, que criam um ambiente temático (saúde, educação, 

cultura, habitação), onde são tratados temas de relevância popular e que atenda ao 

anseio público, que juntamente ao atores do executivo, a legislação local é definida 

tomando como base a legislação federal.  

Todo esse trâmite refere-se essencialmente a gerência desses conselhos, 

que por meio de novas políticas públicas impreterivelmente criadas com base na 

discussão pública, são capazes de orientar e controlar os serviços prestados, 

aumentando ainda mais o controle social. 

Nesse quesito voltado para os Conselhos Gestores de políticas públicas, 

notamos ainda a necessidade de uma espécie de controle e observação, da real 

participação, levando em consideração sua totalidade e deliberação, priorizando os 

anseios comuns. Todos esses organismos voltados para a tramitação e 

envolvimento popular, se dão exclusivamente por meio de leis infraconstitucionais, 

que regem e as colocam sob a hierarquia constitucional, ou seja, obedecem a 

preceitos legais em pauta na Constituição Federal. 

Enquanto, todo Conselho criado obedecerá a um regimento interno, pautado 

unicamente das especificidades da temática trabalhada e o objetivo ao qual se quer 

alcançar, existe uma lei que o regerá e o legalizará, como instrumento viável de 

participação e deliberação12. 

Contudo, a iniciativa não seja abordar acerca desses mecanismos de 

participação, e sim suscitá-los na forma de exemplos, para que seja o mais breve 

possível a transição de momentos cruciais na Constituição. Todo esse panorama 

criado recai sobre a tentativa de se analisar o Decreto 8.243 de 23 de Maio de 2014, 

que segundo sua interpretação, vem com a função da institucionalização da 

participação popular.  

O Decreto 8.243, trata especificamente da criação da Política Nacional de 

Participação Social – PNPS e o Sistema Nacional de Participação Social – SNPS, 

que em consideração a leitura trazida pela dimensão participativa ao longo dos anos 

no Brasil, tenta de alguma forma desenvolver e implementar debates e 

                                                 
 
12

   Decreto-Lei n° 8.142, de 28 de Dezembro de 1990. 
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operacionalizações, que venham de encontro de uma sociedade de caráter 

deliberativo e não apenas, como supracitado, representativa. Assim como em seu 

caput, o Decreto prega ―Institui a Política Nacional de Participação Social - PNPS e o 

Sistema Nacional de Participação Social - SNPS, e dá outras providências.‖ 

Porém, a atribuição da definição em sua funcionalidade ainda concede 

brechas, para que diversos atores, como juristas, políticos em específico, e 

sociedade civil, coloquem em discussão, suas definições e interpretações acerca de 

suas atribuições. A tentativa em si, não trata-se de encontrar um ponto de vista 

imutável e principalmente pessoal perante, mas sim de diagnosticar a sua evolução, 

enquanto instrumento legal de acesso a participação popular. 

Nota-se claramente, que o Decreto emerge em decorrência, de pressões 

oriundas de algumas manifestações de junho de 2013, embora a leitura acerca das 

estratégias de mobilização social sejam mais complexas do que o referido. 

Contudo, o Decreto traz consigo, uma ideia de processo continuado, no 

sentido de que todas as contradições e conquistas alcançadas pela sociedade e as 

próprias inconformidades, fazem parte dessa história. Toda essa mudança pauta-se 

no panorama criado desde a Constituição de 1988, que traz consigo ilustrações 

totalmente válidas, para com as mudanças sofridas com e pela sociedade. 

Toda essa injunção coordenativa, datada na criação deste Decreto, remonta 

talvez um passo em direção a processos mais transparentes e isonômicos, onde os 

cidadãos percebam-se como os únicos protagonistas deste processo. 

A busca essencial do Decreto, desconsiderando partido e principalmente 

atores do executivo envolvidos no processo de criação, é a pauta base é a de que 

consiga estabelecer um diálogo entre governo e movimentos sociais, a fim de se 

alinhas certas políticas públicas. O Decreto em si, vem com a tentativa de ceder 

medidas de formulação, execução, monitoramento e avaliação de políticas públicas 

voltadas para o aprimoramento da Administração Pública. 

Como exemplificado, os pilares para esse processo de interação da 

sociedade civil, seriam os conselhos de políticas públicas (onde se atribui a 

participação popular como principal motim para o processo decisório), conferência 

nacional, ouvidorias federais e audiências públicas, onde o principal objetivo se torna 

estimular a participação popular e o controle social. 

Sendo assim, diversos movimentos que são prós e contra o Decreto, advém 

essencialmente da defesa dos direitos humanos, que em busca de um movimento 
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social que angarie e proteja os direitos sociais, promova novas instâncias de acesso 

ao poder público, como no caso a funcionalização do Decreto 8.243. 

Portanto, cabe pleitear uma participação cada vez mais cidadã, e ter neste 

instrumento, não uma medida de solução e sim um instrumento de superação das 

barreiras contra o desenvolvimento social. Com isso, desconsiderar medidas que 

solucionem apenas uma equiparação de direitos e superação de injustiças, mas sim 

meios viáveis para uma sociedade mais inclusiva. 

A noção deste mecanismo institui o salto dentro do texto para uma análise 

palpável, acerca da percepção institucional política perante o Decreto. Dessa forma, 

nota-se o crescimento da viabilidade do acesso popular em detrimento da pauta 

política e quem a operacionaliza tendo como parâmetro a leitura acerca da relação 

dos movimentos sociais com o Estado. 
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3  METODOLOGIA 

  

 

 A abordagem ao decorrer do trabalho, se conduz de modo que a 

interpretação e senso crítico sejam os pontos principais para sua construção. Dessa 

maneira, o trabalho se desenvolve com base em um método de estudo de caso e 

busca tratar a veracidade de sua natureza qualitativa. Sendo assim, a pesquisa a ser 

elaborada, ou até mesmo a ser interpretada, carrega consigo a ideia de se realizar 

um processo de confronto entre diversas realidades, inserindo como ponto 

mantenedor do processo de condução da pesquisa, uma interpretação crítica e 

pontual. O método a ser traçado ao longo do processo de construção do trabalho se 

configura, através de uma pesquisa científica, que nada mais é que a busca por um 

fio condutor que alinhe os métodos utilizados e trace principalmente os objetivos da 

pesquisa, para que conclusivamente seja possível encontrar soluções e respostas 

aos problemas criados e percebidos no decorrer da pesquisa. 

 Podemos inserir que a ―Pesquisa científica é a realização concreta de uma 

investigação planejada, desenvolvida e redigida de acordo com as normas da 

metodologia consagradas pela ciência" (RUIZ, 1991, p.48). Através dessa afirmação, 

a própria condução da pesquisa se consagra numa forma de consideração dos 

procedimentos traçados previamente, e principalmente nos objetivos específicos a 

serem alcançados ao longo do texto. Realiza-se assim, um constructo viável à 

interpretação e interação do pesquisador e sua unidade hermenêutica, dentro das 

etapas de elaboração da pesquisa. 

 Dentro desse entendimento do processo científico de pesquisa, podemos 

entender que a natureza da pesquisa se descreve  

 

 
Como a que se fundamenta principalmente em análises qualitativas, 
caracterizando-se, em princípio, pela não utilização de instrumental 
estatístico na análise dos dados. Este tipo de análise tem por 
conhecimentos teóricos empíricos que permitem atribuir-lhe cientificidade 
(ZANELLA, 2009, p.75). 
   

   

Dentro dessa ênfase, retratada nas especificidades da criação de um 

processo de coleta e condução na interpretação dos dados obtidos, é que possamos 

prosseguir e gerir respostas e conclusões acerca da pesquisa. Tratando-se de uma 
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pesquisa essencialmente qualitativa, por vezes esta não se abstém de mecanismos 

quantitativos para seu desenvolvimento. Até mesmo, por considerar-se inoportuno e 

praticamente inconveniente um procedimento de coleta e análise por meio de um 

modelo puro e exclusivo de procedimentos, sejam eles qualitativos ou quantitativos. 

