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Resumo 

 

O presente relatório apresenta uma análise das práticas participativas realizadas pela 
Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Ele integra as ações previstas no 
projeto Aprimoramento de Eventos da ALMG, que visa a contribuir para a concretização 
do Direcionamento Estratégico da instituição para o período 2010-2020. As principais 
práticas participativas analisadas foram os Seminários Legislativos, os Ciclos de Debates, 
as Audiências Públicas, os Fóruns Técnicos e as Consultas Públicas Online.  

A metodologia utilizada para a coleta dos dados e a produção do relatório orientou-se 
por uma abordagem qualitativa, utilizando-se de: leitura de documentos institucionais e 
artigos e/ou teses/dissertações produzidos sobre a ALMG; observação de práticas 
participativas ocorridas no segundo semestre do ano de 2011; 36 entrevistas 
exploratórias e semi-estruturadas com deputados e servidores; aplicação de questionário 
junto a 34 pessoas (servidores e participantes); e realização de quatro grupos focais com 
servidores de diferentes setores da Assembleia. 

Tendo como referência a produção de teóricos democráticos que tratam da participação 
e da deliberação e cotejando as práticas participativas da ALMG com outras, realizadas 
em diferentes países e contextos, as dimensões que se revelaram mais significativas e 
potencialmente relevantes para o aprimoramento dos eventos institucionais e das demais 
práticas participativas realizadas pela ALMG foram: a Seleção de participantes; as 
Funções e os objetivos da participação; a Deliberação; o Cruzamento de arenas 
discursivas; a Efetividade das Práticas Participativas; e a Utilização de Tecnologias de 
Informação e Comunicação (TIC). 

O estudo possibilitou identificar importantes contribuições das práticas participativas para 
a realização de mudanças e/ou inovações institucionais no Legislativo mineiro. Tais 
práticas foram fundamentais para a produção de legislação e de políticas públicas no 
estado, bem como para a configuração de uma nova relação da ALMG com a sociedade 
em geral. Por outro lado, alguns aspectos mostraram-se como desafios relevantes para seu 
aperfeiçoamento, tais como: ampliar a diversidade e a pluralidade da participação com 
vistas à maior legitimidade na representação dos participantes; propiciar melhores 
condições para a efetiva deliberação; buscar a articulação entre as diferentes práticas 
participativas; acompanhar e dar conhecimento à sociedade quanto à implementação dos 
resultados das práticas participativas; e potencializar o uso de TICs para a participação. 

Esse diagnóstico alimentou dois cursos/oficinas em que funcionários da ALMG (de 
diversos setores, incluindo os gabinetes dos deputados) refletiram coletivamente sobre as 
práticas participativas da instituição. O relatório apresenta uma descrição desse processo e 
uma sistematização de diversas sugestões elaboradas pelos participantes. Por fim, os 
autores chamam a atenção para algumas das sugestões que parecem essenciais para a 
qualificação da participação promovida pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais. 
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Apresentação 

�

O presente relatório faz parte das ações previstas no projeto Aprimoramento de Eventos 

da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Seu objetivo é apresentar uma 

leitura das práticas participativas implementadas pela ALMG à luz de teorias 

democráticas contemporâneas, sobretudo daquelas marcadas pelos conceitos de 

participação e deliberação. Tal intuito vincula-se a um dos objetivos finalísticos do 

Direcionamento Estratégico da ALMG para o período 2010-2020, que afirma que a 

instituição deve buscar “Ampliar e aprimorar a participação da sociedade nas atividades 

do Poder Legislativo”. O relatório está estruturado em quatro partes.  

 

A primeira delas explora aspectos fundamentalmente teóricos, abordando o 

fortalecimento das ideias de participação e deliberação no bojo das teorias democráticas. 

Desde os anos 1960, as chamadas abordagens elitistas de democracia, que restringiam a 

participação popular a eleições periódicas, vêm sendo amplamente criticadas, e diversos 

teóricos passaram a ressaltar que as bases da legitimidade democrática não podem 

residir na simples escolha dos governantes. A aposta é em práticas que permitam uma 

interlocução mais intensa entre sistema político e sociedade, de modo que aquele seja 

mais poroso e responsivo a esta.  

 

Essa primeira parte do relatório subdivide-se em três seções. Inicialmente, exploram-se 

o conceito de participação e o surgimento das chamadas teorias participacionistas de 

democracia. Na sequência, discutem-se as abordagens deliberacionistas, que 

conformaram um modelo bastante influente a partir dos anos 1990. Finalmente, 

abordam-se dez inovações institucionais criadas no sentido de fomentar a participação e 

a deliberação democráticas em todo o mundo.  

 

A segunda parte do relatório tem cunho descritivo e busca apresentar, sinteticamente, 

alguns elementos da participação cidadã institucionalizada na Assembleia Legislativa de 




�
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Minas Gerais1. Para tanto, realiza-se, em primeiro lugar, uma contextualização da ideia 

de participação no Brasil, à qual se vincula o processo de mudança institucional da 

ALMG. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais é considerada uma das pioneiras no 

processo de abertura dos legislativos estaduais à participação cidadã e seu inegável êxito 

fez com que a instituição se tornasse referência. Há, hoje, uma complexa malha de 

experiências e procedimentos participativos na ALMG, e a última seção desta segunda 

parte busca descrever, sucintamente, cinco iniciativas empregadas pela instituição. 

 

A terceira parte do relatório procura apresentar uma leitura crítica de alguns pontos de 

tensão na realização das supramencionadas práticas participativas da ALMG. As 

estratégias metodológicas empregadas para a realização da terceira parte envolvem: (1) 

observação das práticas participativas e análise documental; (2) levantamento de 

considerações de pessoas fortemente vinculadas à participação na ALMG por meio de 

entrevistas, questionários abertos e grupos focais; e (3) cotejamento das observações 

realizadas e das considerações levantadas com teorias participacionistas e 

deliberacionistas de democracia. A apresentação dos resultados dessas estratégias se 

estrutura em torno de eixos que discutem focos de tensão passíveis de exploração para que 

se repensem algumas das práticas participativas da Casa. A opção, nessa terceira parte, foi 

por trabalhar transversalmente, discorrendo, em cada seção, sobre os diversos processos 

participativos da ALMG e a partir dos diferentes instrumentos metodológicos empregados. 