Deve-se levar ainda em consideração a importância do pesquisador 

enquanto, ator protagonista na condução do processo analítico dos dados colhidos 

na pesquisa. Tratando-se de um modelo qualitativo, a necessidade de se incorporar 

ao observador sua relevância, se dá de modo com que este coleta, observa, 

interpreta e analisa de acordo com seu tratamento e considerações cognitivas. 

Trata-se, portanto, de uma forma de se conduzir a realidade do processo de 

realização a posteriori, onde o pesquisador induz suas percepções e conclusões 

logo após, a coleta das informações, como no caso percebido. 

Sendo assim, a ideia transmitida pelo texto ensejado se assimila de forma, 

onde 

 
o pesquisador deve acolher os problemas do pesquisado como se fossem 
seus. É olhar o outro e se colocar no lugar dele. Portanto, [...] deve ser 
rigoroso quanto ao seu ponto de vista, que não deixa de ser um ponto de 
vista de um outro ponto de vista, o do entrevistado (BORDIEU, 1999 apud 
BONI e QUARESMA, 2005, p.78). 

 

Em suma, a análise se configura pela interpretação própria do autor do texto, 

dos discursos proferidos em plenária pelos Deputados Federais e suas percepções 

perante o decreto 8.243/14, realizando-se assim uma análise de caso através de um 

recorte espaço temporal. A pesquisa fora conduzida da forma com que a figura 

abaixo demonstra as etapas da coleta de dados e ciclos de pesquisa ao longo do 

tempo.  

De certo modo configura-se a demonstração da figura como uma espécie de 

demonstrativo, que busque retratar desde o início de um pré-projeto até a produção 

do texto, tentando analisar e interpretar a realização e leitura dos discursos 

proferidos. Logo, a utilização de ferramentas adicionais, fizeram com que a 

adaptação e evolução do trabalho de maneira não só escrita, mas também como 

visual, adicionaram ao trabalho de releitura pessoal, na ideia de um contínuo  

processo de adaptação e avaliação ao longo da escrita crítica. 
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Sendo assim, através dessa configuração que percebemos a evolução da 

pesquisa realizada. A pesquisa se estruturou em 4 fases, que corroboraram o 

desenvolvimento do trabalho, como: a delimitação do tema, a fim de se dar início a 

produção textual, em seguida a estruturação literária, que concebeu os parâmetros 

para com o desenvolvimento do arcabouço teórico do trabalho, os próprios ajustes 

Figura 1: Linha do Tempo da Pesquisa 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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que se fizeram necessários ao longo da produção, referendando as adaptações que 

se tornaram suscetíveis e finalmente a própria coleta e análise dos dados obtidos.  

De certo modo, por mais que se interajam entre si de modo a se 

autocomplementarem, diversas redefinições são necessárias ao longo da prática, 

em detrimento de percalços que desalinhem ou até mesmo impeçam o 

desenvolvimento linear da pesquisa. 

Em consonância ao tema, percebe-se a relevância da estruturação da coleta 

dos dados, propriamente aos discursos proferidos de uma forma totalmente 

subjetiva. A noção de resposta ao problema central ao desenvolvimento da 

pesquisa, que é a percepção dos deputados federais por parte ao decreto 8.243, se 

dá de forma com que o intérprete, possa indagar e colocar seu ponto de vista como 

sendo o mais válido. O que se pretende demonstrar é que os parâmetros de 

interpretação acerca do tema percepção se tornam por vezes muito subjetivos e 

difíceis de compreensão, levando em consideração exclusivamente a noção daquele 

que esta compondo e avaliando esse nível de percepção. Sendo assim, tenta-se 

aproximar esse nível de percepção acerca do decreto 8.243 que institucionaliza a 

participação política de maneira com que as falas proferidas estejam o quanto mais 

próximo do arcabouço teórico desenvolvido ao longo do texto, referendado 

exclusivamente sob o viés de participação popular e controle social. 

Dessa forma, se dá início a coleta de dados a respeito do trabalho, dentro de 

um período delimitado. Essa busca se deu através do site da Câmara dos 

Deputados exclusivamente, levando em consideração apenas os discursos postados 

no sítio do site. Essa coleta foi operacionalizada dentro do período que foi de 26 de 

Agosto a 30 de Setembro de 2014. Essa delimitação ficou propícia pois, a pesquisa 

foi de encontro apenas ao início de debate da consideração do Decreto 8.243/14, 

em plenário.Visto também, que torna-se necessário considerar que a pesquisa fora 

feita com os termos: Decreto 8.243; 8.243; 8243; Decreto de Participação Popular; e 

8.243/14, visto que como resultados, foi obtido como resultado, 108 discursos 

proferidos e postados no site. 

Todos esses parâmetros pesquisados, são necessariamente plausíveis a fim 

de deixar totalmente explícitos os termos e resultados obtidos, não levando em 

consideração nenhuma posição encontrada ao longo do texto, ou melhor,  dizendo 

nos discursos.  
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Sendo assim, explicitados todas as formas de consulta e pesquisa, a forma 

com que esses resultados obtidos foram trabalhados, iniciando uma nova etapa, a 

da análise de informações e dados. Segundo Miles e Huberman (1994), nessa fase, 

define-se qual é a abordagem empregada para identificar, codificar, analisar e 

interpretar os dados obtidos. Esse processo envolve basicamente extrair significados 

dos dados obtidos. 

No caso, foi utilizado como ferramenta de organização dos dados colhidos, o 

software de análise Atlas TI 6.0®13, versão que será aplicada na produção do 

trabalho. O Atlas.ti consiste em um software de análise de dados qualitativos 

(Computer-Assisted Qualitative Data Analysis Software – CAQDAS). Seu protótipo 

inicial foi desenvolvido na Universidade Técnica de Berlin, Alemanha, como parte de 

um projeto multidisciplinar (1989-1992). A sigla ―Atlas‖ significa, em alemão, 

Archivfuer Technik, Lebenswelt und Alltagssprache e pode ser traduzida como 

―arquivo para tecnologia, o mundo e a linguagem cotidiana‖. Já a sigla ―ti‖ advém de 

text interpretation, ou seja, interpretação de texto (BANDEIRA-DE-MELLO, 2006). 

Dessa forma, esse software utilizado na composição e análise do conteúdo 

colhido, se norteia através de quatro princípios básicos de análise (BANDEIRA-DE -

MELLO, 2006, p. 440) 

 

- visualização: gerenciamento da complexidade do processo de análise, 
mantendo o contato do usuário com os dados; 
- integração: a base de dados e todos os elementos construídos na análise 
são integrados em um único projeto, a unidade hermenêutica; 
- casualidade (serendipity): promove a descoberta e os insights 
casualmente, isto é, sem a busca deliberada por aquilo que foi encontrado; 
- exploração: a interação entre os diferentes elementos constitutivos do 
programa promove descoberta e insights. 

 

 A própria liberdade em que o software proporciona acerca da interpretação e 

atribuição de atalhos codificados ao longo do corpo do texto a ser analisado, se 

torna um dos quesitos principais para a pesquisa, que a priori é essencialmente 

qualitativa, abordando as principais relações entre a teoria e prática. Ou seja, a 

                                                 
13

 Esse software foi desenvolvido para análise qualitativa de textos, imagens e sons, baseado na 
codificação prévia elaborada pelo pesquisador. Foram avaliados outros softwares para uso como o 
QSR NVIVO® e o QDA Miner®, nos aspectos de recursos e ferramentas de análise, facilidade de 
operação e custo de aquisição. O Atlas TI®, no entanto, mostrou-se mais adequado para esta 
pesquisa. A versão empregada foi a 6.0. Mais detalhes podem ser obtidos em: <www.atlasti.com/> 
ABREU, Júlio Cesar Andrade de ; PINHO, J. A. G. . Sentidos e significados da participação 
democrática através da Internet: uma análise da experiência do Orçamento Participativo 
Digital. Revista de Administração Pública (Impresso), v. 48, p. 821-846, 2014. 

http://lattes.cnpq.br/0666910852432471
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noção de percepção dos discursos e a teoria sobre participação popular e controle 

social. 

 Os elementos que compõe a estrutura e funcionamento do Atlas TI, podem 

ser observados no quadro 1. 

 
 
 

Quadro 1 
Elementos Constitutivos do Atlas TI 6.0® 

  

 

Sendo assim a proposta da utilização desse software se dá pela característica 

em se criar estruturas codificadas, para com a interpretação dos pontos centrais ao 

tema. Segundo Barbosa (2008), que empregou um software similar em uma 

pesquisa, esse tipo de programa destina-se principalmente ao armazenamento e 

gerenciamento de segmentos de textos codificados. Cabe lembrar que, embora o 

software ajude sobremaneira na organização dos dados, a responsabilidade de 

análise, codificações, interpretações e conclusões é sempre do pesquisador 

(BARBOSA, 2008; CANÇÃO, 2006). 

A pesquisa e o processo de construção e análise dos discursos proferidos em 

plenária foram analisados e codificados dentro das unidades hermenêuticas do 

software Atlas TI 6.0®. Logo, os elementos oriundos da análise, como os códigos, 

Fonte: Walter e Bach (2009, p. 8).  
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foram organizados dentro de suas especificidades e sendo assim, foi possível 

estabelecer uma rede própria aos significados e interconexões dos pontos cruciais 

aos discursos dentro da percepção sobre o decerto 8.243/14. A partir deste, 

momento que se estabelece o objetivo central do texto, de analisar a percepção 

sobre o decreto em si, e em um segundo momento, sobre o tema participação 

popular. 
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4  RESULTADOS E ANÁLISE 

 

 

 A partir de toda essa contextualização acerca da institucionalização da 

participação política e do viés operacionalizado por parte do controle social, 

podemos inserir alguns retrospectos perante a pesquisa realizada. Assim como o 

decreto, mecanismo legal correntemente utilizado pelo chefe do poder executivo, 

com as prerrogativas essencialmente de nomeações e regulamentações, como no 

caso, explicita-se por meio do decreto 8.243/14. Ainda que este mecanismo, em seu 

caso específico atribua recorrentemente questões contraditórias, em específico no 

Brasil, por sua especificidade bicameral, quando tratada a respeito da organização 

do Congresso Nacional. Contudo, ainda que essa configuração bicameral forneça 

atribuições distintas quanto às regulamentações das matérias legais instituídas, 

estes nunca, ainda são sustentados por um viés, essencialmente político, emanando 

as concepções partidaristas, que recorrentemente caracterizam embates, nas 

conclusões e decisões na esfera das políticas públicas aplicadas. 

 Toda a tramitação, que gera em torno dos discursos proferidos acerca da 

institucionalização política da participação popular, nas esferas de decisão, sejam 

elas da mais alta hierarquia até a mais ínfima nos setores públicos. O decreto 8.243 

de Maio de 2014, que institui a Política Nacional de Participação Social - PNPS e o 

Sistema Nacional de Participação Social - SNPS, trata-se de um teor visto em partes 

com anticonstitucional, seja em seu corpo textual, ou até mesmo em suas 

prerrogativas de atuação e viabilização da participação popular. Ainda que lido em 

suas minúcias, suas atribuições geram um certo desconforto nas cúpulas políticas, 

em consequência aos posicionamentos políticos, por vezes enviesados pelo 

partidarismo. 

 Em suma, a análise parte assim de uma produção hermenêutica acerca do 

posicionamento da  Câmara dos Deputados em si. A priori cabe inserir uma espécie 

de alocação visual do posicionamento político dos Deputados, e suas recorrentes 

falas acerca do decreto.  
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 Sendo assim, utiliza-se da ferramenta wordle14, que cria ―nuvens de palavras‖ 

com um texto fornecido, que no caso será os discursos proferidos em plenária. As 

nuvens dão maior proeminência a palavras que aparecem mais frequentemente no 

texto. De certo modo a priori, demonstra como o posicionamento acerca dessa 

matéria constitucional é visto em ambiente de debate público. 

 

 

Figura 1: Nuvem de Palavras 
Fonte: Elaborado pelo autor (http://www.wordle.net).  

 

                                                 
14

 O wordle é um programa que forma uma nuvem de palavras correspondente ao texto utilizado. 
Este programa representa palavras de várias cores e com vários tamanhos, estes que estão 
relacionados com o número de vezes em que cada palavra se encontra repetidos no texto utilizado. 
Disponível em: < http://www.wordle.net/>. Acesso em: 01/11/2014. 
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Sendo assim, podemos perceber através da concepção desta nuvem de 

palavras, uma análise ainda que rasa, mas recorrente das palavras mais proferidas 

em seus discursos em plenária, quando referimos aos debates ocorridos em 

plenária. Acerca desse procedimento podemos agora perceber a necessidade de um 

aprofundamento e interpretação desses discursos, por meio de outro processo de 

interpretação, onde recorrentemente a força partidarista se coloca, como principal 

interpelador das características do decreto e suas concepções.  

Dessa forma, o mapeamento dos discursos ocorreu nos discursos proferidos 

em câmara dentro do período que foi de 26 de Agosto a 30 de Setembro de 2014. 

Essa delimitação ficou propícia pois, a pesquisa foi de encontro apenas ao início de 

debate da consideração do Decreto 8.243/14, em plenário, encontrado assim 108 

discursos dentro desse período delimitado para pesquisa e coleta. Todo esse 

procedimento de coleta de leitura, interpretação e atribuição de códigos as partes 

consideradas pelo autor como as mais relevantes, se operacionalizou através do 

apoio do software AtlasTI 6.0®, através da concepção de dados (bottom-up, 

grounded). Todas as atribuições codificadas ao longo dos discursos configuraram-se 

através da ideia de correlação entre a atribuição das falas dos deputados e suas 

relações perante o decreto 8.243. Logo, essa terminologia se pauta em uma ideia 

interpretativa sob o viés associativo do processo de condução da pesquisa. A 

codificação em si, por meio do software Atlas TI®, coloca em pauta a noção de que, 

todos os discursos foram lidos, porém os mais contundentes ou por vezes 

contraditórios a outros trechos foram considerados aptos para a codificação e 

outrora, transcrição para este texto. Cabe lembrar que todos os discursos 

disponibilizados no sítio da Câmara, foram lidos e interpretados sem qualquer ajuste 

gramatical ou até mesmo ortográfico. 

Toda a ideia de leitura e interpretação e por vezes cópias dos discursos se 

deu de forma ipsis literis, ou seja, todas as falas foram respeitadas e em hipótese 

alguma alteradas, em decorrência do respeito e ética aos atores que as proferiram e 

principalmente a fim de se obter uma análise mais transparente. Todo esse 

procedimento encarregou-se de atribuir constantemente valor e aproximação da 

realidade, por tratar-se de um processo de interpretação leal da percepção da 

Câmara dos Deputados como um todo. 

O processo de codificação e mapeamento desses discursos, dentro deste 

período de coleta, propiciou notáveis percepções acerca do decreto, onde por mais 



62 

 

 

que houveram posicionamentos contra e a favor do decreto, os embates em análise 

aos discursos são proeminentemente partidaristas, por tratarem exclusivamente de 

matéria que respalde maior acesso e controle social. 

Percebem-se assim notáveis referências ao decreto, por vezes antagônicas. 

Tratando de reconsiderar a esquematização do tratamento dos discursos, estes 

serão tratados aqui de forma com que, apenas em alguns casos, o partido seja 

mencionado, ficando aquém o nome do deputado que o está proferindo. Dessa 

forma, estará sendo demonstrado em espécie apenas a percepção da câmara e 

seus partidos, visto que estes discursos encontram-se disponíveis no sítio para 

maiores detalhes. Em suma, os discursos virão a tona em certos casos, a fim de 

proporem uma análise mais pontual, porém especificidades como nomes 

particulares, ainda que representantes diretos aos partidos, não estarão sendo 

mencionados, afim de não recriar um ambiente de ataque personalístico, mas sim de 

interpretação perante o posicionamento acerca do decreto. 

Recorrentemente, a fala que se profere acerca desse decreto, pode 

invariavelmente estar associada à posição e época em que o decreto fora 

promulgado. Visto que em um ano de embate político para reeleição do Partido dos 

Trabalhadores e uma disputa presidencial para reestruturação do poder nacional, 

outros partidos como DEM, PSDB, PMDB, entre outros, se fazem opositores ao 

decreto. Dada que a composição hoje da câmara, perde em representatividade do 

PT, a noção de oposição ao decreto torna-se invariavelmente válida, em detrimento 

de uma corrida política em projeção à maior representatividade no Congresso 

Nacional. 