 

Por fim, a quarta parte apresenta reflexões sobre como lidar com algumas das tensões e 

dos desafios colocados à Assembleia. Tal parte se apoia, fundamentalmente, na 

realização de dois cursos/oficinas junto a servidores da Assembleia, no qual se 

discutiram coletivamente os elementos trabalhados no diagnóstico. Tais discussões se 

pautaram pelos eixos que regeram o diagnóstico, delineando soluções genéricas, nem 

sempre específicas a uma das práticas da Assembleia.  

 

Esta última parte está estruturada em três seções. Inicialmente, descrevem-se a estrutura 

e o formato das oficinas realizadas. Na sequência, apresentam-se as sistematizações de 

sugestões elaboradas por participantes desses processos. Finalmente, ressaltam-se 
���������������������������������������� �������������������
1 As segunda e terceira partes deste relatório contaram com a valiosa colaboração de diversas pessoas de 
diferentes setores da ALMG, as quais, por nosso compromisso de sigilo de fontes, não podemos 
mencionar, mas a quem manifestamos nossos mais profundos agradecimentos. 
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algumas sugestões feitas pelos autores do relatório. O objetivo é que essas sugestões 

contribuam para o processo de permanente redefinição dos modelos de participação 

empregados pela instituição. 
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1. O sentido da participação democrática: teorias e experiências 

� Esta parte do relatório apresenta uma breve revisão de debates teóricos acerca do 

papel e da relevância da participação e da deliberação para a democracia. Alguns dos 

aspectos apontados pelos estudiosos apresentam-se como relevantes para a análise 

subsequente e, por isso, serão destacados. Inicialmente, serão abordadas questões 

relativas à participação e, em seguida, à deliberação.�

�

1.1. O lugar da participação na teoria democrática 

 

A democracia moderna desenvolveu-se, teórica e empiricamente, tendo como referência 

ideias liberais que preconizam a centralidade do indivíduo e sua liberdade nos processos 

de escolha e decisão política. Nesse contexto, a democracia adquiriu a forma de 

governos representativos, com eleições periódicas e mandatos rotativos, de modo a 

evitar a cristalização de maiorias e a gerar alternância de poder e inclusão de minorias 

ativas (Sartori, 1994; Oliveira, 2005). Os governos representativos tornaram possível a 

existência da democracia em Estados complexos, de grande extensão territorial e 

populacional (Dahl, 1989; Manin, 1987), e o voto tornou-se, gradualmente, mecanismo 

à disposição dos cidadãos para a escolha de seus governantes.  

 

Dada a concentração do poder político no Estado Moderno, a ideia de participação 

política se constituiu em referência a ele. Assim, a participação não mais estaria 

relacionada ao envolvimento direto dos cidadãos no processo de tomada de decisões, 

como na Atenas clássica, mas sim ao processo de constituição de governos e corpos 

legislativos. A atuação dos cidadãos dava-se, sobretudo, na conformação de partidos 

que organizariam os grupos em competição e no próprio processo de escolha de um 

grupo considerado adequadamente preparado para exercer as funções públicas 

(Schumpeter, 1961; Prezworski, Manin & Stokes, 1994). 

 

Nesse caminho, o voto é tomado como a expressão da soberania popular e principal 

forma de participação política, instrumento pelo qual se autoriza o exercício do poder 

político (Avritzer, 2010). A democracia foi entendida por alguns como um método que 

viabiliza a escolha daqueles que tomarão decisões políticas em nome de todos, o que faz 
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com que o processo eleitoral adquira centralidade. Essa concepção restrita de 

democracia e de participação é denominada por Santos e Avritzer (2002) como 

“democracia de baixa intensidade”. 

 

Convém mencionar, aqui, que governo representativo não implica, necessariamente, a 

conformação de uma democracia de baixa intensidade. É preciso lembrar o espírito 

emancipatório do liberalismo político que foi matriz fundamental na construção dessa 

forma de governo (Dewey, 1970). A democracia representativa sempre foi pensada 

como forma de garantir que o governo fosse responsivo aos cidadãos, para que estes 

fossem capazes de se proteger daquele. Vale lembrar, ainda, toda a luta política em 

torno da expansão do sufrágio, o que permitiu a progressiva incorporação de sujeitos 

aos processos políticos: inicialmente homens adultos, proprietários, com alguma 

escolaridade; depois, os sem propriedade e, finalmente, as mulheres (Marshall, 1967; 

Bendix, 1979; Carvalho, 2003; Nobre, 2004).  

 

No processo de construção das democracias liberais, ao longo dos séculos XIX e XX, a 

luta por reconhecimento de direitos civis, políticos e sociais, manifesta em ações 

coletivas de cidadãos, como protestos, marchas e associações, foi, em muitas ocasiões, 

interpretada como ameaça à ordem social. Nesses casos, a reação do Estado e da 

sociedade foi frequentemente de repressão e/ou a incorporação dos segmentos em luta, 

sendo que a conjunção entre o sufrágio universal e a política partidária propiciou uma 

mudança significativa no próprio conteúdo da política (Manin, 1995; Nobre, 2004).  

 

Esse cenário se altera ao longo do século XX, acompanhado por revisões na teoria 

democrática. A formação dos Estados de Bem-estar Social, principalmente na Europa do 

Pós-Guerra, legitimou os sindicatos como atores políticos, bem como organizações 

representativas de empresários, ambos interlocutores do Estado na formulação dos pactos 

que deram origem a esse novo formato do Estado liberal (Fiori, s/d). Alguns teóricos da 

democracia passam a perceber, nesses grupos de interesse, importantes atores políticos, 

formas autênticas de expressão e de busca por influenciar decisões governamentais. Para 

eles, existiriam diferentes fontes de poder, independentes entre si, e a existência de uma 

multiplicidade de grupos com interesses distintos não só expressaria a própria diversidade 

e complexidade social, mas também contribuiria para um melhor equilíbrio de poder e, 
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mesmo, para o melhor controle dos governos. A teoria passou a considerar os atores 

coletivos como agentes políticos (Dahl, 1989) e a valorizar o papel dos líderes desses 

grupos, aos quais estaria reservado um tipo de participação mais intensa. 

 

Já no último quartel do século XX, quando ocorre a chamada Terceira Onda de 

Democratização, movimentos sociais e organizações da sociedade civil tiveram grande 

projeção e se constituíram em atores políticos importantes nos processos de 

(re)democratização de países do Leste europeu e da América Latina (Doimo, 1995; 

Dagnino, Olvera & Panfichi, 2006; Santos e Avritzer, 2002; Avritzer, 2010). Observa-

se uma redescoberta da sociedade civil como forma de resistência à centralização 

estatal, ao mesmo tempo em que se iniciam mobilizações de enfrentamento aos ajustes 

econômicos e políticos sob orientação neoliberal (Cohen & Arato, 1992; Costa, 2002). 

Em sua maioria, esses atores coletivos não tinham a pretensão de tomar o governo, mas 

de construir o regime democrático, organizar opiniões e interesses presentes na 

sociedade e influenciar os governos em suas decisões. Sua atuação não estava 

circunscrita às instituições do Estado ou aos partidos, mas ocorria na esfera pública, 

espaço de visibilidade e de formação da opinião com vistas a influenciar os tomadores 

de decisão (Habermas, 1997; 2005). 

 

Esse contexto gerou, no interior da teoria liberal, uma maior preocupação quanto à 

interlocução entre Estado e Sociedade, inclusive com o reconhecimento, por parte de alguns 

autores, de que a limitação da participação ao voto não garantia que essa interação fosse 

efetiva (Dahl, 1989; Przeworski, Manin & Stokes, 1994). Por outro lado, desenvolvem-se 

novas abordagens teóricas sobre a ação política, sendo retomadas ideias cuja influência no 

pensamento e nas práticas democráticas tinha sido mais restrita até então. O conceito de 

política e as formas de participação passam por uma profunda expansão. 

 

Nesse movimento, revalorizam-se as ideias que Hannah Arendt (2005) resgatara de 

Atenas, sendo a política conceituada como um tipo de atividade humana exercida em 

espaços públicos que possibilita a expressão da diferença entre iguais. A política se 

manifesta comunicacionalmente em ambientes em que todos podem ser vistos e 

ouvidos, ultrapassando a visão que a restringia ao Estado. Outra ideia retomada é a de 

que a democracia, mais do que um regime de governo, é uma forma de vida (Dewey, 
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1954) e que, nesse sentido, pode estar presente (ou ausente) em várias dimensões da 

vida social (Santos, 2000; Pateman, 1992). Ampliam-se os espaços vistos como 

políticos, formulam-se novas teorias sobre as ações da sociedade e se questiona a 

restrição do engajamento cívico ao ato de votar.  

 

A participação política é ressignificada e a teoria retoma a associação entre democracia 

e participação, considerando que a qualidade da primeira estaria relacionada à 

ampliação e ao aprofundamento da segunda. Afirma-se a centralidade da participação 

cidadã nas decisões coletivas em diversos espaços (Bovero, 2000, Pateman, 1992). O 

cidadão passa a ser visto como protagonista, numa perspectiva democrática de alta 

intensidade (Santos & Avritzer, 2002).  

 

Carole Pateman (1992) tem um importante papel nesse processo de fortalecimento da 

ideia de participação. Sua tese de doutorado, defendida em Oxford em 1971, tornou-se 

um marco da virada participativa. Para a autora, a participação não se restringe a estar 

presente numa atividade nem a influenciar um determinado processo, mas está 

relacionada à própria tomada de decisões e “à igualdade de poder na determinação das 

consequências das decisões” (1992, p.61-62). Não se trata, pois, de mera influência.  

 

Ela considera que a apatia política é consequência da falta de oportunidade de 

participação efetiva das pessoas nas decisões relativas às suas vidas diárias, seja nos 

locais de trabalho ou nas comunidades onde vivem. Para Pateman (1992), a participação 

em arenas sociais diversas é essencial para que os cidadãos desenvolvam o sentimento 

de eficácia política2 e aprendam a pensar sobre problemas por uma ótica mais ampla. 

Ela tem, portanto, uma dimensão pedagógica, algo que a autora retoma de Rousseau e 

Stuart Mill. Segundo Pateman (1992, p. 62), a “justificativa para um sistema 

democrático em uma teoria da democracia participativa reside primordialmente nos 

resultados humanos que decorrem do processo participativo”. A participação permite o 

desenvolvimento de qualidades e habilidades necessárias à manutenção da democracia, 

além de propiciar integração social e a aceitação das decisões coletivas.  

���������������������������������������� �������������������
2 O sentido de eficácia política ou competência política corresponde ao sentimento que o indivíduo tem de 
que sua ação tem impacto sobre o processo político, sentimento que geralmente corresponde à sua 
sensação de eficiência no próprio cotidiano, aspecto psicológico da participação (Almond e Verba apud 
Pateman, 1992, p.66-7). 
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Pateman (1992) dedica-se, especialmente, a articular a participação à atividade 

produtiva, dada a centralidade desta na vida dos sujeitos. Ela sugere a democratização 

das relações e das decisões nos locais de trabalho como principal elemento de uma 

democracia mais ativa. Isso possibilitaria que o indivíduo apreendesse noções 

importantes relacionadas a recursos e a desempenho governamental, as quais poderiam 

ser estendidas à participação de uma forma mais ampla. Com isso, Pateman defende a 

compatibilidade entre o sistema representativo e os espaços de participação direta, 

dando a entender que uma democracia participativa seria a combinação de ambos, com 

ênfase no nível local. 

 

Também na década de 1970, Macpherson (1978) frisa a importância da participação, 

ressaltando a estreita relação entre baixa participação e injustiças sociais. Para o autor, a 

participação política pode alterar essas condições em direção a uma sociedade mais 

equânime e mais humana. A redução das desigualdades sociais e econômicas seria 

importante para que houvesse uma democracia mais participativa, ao mesmo tempo em 

que derivaria dela, em uma espécie de ciclo virtuoso. Macpherson considera que a 

participação em movimentos comunitários e em processos decisórios do trabalho 

potencializa a consciência acerca da importância da participação e dos custos da apatia 

política. Para o autor, a participação direta em sociedades complexas é possível no nível 

local, em que acontece o contato face-a-face, sendo que a representação caberia aos 

demais âmbitos. Ele sugere, assim, um sistema de conselhos piramidais, no qual haveria 

a formação de conselhos democráticos em diversos níveis, compostos por delegados, 

que tomariam as decisões sucessivamente. 

 

Outro autor a ser mencionado é Benjamin Barber (1984), cuja proposta de uma 

democracia forte ficou célebre a partir dos anos 1980. Na abordagem do autor, o 

conflito é visto como inerente à política, sendo que a busca de sua solução deve ocorrer 

publicamente. Para Barber (1984, p.151), em situações conflituosas que exigem ação 

política e uma escolha pública razoável, deve haver um processo participativo de auto-

legislação contínua que possibilite criar uma comunidade política capaz de transformar 

indivíduos privados em cidadãos livres e interesses parciais em bens públicos. Essas 
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seriam as características de uma democracia forte, que deveria sustentar uma 

participação dinâmica e criativa de cidadãos razoáveis e engajados. 