De certa forma, a discussão política, não se restringe a ataques partidaristas, 

mas sim de uma visão da validade e especificidade do decreto, que outorga 

diretamente um maior acesso da participação popular. As codificações que serão 

apresentadas ao longo do texto se configuram diretamente na visão estrita das falas 

proferidas, que em vezes se fazem a favor como 

 
(...)Estou falando do Decreto nº 8.243, de 2014, editado pela Presidenta 
Dilma Rousseff de modo a valorizar o relevante papel do diálogo com a 
sociedade civil e com os movimentos sociais na formação das políticas 
públicas e na afirmação de direitos. Esse decreto, Srs. Deputados e 
Sras.Deputadas, institui a Política Nacional de Participação Social com o 
objetivo de fortalecer e articular os mecanismos e as instâncias 
democráticas de diálogo e a atuação conjunta entre a administração pública 
federal e a sociedade civil.(Discurso 04/06/2014, Sessão 172.4.54). 
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E por vezes se opõe ao decreto, e logo ao governo 

 
Quero aqui analisar a reação da Oposição a um decreto da Presidenta 
Dilma que cria a política e o sistema nacional de participação popular, é o 
Decreto nº 8.243, que sofreu uma reação desmedida, desproporcional da 
Direita neste plenário, que reage como se a iniciativa da Presidenta fosse 
anular a representação parlamentar e tenta criar um discurso no sentido de 
que nós estamos aqui promovendo um assembleísmo, o bolivarianismo, o 
chavismo, que é exatamente uma acusação de o Governo estar se 
aproximando do povo. (Discurso 05/06/2014, Sessão 175.4.54). 
 
 

A percepção da Câmara, segundo a interpretação realizada, se configurou de 

forma com que dois grandes blocos seriam os pontos centrais de análise acerca do 

decreto, visto as especificidades tratadas no decorrer do texto. Estes seriam ―o 

elogio ao governo‖ e a ―crítica ao governo‖, visto que o posicionamento do decreto 

traria ranços da oposição ao governo, traçando assim, não só uma ideia de oposição 

partidarista, mas também uma imposição contra as políticas firmadas durante o 

governo vigente do PT. 

Dentro dessa codificação, fora possível atribuir outras codificações 

específicas na análise textual dos discursos, como ―elogio ao decreto 8.243‖, 

―coletividade‖, ―conhecimento técnico‖, ―participação popular‖, ―controle social‖, 

―sentido de democracia, cidadania e política‖, que se fazem de uma necessidade de 

abordagem mais específica, em detrimento de má interpretação no contexto. Logo 

em oposição, outras codificações foram atribuídas, como ―oportunismo político‖, 

―inconstitucionalidade‖, ―crítica o decreto 8.243‖. Dessa forma, ainda que 

superficialmente relatando os posicionamentos dos atores dentro da Câmara dos 

Deputados, a visão cabe estritamente em corroborar, o posicionamento direto 

acerca do decreto. 

Assim como supracitado, a noção de Sentido de Democracia, cidadania e 

política, tenta demonstrar através dos elos criados dentro da análise, a necessidade 

de se corroborar a efetividade no processo de participação popular e controle social. 

Ou seja, o sentido de democracia, indica como a própria concepção do corpo do 

decreto, indica como este propiciaria a real e efetiva democracia participativa. Assim 

como se indica ao longo do corpo teórico, a participação popular se configura 

através da noção como lembra Demo (1999, p.2): ―participação que dá certo, traz 

problemas. Pois este é seu sentido. Não se ocupa espaço de poder, sem tirá-lo de 

alguém‖, trazendo a tona também o conceito de inferência no processo cíclico das 
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políticas públicas. Dessa forma, a noção e o sentido de democracia e participação, a 

lógica cognitiva de cidadania se operacionaliza  

 
O sentido da cidadania remete à forma como se vislumbra o ator central,  
objeto de todo o esforço e articulação institucional para criação do OP 
Digital: o cidadão. A seleção desse sentido justifica-se a partir do 
entendimento de que todo canal de participação converge para o 
surgimento do cidadão que, vivencial, fomenta e consolida o processo 
democrático, pois ―não há democracia sem seu ator principal, que é o 
cidadão‖ (DEMO, 1999, p.71).  
 

  
Contudo, a forma com que a participação se configura, nos ampara no sentido 

de uma nova concepção acerca da percepção intrínseca da população. Nesse 

sentido, a necessidade de retratar o porquê, da utilização destes três códigos se faz 

necessária e relevante, em decorrência da associação da estrutura criada e 

remontada com base nos discursos. 

Desse modo, é verídico que a percepção dos deputados perante o decreto 

8.243/14, remonta um ambiente hostil para com a aceitação de maior interveniência 

popular na esfera de formulação e implementação de políticas públicas, que 

invariavelmente estão denotadas para esse mesmo público alvo. Outrora, a 

percepção e a necessidade de um maior conhecimento técnico (código atribuído ao 

discurso no software Atlas TI®), garante que nas entrelinhas no próprio decreto, 

percebe-se que este, não remonta nenhuma prática hostil e ditatorial, que possa vir 

a contribuir com um maior aparelhamento do Estado. 

Dentro dessa perspectiva, a remontagem dessa noção participativa, enseja 

uma ideia de modelos já existentes dessa relação dual, que se afirma como no 

discurso  

 

Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, demais pessoas que 
acompanham esta sessão, eu venho até a tribuna para falar sobre o decreto 
bolivariano (Decreto nº 8.243/14) da Presidente Dilma, que cria os 
conselhos para fazer o assessoramento, o aconselhamento e o 
direcionamento das políticas públicas no Brasil.Primeiro, decreto não é lei. E 
decreto não pode criar nada que não tenha ressonância, participação ou 
decisão do Poder Legislativo. Mas esse decreto serve para mostrar o perfil 
autoritário da Presidente Dilma e do PT, que, nesse caminho bolivariano, 
tentam fazer o quê? Desprestigiar, relativizar e reduzir a relevância do 
Poder Legislativo e estabelecer no Brasil uma nova sociedade. Ou seja, 
aquilo que é a voz das ruas passa a não valer; o que vale são os 
representantes nomeados pelo partido que está no poder. 
Está errado, Sr. Presidente! Está incorreto! E nós não podemos nos calar 
neste momento. Empoderar seletivamente movimentos sociais é um 
conceito de democracia participativa que nós, lá no Rio Grande do Sul, já 
conhecemos, com o famoso orçamento participativo. Era como o Poder 
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Executivo se afastava das suas atribuições, dava uma capa de democracia 
às suas decisões, seletivamente inflava as reuniões do orçamento e dizia 
que praticava a democracia, quando, na verdade, praticava uma forma 
autoritária de administração. O PT deseja, ao longo desses anos, derrubar 
qualquer instituição que fique no meio do caminho do projeto de poder 
centralizado e autoritário que implanta no Brasil. Não é a primeira vez que 
ele faz isso. (Discurso 04/06/2014 Sessão 171.4.54). 

 

Portanto, nessa visão, a própria noção de que o conhecimento técnico possa 

carregar consigo a característica de que favorece a leitura e interpretação do 

decreto, por vezes possa estar errada, em decorrência de outras linhas de 

pensamento acerca dessa viabilização da participação e controle social. 