 

A partir dos anos 1990 e 2000, ganham projeção as ideias de Boaventura de Sousa 

Santos, que defende certa radicalização da abordagem participativa. O autor parte do 

pressuposto de que o processo de globalização na contemporaneidade, marcado por 

relações sociais desiguais, tem sido realizado sem a pretensão de um projeto futuro de 

emancipação social. Para que a emancipação seja possível, o princípio da comunidade3 

deve ser fortalecido, o que envolve duas dimensões: a participação e a solidariedade.  

 

Santos (2003) considera que há seis modos de produção do poder4, que ocorrem em 

espaços sociais diferenciados e que podem ser contestados com base no princípio da 

comunidade. A democracia participativa seria a forma de confronto à dominação 

autoritária exercida no âmbito do Estado e implica a transformação desta relação 

específica de poder em uma forma de autoridade partilhada (Santos & Avritzer, 2002). 

Contra a ideia de uma democracia minimalista, sustentada em procedimentos de escolha 

daqueles que irão governar, a democracia participativa deve sustentar-se na participação 

ampliada dos cidadãos e no controle sobre os atos do governo, organizados por 

“procedimentalismos participativos”5, que propiciariam a expressão da diversidade 

social. Nessa visão, é preciso que haja espaços com algum grau de institucionalização 

para a efetivação desses objetivos (Santos & Avritzer, 2002). 

 

A ideia do incremento do engajamento dos cidadãos com a política se disseminou num 

contexto de importantes reformas em países que buscavam estruturar suas democracias 

sob novas bases institucionais. Não se negavam as instituições da representação 

(inclusive tinha-se lutado pela sua existência e efetividade), mas havia a disposição de 
���������������������������������������� �������������������
3 Os outros dois princípios considerados pelo autor são o Estado e o Mercado, sendo que este último se 
sobrepôs aos outros dois, sendo a base do processo de regulação da modernidade. 
4 Santos (2003) considera que há seis conjuntos estruturais de relações sociais em que se produzem e 
reproduzem trocas desiguais nas sociedades capitalistas: o doméstico, o da produção, o do mercado, o da 
comunidade, o da cidadania, o mundial. Em cada um dos seis espaços são gerados tipos diferentes de poder. 
Ao espaço doméstico, corresponde o patriarcado como forma de poder. Ao espaço da produção, cabe a 
exploração. À comunidade, corresponde a diferenciação desigual. Ao mercado, cabe o fetichismo das 
mercadorias. No espaço da cidadania, a forma de poder é a dominação e, no espaço mundial, é o intercâmbio 
desigual. As lutas emancipatórias pela democratização deveriam ocorrer nesses seis espaços estruturais. 
5 Procedimentalismo participativo é a experimentação em que as instituições são estruturadas de modo a 
concretizar não só a participação societária ampliada e diversificada, mas também de forma a alterar a 
relação entre Estado e sociedade (Santos e Avritzer, 2002). 
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inovar em espaços diversos. Tem início, assim, a defesa pela criação de mecanismos 

que possibilitassem a expressão dos cidadãos para além do voto e que permitissem uma 

interlocução mais estreita entre representantes e representados. Como explica Rocha 

(2011, p. 42): 

Sendo as eleições mecanismos insuficientes para informar os 
representantes sobre o conjunto de políticas que eles devem perseguir 
(Przeworski, Stokes & Manin, 1994), faz-se necessário criar outras 
formas pelas quais os cidadãos possam instruir adequadamente seus 
representantes acerca de suas preferências. 

 

A ideia de que os cidadãos têm um papel ativo no controle das ações de governos e a 

percepção de que o engajamento cívico também é importante em momentos não 

eleitorais tornam-se amplamente difundidas (Correa & Nunes, 2006; Dahl, 1989; 

Przeworski, Manin & Stokes, 1994; O’Donnell, 1988; Peruzzotti & Smulovitz, 2002). 

Foi nesse contexto que algumas experiências participativas foram fortalecidas em todo o 

mundo. Antes de explorá-las, contudo, é preciso seguir um pouco mais nas discussões 

sobre teoria democrática.  

 

Para pensar a participação 

 

Até aqui, explorou-se a consolidação, nas teorias democráticas, da ideia de que a 

participação extraeleitoral é fundamental à vivacidade da vida política. Ainda não está 

claro, contudo, o significado e as implicações dessa participação, bem como sua 

viabilidade em contextos de crescente complexidade. Afinal o que é e para que serve a 

participação cidadã? 

 

A resposta a essa questão não é homogênea. Como já destacado, para alguns, a 

participação deve se limitar à escolha de representantes ou à escolha entre alternativas 

construídas por representantes eleitos (referendos e plebiscitos, por exemplo). Para 

outros, a participação inclui a manifestação e os debates que ocorrem na esfera pública, 

a apresentação e formação de opiniões que visam a influenciar o sistema político, a 

construção de soluções para os problemas públicos (como a iniciativa legislativa) e 

mesmo a escolha de certas políticas em detrimento de outras. Para estes, a participação 

encamparia um movimento de intensidade crescente, que envolve desde o uso da voz 

como ação política (expressar, formar opinião, construir alternativas, influenciar 
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tomadores de decisão) até a efetiva decisão, acerca de questões que dizem respeito à 

vida coletiva e ao controle sobre ações do Estado. 

 

É possível traçar, assim, diferentes tipos de participação, que se manifestam em práticas 

diversas. Um primeiro tipo seria o “estar presente”, “tomar parte”, “fazer parte”, o que 

implica um envolvimento mínimo daqueles que participam e reduzida influência sobre o 

curso do processo decisório. O segundo tipo requer mais envolvimento e 

responsabilização dos participantes e vai do compartilhamento de informações à 

abertura de consultas e recomendações, em que há um movimento da instituição para a 

sociedade. Nota-se, ainda, um terceiro tipo em que o caminho é inverso e a sociedade 

civil intervém, por meio de mecanismos de pressão diversos, sobre o funcionamento do 

sistema político. O quarto tipo de participação envolve práticas de parceria e gestão 

partilhada, as quais buscam a formulação de soluções, o estabelecimento conjunto de 

prioridades e, em alguns casos, a decisão e o controle coletivos. Há, ainda, uma quinta 

possibilidade, marcada por uma ampla autonomia da comunidade frente à instituição 

(Loewenson, 2001). 