O decreto definitivamente não obteve a aceitação majoritária, ainda que fosse 

previsto tal movimento. A noção e descompasso entre a realidade transformadora e 

aberta para o diálogo entre sociedade e Estado, ainda remonta práticas carregadas 

de um ranço temeroso quanto ao empoderamento social. Por mais que as práticas 

de acessibilidade, transparência, controle, participação e principalmente a 

publicidade dos atos referentes ao ambiente político se façam necessárias, as 

arenas de combate entre partidos políticos remontam um quadro de contra resposta 

a políticas públicas que teoricamente possam proporcionar maior controle a 

determinado partido. Dessa forma a contra resposta, em referência à crítica imposta 

ao decreto e principalmente ao governo se configura em diversos discursos, como 

por exemplo, a imposição de um decreto que suste o 8.243, no caso uma proposta 

de decreto 1.491/14 

 

Sr. Presidente, essa matéria desse decreto, em que pese estar em 
discussão aqui, não teve, a nosso juízo, nem o debate prévio, que seria o 
melhor caminho, tampouco o instrumento ideal, que é o projeto de lei, para 
que esse tipo de decisão não fique à mercê ora de um governo, ora de 
outro, de uma forma ou de outra. Portanto, debater mais essa matéria, a 
nosso juízo, é muito importante. 
Nós, do PSB, somos favoráveis à participação popular, tanto que ajudamos 
a construir os Conselhos Nacionais do Meio Ambiente, da Educação e dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, Conselhos que ajudaram muito no 
desenvolvimento de políticas sociais no País.  
Surpreende-nos, entretanto, o momento em que, através de um decreto do 
Poder Executivo, que é monocrático, se baixa uma medida sem sequer 
dizer como é que serão escolhidas essas pessoas. Nem sequer se diz, no 
decreto, quem poderá ser escolhido e de que forma será a escolha desses 
representes. Isso, a rigor, não está posto no decreto. 
Nós vamos votar "sim" à urgência, porque, se aprovada a urgência, 
entraremos no mérito da matéria e poderemos ajudar, se for o caso, a 
mudá-lo, aperfeiçoá-lo, para que não se passe recibo de que podemos ter 
um tipo de participação que contraria aquilo em que sempre acreditamos, 
que é essa que hoje vige e que coordena muitas ações sociais no País. 
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Vamos votar "sim", respeitando a individualidade de alguns companheiros 
nossos que têm visão diferente. (Discurso 15/07/2014, Sessão 201.4.54). 

 

Em contrapartida, ainda que respaldado ao pertencimento ao PT, que vigorou 

e institucionalizou por meio de decreto, a afirmativa torna-se controversa a anterior 

 

 

(...) Sr. Presidente, em primeiro lugar, eu queria dialogar com a Oposição e 
pedir que tivéssemos até mais, se me permite a palavra, moderação na 
linguagem ao debatermos esse decreto.Nós do Governo temos absoluta 
tranquilidade e convicção de que esse decreto foi feito para regulamentar o 
funcionamento de um conjunto de conselhos de participação social que já 
atuam no País, alguns deles há mais de 20 anos. (Discurso 10/06/2014, 
Sessão: 180.4.54). 
 
 

Contudo, a leitura praticada ao longo do texto sobre a associação entre o 

arcabouço teórico e principalmente a dimensão e conteúdo lido nos discursos, 

fizeram com que a necessidade de afirmação dos deputados se presta a atacar o 

decreto. Contudo, pode-se inferir que o sentimento e percepção, tema recorrente a 

estruturalização do trabalho, se dá no processo de esvaziamento das prerrogativas 

do legislativo, cunhando assim o principal motim para a proposta de susto ao 

decreto, por meio doutro. 

De certo modo, outra crítica recorrente se faz na análise ao processo de 

subordinação dos conselhos. Visto que como uma justificativa perspicaz acerca dos 

Conselhos de Políticas Públicas, em quaisquer instâncias hierárquicas, estaria 

subordinada a uma secretaria, ligada diretamente e exclusivamente a presidência do 

executivo. Dessa forma, toda tramitação e funcionamento estariam distorcendo as 

prerrogativas da concepção dos Conselhos Populares. 

 Porém, toda ênfase no discurso, se esvai e agride por meio da utilização 

partidarista, ainda que seus parâmetros de discussão sejam válidos e perfeitamente 

alinhados à oposição ao decreto. O ponto central ao debate é a desconstrução do 

controle social para com o controle estatal, através de políticas clientelistas e 

impessoais. Cabe ressaltar que ferrenhamente a crítica ao governo, foi um dos elos 

que replicaram a insatisfação majoritária ao governo vigente, conduzindo assim a 

outras leituras acerca do decreto 8.243.
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 Fonte: Elaborado pelo Autor  

Figura 2: Codificação Discursos Câmara dos Deputados - Decreto 8.243/14 
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 De acordo com o analisado, percebe-se como supracitado, a proeminência da 

crítica ao governo em contraposição a um número pequeno de pareceres a favor do 

governo, em especial ao partido vigente no poder do executivo. Visto em análise a 

codificação explícita que o posicionamento  contrário ao decreto, nem sempre, ou 

invariavelmente não está associado a falta ou desconsideração técnica, seja no 

corpo teórico ao texto, ou até mesmo na essência de sua aplicação constitucional. 

 Ainda que perceptível ao governo PT ao longo dos anos, concedeu uma  

maior abertura ao diálogo entre sociedade e Estado, demonstrando assim, cada vez 

mais um ―método democrático de gestão‖. Em suma, o posicionamento da Câmara 

dos Deputados, está aquém de uma justificativa plausível e carregada de elementos 

vigorantes para  que o decreto esteja recriando todo esse ambiente hostil no país, 

como recorrentemente vêm sendo analisado. 

 Sendo assim, podemos ainda inferir outra forma de demonstrar a importância 

da participação popular e principalmente do controle social, através do próprio texto 

constitucional de nossa carta magna, artigo 1o, parágrafo único, da Constituição 

Federal: ―Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes 

eleitos ou diretamente''. 

 Logo, percebe-se que ainda sob uma tempestiva chuva de argumentos contra 

o decreto, este nada mais faz que, possibilitar apenas a regulamentação de 

conselhos populares, que não estão sendo criados – onde alguns já existem há 

muitas décadas – logo, a necessidade de se observar uma lacuna constitucional em 

um simples decreto, acaba por esvaziar e demonstrar a incapacidade do corpo 

legislativo brasileiro em se adequar à uma realidade mais inclusiva e cidadã. 

 Outrora, a transição e rotatividade no poder se faz um dos princípios básicos 

na democracia, porém a justificativa se esvai, simplesmente pela necessidade do 

combate político, principalmente pela distorção deste, envolvendo o corpo legislativo 

a um processo de embate partidarista. 

 De certo modo configura-se a maioria majoritária contra o Decreto 8.243/14 

que institucionaliza a participação política e aumenta o controle social. Dessa forma, 

a seguir segue uma tabela, que demonstra especificamente os partidos que estão a 

favor e contra o decreto, levando em consideração as atribuições das tomadas de 

decisão dos líderes partidários. 
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 Fonte: Elaborado pelo Autor.  

 

 

 

De acordo com a própria tabela, esta tem a simples função demonstrar quais 

partidos estão a favor do Decreto 8.243/14 e os que estão contra, ou seja aqueles 

que estão a favor da votação do decreto 1.491/14 que susta o decreto 8.243/14 e 

respectivamente seus efeitos e funções. 

 De certo modo, a concepção da institucionalização se dá como uma espécie 

de amálgama entre a participação e os mecanismos viabilizadores. Porém cabe, 

aqui o respaldo de uma análise estritamente interpretativa, onde as concepções 

atribuídas  ao posicionamento político, se configura por meio das vantagens políticas 

ao qual estes deputados se encontram, ou suas oposições criadas no cenário 

político, em específico na Câmara dos Deputados.  

 Aqueles que estão descritos na composição da tabela, foram estritamente 

relacionados em decorrência da análise dos discursos, onde nestes não houve 

Tabela 1: Posicionamento dos Partidos Políticos - Decreto 8.243/14 
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subdivisão em partidos por Estado e sim uma bancada que respondia em favor ou 

contra o decreto. 