 

Deve-se salientar que os riscos de cooptação e manipulação da participação estão 

presentes em todos os estágios, principalmente naqueles em que a participação tem 

funções de informar ou consultar a sociedade. Isso porque aqueles que detêm o poder é 

que analisam e decidem a agenda, direcionam o processo e o curso da ação. Há o risco 

de a participação ser instrumental, referendando decisões previamente tomadas. 

Pateman (1992) alerta para os perigos dessa pseudoparticipação, que pode gerar 

frustração e minar não apenas o sentimento de eficácia política dos cidadãos, mas 

também a legitimidade dos atores que a fomentam. 

 

Outro fator a levantar obstáculos à participação são as desigualdades socioeconômicas, 

que alicerçam assimetrias políticas, cerceando a efetividade de muitos cidadãos. As 

barreiras sócio-econômicas dificultam (ou impedem) que extensos segmentos de 

cidadãos exerçam seus direitos com plenitude (Pateman, 1992; Macpherson, 1978). Tais 

impedimentos manifestam-se das maneiras mais variadas: tempo para participar, 

habilidades e capacidades para fazê-lo, acesso à informação, custos de locomoção, 

disposição para interagir com o sistema político etc. Por isso, Ugarte (2004, p. 102) é 
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sensato ao afirmar que “alguns direitos sociais, como o direito à educação e o direito à 

subsistência, são precondições para que a participação cidadã possa ser qualificada 

como democrática”. 

 

Fatores como cultura política, garantia de direitos, porosidade do Estado, existência de 

organizações civis e de instituições que viabilizem processos institucionalizados de 

participação, dentre outros, adquirem relevância quando somados às desigualdades. A 

ampliação de canais de participação e a progressiva gestação de uma cultura 

participativa podem fomentar fluxos mais permanentes de comunicação entre 

representantes e representados. Podem, assim, ampliar o escopo e o engajamento dos 

cidadãos com a política e fortalecer a circularidade entre sociedade e Estado que é a 

própria base da representação política (Urbinati, 2006).  

 

1.2. O fortalecimento das abordagens deliberacionistas 

 

Como já abordado, teorias participativas apregoam diversas formas de ativismo e de 

atuação efetiva na produção de decisões, estejam elas ligadas às instâncias formais do 

sistema político ou a outros espaços sociais. A base da democracia participativa é o 

envolvimento concreto daqueles que estarão sujeitos a determinada decisão em sua 

produção. No seio das perspectivas que vislumbram a concretização de uma democracia 

de alta intensidade, tem-se notado o crescimento de uma abordagem que advoga um 

tipo específico de participação, centrado no intercâmbio público de razões.  

 

Essa abordagem, chamada de deliberativa ou deliberacionista, parte do pressuposto de 

que a legitimidade democrática não pode surgir da mera agregação de preferências pré-

estabelecidas, por mais inclusivo que seja o mecanismo para realizá-la. De um modo 

geral, a abordagem deliberativa defende o diálogo entre cidadãos, bem como entre eles 

e seus representantes. Este seria o fundamento da prática democrática, alicerçando a 

legitimidade e a qualidade das decisões. 

 

É preciso deixar claro, antes de tudo, que o termo deliberação é geralmente pensado no 

Brasil como sinônimo de decisão. Órgãos deliberativos são aqueles que têm a 

prerrogativa de tomada de decisões vinculantes. No entanto, “o termo deliberação, na 
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sua origem etimológica, permite dois significados: deliberar pode tanto significar 

‘ponderar, refletir’ quanto ‘decidir, resolver’.” (Avritzer, 2000, p. 25). Avritzer (2000) 

mostra que a concepção decisionística de deliberação dominou a teoria democrática até 

os anos 1970, mas que uma virada argumentativa ocorreu a partir daquele momento. O 

modelo deliberacionista de democracia é fruto dessa mudança e pensa a deliberação 

como um diálogo público. 

 

Por diálogo, entendem-se as trocas de argumentos por meio das quais as posições de 

diferentes atores sociais são pública e mutuamente justificadas. Tal definição ancora-se 

na ideia de que a conversa é o mecanismo mais frutífero e eficiente para o refinamento 

de argumentos, sendo fundamental em processos de decisão sobre questões de interesse 

coletivo. A definição deixa ver os elementos essenciais do modelo em questão: 

racionalidade, mutualidade, publicidade e igualdade (Mendonça, 2009a).  

 

A racionalidade não implica uma oposição à emoção, mas o esforço de, e a disposição 

a, apresentar justificativas (razões) em defesa de determinadas opiniões. Esse processo 

deve ser feito em interação com outros atores, de tal modo que a deliberação não se 

confunde com a reles apresentação de um argumento. É preciso engajar-se com o outro, 

experienciando a mutualidade de responder a ele(a), levando em consideração o que 

ele(a) tem a dizer, seja para contestá-lo(a) ou para concordar com ele(a). Tal processo 

depende da publicidade que garante a visibilidade da troca de razões, mas também a 

constrange, na medida em que estabelece determinadas regras sobre o que pode ser dito. 

A acessibilidade e a visibilidade das discussões impõem limites e balizas, levando os 

argumentos a serem justificados em termos não puramente privados. Acredite-se na 

‘virtude da publicidade’ (Habermas, 1997) ou na ‘força civilizadora da hipocrisia’ por 

ela engendrada (Elster, 1998), é fato que nem tudo pode ser dito publicamente. Por fim, 

é preciso lembrar que essa troca mútua de argumentos em público requer igualdade. A 

deliberação implica um confronto de argumentos em que as razões mobilizadas devem 

valer por sua própria força e não simplesmente pela força de quem as defende. Se a 

igualdade política é essencial à própria ideia de democracia, o modelo deliberacionista 

salienta a importância de processos discursivos pautados por tal princípio. 
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A principal base filosófica da abordagem deliberacionista são os escritos de Jürgen 

Habermas sobre esfera pública, ação comunicativa e democracia. Embora a obra 

habermasiana ganhe contornos distintos em suas diferentes fases, pode-se ressaltar a 

aposta no intercâmbio discursivo como um fio condutor a articular o legado do autor. 

Desde a publicação de Mudança Estrutural da Esfera Pública, nos anos 1960, Habermas 

propõe que o cerne da prática política é o debate público entre pares. Em Teoria da Ação 

Comunicativa, que data do princípio da década de 1980, o autor dá mais densidade 

filosófica a seu argumento, qualificando o conceito de razão ao repelir o diagnóstico 

weberiano sobre o monopólio da racionalidade teleológica6. Nessa obra, Habermas 

conceitua a ideia de razão comunicativa e a percebe como o mecanismo fundamental para 

a emancipação humana. A comunicação voltada para o entendimento seria a base da 

reflexividade humana acerca dos acordos intersubjetivos que fundamentam o mundo em 

suas múltiplas dimensões. A razão comunicativa representa, em suma, a possibilidade de 

rever o mundo em que nos inserimos, reconstruindo-o coletivamente. Tal reconstrução, 

vale frisar, seria, por definição, política, na medida em que afeta as relações de poder 

entre sujeitos e os rumos assumidos por uma coletividade. 

 

É nos anos 1980, e em forte diálogo com as ideias de Habermas, que o modelo 

democrático deliberacionista se configura. É comum atribuir a Joseph Bessette a autoria 

da ideia do modelo deliberacionista, cabendo destacar a grande preocupação do 

pesquisador com o funcionamento do congresso norte-americano. Obviamente, a 

importância do debate público para a política já era reconhecida por uma série de autores 

e atores políticos, como bem demonstra Bernard Manin (1995). O que se altera é: (1) a 

percepção do debate como instância final de legitimação de decisões; (2) a compreensão 

deste não apenas como uma contenda discursiva entre oponentes, mas como um 

mecanismo de produção de preferências; e (3) a busca pela institucionalização, em 

sociedades complexas, de espaços democráticos de diálogo.  

 

���������������������������������������� �������������������
6 Max Weber faz uma profunda análise da modernidade constata que as ações racionais (voltadas a fins) 
têm substituído outros tipos de ação (ex: pautada por valores, baseada em tradições, guiada por afetos) em 
várias esferas da vida social. Esse predomínio da racionalidade teleológica traria alguns benefícios à 
sociedade, mas também novas práticas opressivas (expressas na metáfora da gaiola de ferro) e o 
desencantamento do mundo. 



���

�

Como bem analisam Simone Chambers (2003) e John Dryzek (2000), o modelo 

deliberacionista promove uma ruptura com a ideia de que a democracia seria uma forma 

de contabilização de interesses em disputa e busca criar as condições para a existência de 

novas práticas democráticas. Práticas essas pautadas pela visão de que democracia não 

pode ser uma reles agregação de preferências, visto não poder ser tomada como sinônimo 

de ditadura da maioria. Há uma aposta normativa na conversa como forma de construção 

de preferências e como meio para o alinhamento de valores.  

 

A década de 1990 assiste a uma profusão de autores que desenvolvem as ideias 

embrionárias do modelo e conferem-lhe força conceitual. Convém mencionar, aqui, os 

escritos de Joshua Cohen (1989) sobre legitimidade e o livro Discursive Democracy, de 

John Dryzek (1990), que faz uma primeira aplicação da teoria da ação comunicativa 

habermasiana à teoria democrática. Logo depois, Habermas se encarrega da mesma 

empreitada e publica Direito e Democracia, obra em que faz cautelosa articulação entre 

a teoria do direito, a filosofia da linguagem e a teoria democrática. Em meados dos anos 

de 1990, uma nova safra de publicações complexifica a ideia de deliberação, cabendo 

mencionar as clássicas obras de Bohman (1996), Gutmann e Thompson (1996) e 

Chambers (1996). Essa literatura explica alguns pressupostos da teoria e começa a 

enfrentar problemas mais concretos para pensar sua viabilidade em situações reais.  

 

Tal preocupação se desdobra em um último movimento da literatura deliberacionista 

voltada à compreensão e à análise de fenômenos empíricos. A partir do final dos anos 

1990 e ao longo da primeira década dos 2000, um grande conjunto de autores busca 

delinear procedimentos metodológicos de modo a atritar o modelo normativo com as 

práticas políticas em voga (Wales et al., 2010; Bächtiger et al., 2009; Black et al., 2009; 

Rosenberg, 2007; Dryzek, 2007). Um desdobramento paralelo influencia pesquisadores 

e realizadores que criam uma infinidade de experimentos destinados a promover a 

deliberação, frequentemente diagnosticada como ausente nas práticas políticas já 

existentes (Fung, 2004; Gastil & Levine, 2005; Coelho & Nobre, 2004; Khan, 1999. 

Renn et al., 1995; Joss & Durant, 1995; Cornwall & Coelho, 2009; Avritzer, 2009). O 

esforço é para compreender o funcionamento da deliberação em contextos concretos e, a 

partir disso, desenhar arenas e fóruns mais propícios à promoção da deliberação pública.  
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Todo esse interesse teórico e prático pela deliberação está calcado na premissa de que a 

deliberação pode trazer ganhos significativos às democracias. Argumenta-se que há 

vantagens efetivas que podem advir de uma política mais deliberativa. Uma delas, já 

mencionada acima, diz respeito à legitimidade das decisões. Não haveria mecanismo 

mais justo do que deixar que as pessoas construam suas preferências ao longo de um 

diálogo e que se entendam na produção de uma decisão cujo impacto afeta a todos. 

 

Outra vantagem seria a capacidade da deliberação de reunir óticas diferentes sobre 

determinado problema. Em sociedades complexas nenhum ator isolado detém toda a 

informação necessária para a resolução de questões coletivas (Benhabib, 1996; Bohman, 

1996), sendo que o diálogo entre concernidos apresenta-se como uma maneira atraente 

para a redução dessas assimetrias comunicacionais. A aposta, aqui, é a de que, por meio 

da ponderação conjunta de justificativas, os atores produzirão decisões que levam em 

conta um leque mais diverso de perspectivas. Esse argumento deixa claro o valor 

epistêmico da deliberação, que, para alguns, teria a capacidade de promover soluções 

mais aptas a evitar erros (Bohman, 2007). 

 

Também se afirma que o intercâmbio público de razões é um procedimento rico para a 

educação cívica dos cidadãos, possibilitando-lhes perceber suas capacidades e 

responsabilidades no que concerne a questões de interesse público. Em um cenário 

marcado pela apatia e pelo forte cinismo político, a deliberação ofereceria uma 

oportunidade para que os cidadãos conheçam melhor as instituições políticas e se 

mobilizem politicamente, corresponsabilizando-se pelos rumos da coletividade política. 