 Podemos inferir alguns exemplos que demonstram inúmeros fatores do 

posicionamento contra ao decreto 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Brasil assiste estarrecido o 
Partido dos Trabalhadores empreender uma campanha em favor de um ato 
que é absolutamente antidemocrático. É tão antidemocrático que no 
Parlamento brasileiro só o PT, o PCdoB e o PSOL têm dado sustentação a 
essa tese de que esse decreto presidencial é democrático. Ele, na verdade, 
é um abuso de poder praticado pela Presidente da República, Dilma 
Rousseff, invade a área de competência institucional do Parlamento 
brasileiro, que é a Casa que representa a população, cria um mecanismo e 
um sistema já pensando adiante na alimentação por meio de recursos 
financeiros para se ter no Brasil, além dos três poderes instituídos pela 
Constituição Federal de 1988 - o Executivo, o Judiciário e o Legislativo -, os 
Conselhos dos amigos do poder e de preferência dos amigos do PT.Isso é 
absolutamente inaceitável. É tão inaceitável que todos os veículos de 
comunicação sérios deste País se manifestaram contra esse decreto 
presidencial(...) (Discurso 06/08/2014, Sessão : 209.4.54) 
 

 

 Assim como esse posicionamento contra ao decreto, com a tentativa de susto 

por meio de outro decreto, àqueles que se faz a favor se posicionam 

 

Sr. Presidente, a nossa posição, que já foi bastante explicitada, é a de 
compreender que esse decreto da Presidenta Dilma, diferentemente do que 
está sendo dito... Como é que alguém pode ser autoritário e, ao mesmo 
tempo, ampliar a democracia direta? Eu acho que fica inclusive um pouco 
hilária essa argumentação. Portanto, o PCdoB é contra o decreto legislativo 
e a favor do decreto da Presidenta Dilma. Nós manteremos a nossa posição 
contrária. Inicialmente, obstruiremos a votação. Se houver quórum, nós 
votaremos.Então, nós somos contra a urgência e manteremos a bancada 
em obstrução. (Discurso 15/07/2014, sessão 201.4.54) 

 

 Embora, a derrota no posicionamento favorável ao partido seja perceptível, a 

concepção da ideia de aparelhamento do Estado e fortalecimento do partido no 

poder, assim como o período de debate deste, em época eleitoral, copa do mundo, 

notícias de desvio de verba pública e superfaturamento, geram inúmeros motivos de 

contraposição a qualquer atitude de contraposição ao partido.Percebe-se assim uma 

vontade de desconstrução da figura partidarista, e temor ao maior acesso, que ainda 

por vezes conflita com o desconhecimento do funcionamento deste mecanismo e 

principalmente da falta de engajamento entre a Constituição Federal e o decreto. 
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5  CONCLUSÃO 

 

  

 Após todo processo de pesquisa e análise a respeito do decreto 8.243/14, 

podemos associar a necessidade de aprimoramento e entendimento técnico a 

respeito das instâncias de participação popular. O decreto cria um ambiente inóspito 

de início, quando sua não aceitação majoritária ganha respaldo dentro da percepção 

dos deputados, quanto a sua matéria. Ao longo do texto, sempre reafirmando a 

leitura, que toda essa problematização acerca deste, retoma ataques e críticas 

especialmente ao governo que por meio do decreto, busca a institucionalização do 

decreto. 

 Por diversos momentos, a leitura crítica é confundida com má interpretação 

ou até mesmo desconhecimento prévio, que é replicado por meio de senso comum, 

que por si só, é totalmente improcedente e injustificado. É claro que, a participação 

popular tem como fundamento e insumo articulador a essência da deliberação e 

liberdade de expressão, que em hipótese alguma pode ser confundida com os 

ataques críticos em especial ao governo. O decreto em si, surge em meio a um 

período conturbado, como trabalhado ao longo do texto e através dele, demonstra-

se como a força dos movimentos e organizações sociais tem em controlar e 

fiscalizar os atos públicos, realizados sob a aceitação daqueles que os elegem.  

 A notabilidade do decreto, está em resposta à essas movimentações por mais 

acesso, que em contrapartida são tratados como inconstitucionais ou até mesmo 

importação de modelos de governo latino-americanos, como no caso de estereotipar 

o decreto como bolivariano. É claro que realidades devem ser respeitadas, governos 

estudados, mecanismos de deliberação repensados, mas sempre tomando como 

base a estrutura e vivência local, sem aprofundar-se em modelos exemplos que 

surtiram efeitos em outros locais e realidades. 

  A respeito dessa interpretação, o decreto ainda necessita de maiores 

fundamentações acerca de seu funcionamento. Mas em evidência, deixa-se claro 

que este não cria ou até mesmo replica conceitos inconstitucionais, onde apenas 

regula e confere maior acesso a deliberação de organizações como conselhos, 

fóruns e conferências.  Cabe aqui ressaltar que ainda,por intermédio legislativo o 

decreto apenas está consolidando uma demanda popular, proeminente a vários 

anos. 
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 Contudo, este sob a visão do corpo dos deputas, não respeita as realidades 

comuns a constituição, embora almeje sua queda por integral. Demonstra-se ainda 

uma espécie de receio dessa esfera, ainda que justifique o poder não decisório que 

seria cabível a organização desses conselhos. 

 Embora, a noção prática e do decreto nada mais que institucionaliza a leitura 

prática do decreto, como uma espécie de receio de maior deliberação por parte da 

comunidade e maior acesso aos centros de decisão. Note que, todo esse processo é 

oriundo de toda pressão e as vezes repressão do Estado sobre a comunidade, 

validando uma questão norteadora da força dos movimentos sociais. O decreto, em 

termos e partes específicas é tão legal quanto a sua aplicação, embora possa levar 

em consideração as ideologias partidaristas na sua composição. 

 O decreto por fim, fora votado majoritariamente como inconstitucional e 

derrubado consequentemente pela Câmara dos Deputados, no dia 28 de outubro de 

2014. Embora, assim demonstre a visão mais pratica acerca do decreto, isso nada 

mais é, que a demonstração da oposição as mobilizações populares e acesso aos 

centros de elaboração e avaliação de políticas públicas em geral. Logo, 

consequentemente foi encaminhado ao Senado para sua votação. 

 Em suma, o presente trabalho tenta nortear e demonstrar a posição e 

percepção acerca da criação desse mecanismo que facilite o acesso da população, 

tendo como principal pauta a deliberação direta. Ainda que possa valer como 

solução para os problemas, como corrupção, desinteresse pela camada popular e 

principalmente pelo avanço do país como um todo, eis que possamos perceber a 

relevância deste apenas na prática. 

 A busca por maior acesso e cidadania, a busca por maior dignidade e 

inclusão, seriam ainda superiores a um simples decreto na forma com que, 

praticados viriam a surtirem efeito na dinâmica popular. Contudo, vale ressaltar, que 

a visão da Câmara dos Deputados seria realmente válida e real, ao ponto de extrair 

prerrogativas do Congresso, de modo que uma ataque ao governo, seria ínfimo, pois 

no caso específico do decreto, a noção de participação não é, no momento  

nenhuma preocupação do corpo legislativo. 

 Ao longo do trabalho, as propostas de interpretação demonstraram uma 

necessidade constante de reinovação nos pontos que tangem a participação, porém 

o enfrentamento do próprio grupo representativo cria empecilhos quanto à 

institucionalização da participação e do controle social. Com isso, cabe ressaltar que 
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essa avaliação, tenta elucidar como o decreto 8.243 de 2014 chega para criar um 

marco de reinovação da cultura de participação no Brasil. 

 Ao longo do texto, foi possível perceber a dificuldade em se atribuir 

interpretações às percepções da câmara, pois os partidos políticos estavam 

atribuindo sua resposta apenas a opinião de um único deputado, e nem todos 

estavam presente na votação do decreto. Outro fator relevante é a ideia de oposição 

ao decreto não em decorrência de sua matéria constitucional, mas sim um ataque 

político ao governo que o promulgou. Doravante, um empecilho presente na 

constituição do trabalho fora a de consulta dos discursos, visando que apenas 

aqueles postados no site, foram interpelados e analisados.  

 Um fator de suma importância seria a produção de análises não apenas da 

Câmara dos Deputados,mas também do Senado Federal , levando em consideração 

as propostas de governo acerca da participação popular, pautando uma relação de 

estudo não apenas da classe representativa, mas também da sociedade e a opinião 

acerca desses mecanismos de deliberação.  
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ANEXO A – DECRETO 8.243 DE 2014 

 

Presidência da República 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

                  DECRETO Nº 8.243, DE 23 DE MAIO DE 2014 

  

 
 
Institui a Política Nacional de Participação Social - 
PNPS e o Sistema Nacional de Participação Social 
- SNPS, e dá outras providências. 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, caput, 

incisos IV e VI, alínea ―a‖, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 3º, caput, inciso I, e no 

art. 17 da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, 

DECRETA: 

Art. 1º  Fica instituída a Política Nacional de Participação Social - PNPS, com o objetivo de 
fortalecer e articular os mecanismos e as instâncias democráticas de diálogo e a atuação conjunta 
entre a administração pública federal e a sociedade civil. 

Parágrafo único.  Na formulação, na execução, no monitoramento e na avaliação de programas 
e políticas públicas e no aprimoramento da gestão pública serão considerados os objetivos e as 
diretrizes da PNPS. 

Art. 2º  Para os fins deste Decreto, considera-se: 

I - sociedade civil - o cidadão, os coletivos, os movimentos sociais institucionalizados ou não 
institucionalizados, suas redes e suas organizações; 

II - conselho de políticas públicas - instância colegiada temática permanente, instituída por ato 
normativo, de diálogo entre a sociedade civil e o governo para promover a participação no processo 
decisório e na gestão de políticas públicas; 

III - comissão de políticas públicas - instância colegiada temática, instituída por ato normativo, 
criada para o diálogo entre a sociedade civil e o governo em torno de objetivo específico, com prazo 
de funcionamento vinculado ao cumprimento de suas finalidades; 

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

V - ouvidoria pública federal - instância de controle e participação social responsável pelo 
tratamento das reclamações, solicitações, denúncias, sugestões e elogios relativos às políticas e aos 
serviços públicos, prestados sob qualquer forma ou regime, com vistas ao aprimoramento da 
gestão pública; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.243-2014?OpenDocument
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VI - mesa de diálogo - mecanismo de debate e de negociação com a participação dos setores 
da sociedade civil e do governo diretamente envolvidos no intuito de prevenir, mediar e solucionar 
conflitos sociais; 

VII - fórum interconselhos - mecanismo para o diálogo entre representantes dos conselhos e 
comissões de políticas públicas, no intuito de acompanhar as políticas públicas e os programas 
governamentais, formulando recomendações para aprimorar sua intersetorialidade e 
transversalidade; 

VIII - audiência pública - mecanismo participativo de caráter presencial, consultivo, aberto a 
qualquer interessado, com a possibilidade de manifestação oral dos participantes, cujo objetivo é 
subsidiar decisões governamentais; 

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

X - ambiente virtual de participação social - mecanismo de interação social que utiliza 
tecnologias de informação e de comunicação, em especial a internet, para promover o diálogo entre 
administração pública federal e sociedade civil. 

Parágrafo único.  As definições previstas neste Decreto não implicam na desconstituição ou 
alteração de conselhos, comissões e demais instâncias de participação social já instituídos no âmbito 
do governo federal. 

Art. 3º  São diretrizes gerais da PNPS: 

I - reconhecimento da participação social como direito do cidadão e expressão de sua 
autonomia; 

II - complementariedade, transversalidade e integração entre mecanismos e instâncias da 
democracia representativa, participativa e direta; 

III - solidariedade, cooperação e respeito à diversidade de etnia, raça, cultura, geração, origem, 
sexo, orientação sexual, religião e condição social, econômica ou de deficiência, para a construção 
de valores de cidadania e de inclusão social; 

IV - direito à informação, à transparência e ao controle social nas ações públicas, com uso de 
linguagem simples e objetiva, consideradas as características e o idioma da população a que se 
dirige; 

V - valorização da educação para a cidadania ativa; 

VI - autonomia, livre funcionamento e independência das organizações da sociedade civil; e 

VII - ampliação dos mecanismos de controle social. 

Art. 4º  São objetivos da PNPS, entre outros: 

I - consolidar a participação social como método de governo; 

II - promover a articulação das instâncias e dos mecanismos de participação social; 

III - aprimorar a relação do governo federal com a sociedade civil, respeitando a autonomia das 
partes; 
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IV - promover e consolidar a adoção de mecanismos de participação social nas políticas e 
programas de governo federal; 

V - desenvolver mecanismos de participação social nas etapas do ciclo de planejamento e 
orçamento; 

VI - incentivar o uso e o desenvolvimento de metodologias que incorporem múltiplas formas de 
expressão e linguagens de participação social, por meio da internet, com a adoção de tecnologias 
livres de comunicação e informação, especialmente, softwares e aplicações, tais como códigos fonte 
livres e auditáveis, ou os disponíveis no Portal do Software Público Brasileiro; 

VII - desenvolver mecanismos de participação social acessíveis aos grupos sociais 
historicamente excluídos e aos vulneráveis; 

VIII - incentivar e promover ações e programas de apoio institucional, formação e qualificação 
em participação social para agentes públicos e sociedade civil; e 

IX - incentivar a participação social nos entes federados. 

Art. 5º  Os órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta deverão, 
respeitadas as especificidades de cada caso, considerar as instâncias e os mecanismos de 
participação social, previstos neste Decreto, para a formulação, a execução, o monitoramento e a 
avaliação de seus programas e políticas públicas. 

§ 1º  Os órgãos e entidades referidos no caput elaborarão, anualmente, relatório de 

implementação da PNPS no âmbito de seus programas e políticas setoriais, observadas as 
orientações da Secretaria-Geral da Presidência da República. 

§ 2º  A Secretaria-Geral da Presidência da República elaborará e publicará anualmente 
relatório de avaliação da implementação da PNPS no âmbito da administração pública federal. 

Art. 6º  São instâncias e mecanismos de participação social, sem prejuízo da criação e do 
reconhecimento de outras formas de diálogo entre administração pública federal e sociedade civil: 

I - conselho de políticas públicas; 

II - comissão de políticas públicas; 

III - conferência nacional; 

IV - ouvidoria pública federal; 

V - mesa de diálogo; 

VI - fórum interconselhos; 

VII - audiência pública; 

VIII - consulta pública; e 

IX - ambiente virtual de participação social. 

Art. 7º  O Sistema Nacional de Participação Social - SNPS, coordenado pela Secretaria-Geral 
da Presidência da República, será integrado pelas instâncias de participação social previstas nos 

incisos I a IV do art. 6º deste Decreto, sem prejuízo da integração de outras formas de diálogo entre a 

administração pública federal e a sociedade civil. 
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Parágrafo único.  A Secretaria-Geral da Presidência da República publicará a relação e a 
respectiva composição das instâncias integrantes do SNPS. 

Art. 8º  Compete à Secretaria-Geral da Presidência da República: 

I - acompanhar a implementação da PNPS nos órgãos e entidades da administração pública 
federal direta e indireta; 

II - orientar a implementação da PNPS e do SNPS nos órgãos e entidades da administração 
pública federal direta e indireta; 

III - realizar estudos técnicos e promover avaliações e sistematizações das instâncias e dos 
mecanismos de participação social definidos neste Decreto; 

IV - realizar audiências e consultas públicas sobre aspectos relevantes para a gestão da PNPS 
e do SNPS; e 

V - propor pactos para o fortalecimento da participação social aos demais entes da federação. 

Art. 9º  Fica instituído o Comitê Governamental de Participação Social - CGPS, para assessorar 
a Secretaria-Geral da Presidência da República no monitoramento e na implementação da PNPS e 
na coordenação do SNPS. 

§ 1º  O CGPS será coordenado pela Secretaria-Geral da Presidência da República, que dará o 
suporte técnico-administrativo para seu funcionamento. 

§ 2º  Ato do Ministro de Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República disporá 
sobre seu funcionamento. 

Art.10.  Ressalvado o disposto em lei, na constituição de novos conselhos de políticas públicas 
e na reorganização dos já constituídos devem ser observadas, no mínimo, as seguintes diretrizes: 

I - presença de representantes eleitos ou indicados pela sociedade civil, preferencialmente de 
forma paritária em relação aos representantes governamentais, quando a natureza da representação 
o recomendar; 

II - definição, com consulta prévia à sociedade civil, de suas atribuições, competências e 
natureza; 

III - garantia da diversidade entre os representantes da sociedade civil; 

IV - estabelecimento de critérios transparentes de escolha de seus membros; 

V - rotatividade dos representantes da sociedade civil; 

VI - compromisso com o acompanhamento dos processos conferenciais relativos ao tema de 
sua competência; e 

VII - publicidade de seus atos. 