Ao dialogar com outros cidadãos e com tomadores de decisões, os indivíduos teriam 

estímulos para reconhecer as dificuldades envolvidas em decisões aparentemente simples, 

bem como para se engajar com mais afinco na vida democrática de sua cidade, estado ou 

país. Tal educação cívica envolveria, assim, a contestação de uma série de preconceitos e 

estereótipos que tendem a vincular atores e instituições do sistema político a significados 

puramente negativos. Ela envolveria, também, um movimento no sentido da ampliação de 

perspectivas individuais, visto que o debate público propicia que os sujeitos se deparem 

com óticas distintas de suas próprias. Ver o mundo pelos olhos dos outros pode fomentar 

uma expansão dos próprios horizontes. 
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Uma quarta vantagem democrática da prática deliberativa seria a instauração de novas 

formas de responsividade. Na medida em que se criam situações e oportunidades para o 

diálogo entre cidadãos e entre estes e seus representantes políticos, estabelecem-se 

novos espaços de controle sobre as instituições e atores democráticos. Processos 

deliberativos instituiriam, dessa maneira, mecanismos de accountability que 

complexificam o sistema de checks and balances existente (Faria, 2006). As arenas de 

discussão advogadas pelos deliberacionistas estabelecem práticas que vão além da 

responsividade eleitoral (no plano vertical) e dos mecanismos formais de vigilância 

entre poderes (no plano horizontal), instaurando novas dinâmicas discursivas para que 

atores políticos expliquem seus atos e argumentos. 

 

Sem buscar transformar a deliberação em uma espécie de panacéia contemporânea, 

Maeve Cooke (2000) argumenta que a principal vantagem da abordagem 

deliberacionista é a sua vinculação estrutural a alguns dos ideais mais caros das 

democracias ocidentais hodiernas. Isso porque o modelo parte de premissas que 

estruturam nosso jeito de pensar. Nesse contexto, nota-se, em primeiro lugar uma visão 

contextualizada de autoridade e de conhecimento, que demanda a constante legitimação 

de fontes de poder e de saber, por meio da troca argumentativa entre sujeitos. Em 

segundo lugar, ressalta-se a valorização da autonomia. Cada cidadão é importante e 

deve participar da construção das regras que estruturam a sociedade em que vive. Em 

terceiro lugar, a deliberação está assentada na centralidade política da publicidade, algo 

fundamental em tempos de valorização da transparência. Por fim, e em quarto lugar, 

Cooke (2000) lembra que o modelo deliberativo de democracia coloca a igualdade 

moral como uma de suas pedras angulares. Todo cidadão tem o mesmo valor e deve ser 

tratado com base nessa premissa. 

 

Como se nota, o modelo deliberacionista oferece uma proposta democrática com forte 

carga de normatividade. A abordagem não se contenta em descrever o funcionamento 

contemporâneo de democracias liberais representativas, mas busca recuperar alguns dos 

princípios e valores fundamentais à própria ideia de democracia. Tal percurso não 

implica a defesa de uma utopia irrealizável. A normatividade deliberacionista não 

significa a advocacia de procedimentos contra-factuais, mas a revelação de princípios 

que já alicerçam muitas das práticas contemporâneas e que nos permitem questionar 
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alguns de seus desdobramentos. Para dar um exemplo concreto, por mais que saibamos 

que a igualdade não se realiza em sua plenitude nas interações efetivas entre sujeitos, ela 

permanece um princípio normativo fundamental para o questionamento das assimetrias. 

 

Esse último ponto ajuda a refletir sobre algumas das críticas mais frequentemente 

dirigidas ao modelo deliberacionista de democracia. É comum afirmar que os 

deliberacionistas operam com um modelo esvaziado de política, que idealiza as 

interações entre sujeitos e apaga o conflito e as disputas do jogo político. Uma segunda 

crítica recorrente, como já anunciado, salienta que os atores políticos não estão 

dispostos a um diálogo efetivo com seus adversários, utilizando-se de forças muito 

distintas daquela da argumentação para a promoção de seus interesses. Um terceiro 

ponto de destaque entre os críticos da deliberação diz respeito ao perigo de que 

processos supostamente discursivos sejam dominados por alguns atores políticos para 

conferir legitimidade a decisões que não foram produzidas deliberativamente.  

 

Essas críticas levantam problemas significativos aos defensores do modelo, embora seja 

preciso distingui-las. A primeira crítica só é plausível se se adota uma visão asséptica de 

deliberação. A visão que vimos apresentando, e que é apregoada por grande parte dos 

deliberacionistas, não nega a centralidade do conflito, das relações de poder e das 

disputas entre atores (Habermas, 1997; Mansbridge et al, 2010). A deliberação oferece 

um mecanismo justo para lidar com essas disputas. No que concerne à segunda crítica, é 

preciso reconhecer que nem sempre todos os atores políticos (estejam eles no interior do 

sistema político ou na sociedade civil organizada) estão abertos e dispostos ao diálogo. 

Em muitas ocasiões, eles tentarão influenciar as decisões por mecanismos outros que 

não o diálogo. Não há deliberacionista que negligencie esse aspecto ou que seja ingênuo 

a ponto de desconhecer os meandros das práticas políticas. Isso não invalida, contudo, a 

importância do debate público, até mesmo para que essas outras forças sejam 

confrontadas. Do contrário, vigoraria sempre a posição do grupo mais forte, o que pode 

ser plausível, embora não seja defensável. 

 

A terceira crítica mencionada apresenta dificuldades mais concretas uma vez que ela 

aborda problemas estruturais de processos chamados de deliberativos. Trata-se de uma 

crítica consistente, já que, de fato, muitos espaços denominados deliberativos 
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configuraram-se como arenas para a legitimação de grupos e interesses cujas 

preferências não se formaram a partir do intercâmbio de razões em público entre pares. 

Esse aspecto aponta para uma das dificuldades fundamentais da literatura 

deliberacionista e que está no cerne das preocupações de muitos autores e realizadores 

contemporâneos: como institucionalizar a democracia deliberativa? Como fazer com 

que os princípios e valores esposados pelo modelo deem a tônica de práticas e 

instituições democráticas? Para usar os termos de Dryzek (2000), como democratizar as 

democracias por meio da deliberação? 

 

O problema da institucionalização da democracia deliberativa é antigo, mas tem ganhado 

crescente atenção.7 Na prática, há diferentes maneiras de buscar fazê-lo, sendo que 

Carolyn Hendriks (2006) divide os autores deliberacionistas entre os defensores de um 

viés macro e os advogados de abordagens micro. O enfoque macro parte do pressuposto 

que o intercâmbio público de razões só pode ser democrático na medida em que compõe 

uma esfera pública ampla, na qual choques de discursos são possíveis. O conceito de 

esfera pública seria a base, pois, para se pensar a institucionalização da deliberação, sendo 

que muitos desses autores caminham para uma percepção de que o debate não ocorre 

entre sujeitos singulares, mas se constrói na medida em que discursos publicamente 

disponíveis se chocam (Dryzek, 2004). 