§ 1º  A participação dos membros no conselho é considerada prestação de serviço público 
relevante, não remunerada. 

§ 2º  A publicação das resoluções de caráter normativo dos conselhos de natureza deliberativa 
vincula-se à análise de legalidade do ato pelo órgão jurídico competente, em acordo com o disposto 

na Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993. 
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§ 3º  A rotatividade das entidades e de seus representantes nos conselhos de políticas públicas 
deve ser assegurada mediante a recondução limitada a lapso temporal determinado na forma dos 
seus regimentos internos, sendo vedadas três reconduções consecutivas. 

§ 4º  A participação de dirigente ou membro de organização da sociedade civil que atue em 
conselho de política pública não configura impedimento à celebração de parceria com a 
administração pública. 

§ 5º  Na hipótese de parceira que envolva transferência de recursos financeiros de dotações 
consignadas no fundo do respectivo conselho, o conselheiro ligado à organização que pleiteia o 
acesso ao recurso fica impedido de votar nos itens de pauta que tenham referência com o processo 
de seleção, monitoramento e avaliação da parceria. 

Art. 11.  Nas comissões de políticas públicas devem ser observadas, no mínimo, as seguintes 
diretrizes: 

I - presença de representantes eleitos ou indicados pela sociedade civil; 

II - definição de prazo, tema e objetivo a ser atingido; 

III - garantia da diversidade entre os representantes da sociedade civil; 

IV - estabelecimento de critérios transparentes de escolha de seus membros; e 

V - publicidade de seus atos. 

Art. 12.  As conferências nacionais devem observar, no mínimo, as seguintes diretrizes: 

I - divulgação ampla e prévia do documento convocatório, especificando seus objetivos e 
etapas; 

II - garantia da diversidade dos sujeitos participantes; 

III - estabelecimento de critérios e procedimentos para a designação dos delegados 
governamentais e para a escolha dos delegados da sociedade civil; 

IV - integração entre etapas municipais, estaduais, regionais, distrital e nacional, quando 
houver; 

V - disponibilização prévia dos documentos de referência e materiais a serem apreciados na 
etapa nacional; 

VI - definição dos procedimentos metodológicos e pedagógicos a serem adotados nas 
diferentes etapas; 

VII - publicidade de seus resultados; 

VIII - determinação do modelo de acompanhamento de suas resoluções; e 

IX - indicação da periodicidade de sua realização, considerando o calendário de outros 
processos conferenciais. 

Parágrafo único.  As conferências nacionais serão convocadas por ato normativo específico, 
ouvido o CGPS sobre a pertinência de sua realização. 
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Art. 13.  As ouvidorias devem observar as diretrizes da Ouvidoria-Geral da União da 

Controladoria-Geral da União nos termos do art. 14, caput, inciso I, do Anexo I ao Decreto 
nº 8.109, de 17 de setembro de 2013. 

Art. 14.  As mesas de diálogo devem observar, no mínimo, as seguintes diretrizes: 

I - participação das partes afetadas; 

II - envolvimento dos representantes da sociedade civil na construção da solução do conflito; 

III - prazo definido de funcionamento; e 

IV - acompanhamento da implementação das soluções pactuadas e obrigações 
voluntariamente assumidas pelas partes envolvidas. 

Parágrafo único.  As mesas de diálogo criadas para o aperfeiçoamento das condições e 
relações de trabalho deverão, preferencialmente, ter natureza tripartite, de maneira a envolver 
representantes dos empregados, dos empregadores e do governo. 

Art. 15.  Os fóruns interconselhos devem observar, no mínimo, as seguintes diretrizes: 

I - definição da política ou programa a ser objeto de debate, formulação e acompanhamento; 

II - definição dos conselhos e organizações da sociedade civil a serem convidados pela sua 
vinculação ao tema; 

III - produção de recomendações para as políticas e programas em questão; e 

IV - publicidade das conclusões. 

Art. 16.  As audiências públicas devem observar, no mínimo, as seguintes diretrizes: 

I - divulgação ampla e prévia do documento convocatório, especificado seu objeto, metodologia 
e o momento de realização; 

II - livre acesso aos sujeitos afetados e interessados; 

III - sistematização das contribuições recebidas; 

IV - publicidade, com ampla divulgação de seus resultados, e a disponibilização do conteúdo 
dos debates; e 

V - compromisso de resposta às propostas recebidas. 

Art. 17.  As consultas públicas devem observar, no mínimo, as seguintes diretrizes: 

I - divulgação ampla e prévia do documento convocatório, especificando seu objeto, 
metodologia e o momento de realização; 

II - disponibilização prévia e em tempo hábil dos documentos que serão objeto da consulta em 
linguagem simples e objetiva, e dos estudos e do material técnico utilizado como fundamento para a 
proposta colocada em consulta pública e a análise de impacto regulatório, quando houver; 

III - utilização da internet  e de tecnologias de comunicação e informação; 
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IV - sistematização das contribuições recebidas; 

V - publicidade de seus resultados; e 

VI - compromisso de resposta às propostas recebidas. 

 Art. 18.  Na criação de ambientes virtuais de participação social devem ser observadas, no 
mínimo, as seguintes diretrizes: 

I - promoção da participação de forma direta da sociedade civil nos debates e decisões do 
governo; 

II - fornecimento às pessoas com deficiência de todas as informações destinadas ao público 
em geral em formatos acessíveis e tecnologias apropriadas aos diferentes tipos de deficiência; 

III - disponibilização de acesso aos termos de uso do ambiente no momento do cadastro; 

IV - explicitação de objetivos, metodologias e produtos esperados; 

V - garantia da diversidade dos sujeitos participantes; 

VI - definição de estratégias de comunicação e mobilização, e disponibilização de subsídios 
para o diálogo; 

VII - utilização de ambientes e ferramentas de redes sociais, quando for o caso; 

VIII - priorização da exportação de dados em formatos abertos e legíveis por máquinas; 

IX - sistematização e publicidade das contribuições recebidas; 

X - utilização prioritária de softwares e licenças livres como estratégia de estímulo à 
participação na construção das ferramentas tecnológicas de participação social; e 

XI - fomento à integração com instâncias e mecanismos presenciais, como transmissão de 
debates e oferta de oportunidade para participação remota. 

Art. 19.  Fica instituída a Mesa de Monitoramento das Demandas Sociais, instância colegiada 
interministerial responsável pela coordenação e encaminhamento de pautas dos movimentos sociais 
e pelo monitoramento de suas respostas. 

§ 1º  As reuniões da Mesa de Monitoramento serão convocadas pela Secretaria-Geral da 
Presidência da República, sendo convidados os Secretários-Executivos dos ministérios relacionados 
aos temas a serem debatidos na ocasião. 

§ 2º  Ato do Ministro de Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República disporá 
sobre as competências específicas, o funcionamento e a criação de subgrupos da instância prevista 

no caput. 

Art. 20.  As agências reguladoras observarão, na realização de audiências e consultas 
públicas, o disposto neste Decreto, no que couber. 

Art. 21.  Compete à Casa Civil da Presidência da República decidir sobre a ampla divulgação 

de projeto de ato normativo de especial significado político ou social nos termos do art. 34,caput, 
inciso II, do Decreto nº4.176, de 28 de março de 2002. 
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Art. 22.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 23 de maio de 2014; 193º da Independência e 126º da República. 

DILMA ROUSSEFF 
Miriam Belchior 
Gilberto Carvalho 
Jorge Hage Sobrinho 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 26.5.2014 

Fonte: Decreto 8.243 de 2014 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-

2014/2014/Decreto/D8243.htm) 
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ANEXO B - TABELAS DAS CONSULTAS AOS DISCURSOS 

PROFERIDOS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS – SITE DA CÂMARA 

DOS DEPUTADOS 
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Fonte: Site Câmara dos Deputados (http://www2.camara.leg.br/deputados/discursos-e-notas-
taquigraficas) 