 

Os autores focados na micro-deliberação, por outro lado, buscam práticas e processos 

mais específicos para operacionalizar deliberações concretas. Aqui se insere a literatura 

centrada no desenho de modelos de fóruns deliberativos ou públicos participativos 

(Wampler & Avritzer, 2004). A busca é por criar instituições que permitam que os 

cidadãos exerçam a troca pública de razões sobre questões de interesse comum. Como 

veremos mais adiante nesse relatório, há muitas experiências em desenvolvimento ao 

redor do mundo que procuram desenhar espaços mais propícios à deliberação. Em 

alguns casos, tais instituições têm poder de decisão ou a capacidade efetiva de 

influenciar decisores. Em outros casos, o intuito principal é a educação cívica de 

cidadãos e a aferição de uma opinião pública qualificada por um processo de debate 

���������������������������������������� �������������������
7 A esse respeito, ver Warren (2007), Sintomer (2010), Fung (2004), Hendriks (2004), Habermas (1997), 
Dryzek (2006), Fishkin (2009), Bohman (2007), Gastil e Levine (2005). 
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público. Seja como for, Archon Fung (2004, p. 174), destaca a existência de, pelo 

menos, três razões para prestar muita atenção a esses experimentos: 

Embora pequenos, eles estão entre os atuais esforços construtivos 
mais promissores, para o engajamento cívico e a deliberação pública 
na política contemporânea. Em segundo lugar, dada a fragmentação da 
vida cultural e política, reformas efetivas de larga escala na esfera 
pública podem consistir em grande medida na proliferação de 
melhores minipúblicos ao invés de um melhoramento do único grande 
público. Por último, mesmo aqueles que subscrevem concepções de 
aperfeiçoamento tectônico, macroscópico, precisarão saber algo sobre 
os detalhes do desenho institucional para a deliberação pública efetiva. 

 

Entender quais os modelos e formatos institucionais mais promissores para a geração da 

deliberação política é o objetivo de muitos pesquisadores e realizadores 

contemporâneos. O presente relatório se insere exatamente nessa agenda de 

investigação e discutirá alguns dos desenhos que vêm sendo empregados em diversos 

países, bem como as implicações deles. Antes de fazê-lo, contudo, é importante 

perceber a existência de uma terceira proposta de institucionalização da democracia 

deliberativa que busca combinar elementos tanto da micro como da macro-deliberação.  

 

Referimo-nos, aqui, à noção de sistema deliberativo que tem se feito cada vez mais forte 

entre os deliberacionistas. De forma sintética, tal proposta busca articular a macro-

deliberação da esfera pública com as micro-deliberações de instituições políticas e 

minipúblicos de modo a fomentar dinâmicas discursivas amplas e que atravessem várias 

arenas sociais.  

 

Apresentada por Jane Mansbridge em 1999, a noção de sistema deliberativo afirma que 

a deliberação não pode ser pensada como um processo circunscrito a uma arena. 

Processos deliberativos devem atravessar múltiplas esferas discursivas de modo a 

engendrar processos efetivamente públicos de debate. Arenas formais e informais são 

importantes nesse processo, oferecendo contribuições diversas à possibilidade de 

deliberação pública. Mesmo que conversações informais, textos jornalísticos ou fóruns 

de discussão online não tenham a capacidade decisória de uma plenária em uma 

Assembleia Legislativa, a relevância política deles não pode ser negligenciada. 
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As ideias de Mansbridge dão vida a algumas das premissas já defendidas por Habermas 

(1997 [1992]), em sua apresentação do modelo de circulação de poder. O filósofo alemão 

aponta que o núcleo do sistema político, que detém as prerrogativas das tomadas de 

decisão, não pode isolar-se do restante da sociedade. A capacidade de atuação de órgãos 

do Executivo e do Legislativo está ligada a, e deve ser alimentada por, fluxos 

comunicativos que circulam pela sociedade. Esses fluxos tornam-se mais influentes em 

alguns momentos específicos, nos quais o núcleo do sistema político se torna mais poroso 

à influência do poder comunicativo gestado nos processos societários de debate público. 

 

Como explorado, o conceito de sistema deliberativo apresenta essas ideias de um modo 

mais didático, chamando a atenção para os contextos cotidianos do fazer político. Tal 

conceito viu-se no centro de discussões contemporâneas sobre a institucionalização da 

deliberação. Em linhas similares, ainda que com críticas a certos elementos da noção de 

Mansbridge, nota-se a ideia de um modelo integrado de deliberação desenvolvido por 

Carolyn Hendriks (2006); a proposta de uma deliberação binária advogada por Bora 

Kanra (2009); a defesa de um sequenciamento de momentos deliberativos por Robert 

Goodin (2008); o foco na articulação de arenas e atores com contribuições diferentes à 

deliberação discutida por John Parkinson (2006a) e Ricardo Mendonça (2009a).  

 

Um elemento comum permeia todos esses trabalhos: a percepção de que a deliberação 

não se manifesta como um todo coerente de uma maneira unificada e concentrada no 

tempo e no espaço. A promoção da deliberação depende da articulação de arenas que 

possibilitam o surgimento de um debate ampliado entre cidadãos e a conexão deste com 

espaços e/ou atores que tomam as decisões políticas. A institucionalização da 

democracia deliberativa requer compreender de que maneira diferentes arenas e 

instituições podem promover elementos essenciais à deliberação, de tal modo que se 

tenha uma deliberação boa o suficiente (Goodin, 2008). 

 

As vantagens desse viés sistêmico são várias. Em primeiro lugar, permite perceber as 

relações entre múltiplas arenas de um processo político, entendendo suas contribuições 

sem impor-lhes um fardo inalcançável. Consequentemente, e em segundo lugar, 

observa-se que a proposta permite uma leitura simultaneamente realista e crítica dos 

fenômenos políticos. Em terceiro lugar, destaca-se sua capacidade para atentar para o 
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caráter diferido e difuso dos debates públicos que não podem ser circunscritos a uma 

única assembleia. Processos deliberativos em sociedades complexas serão efetivamente 

públicos, inclusivos e, portanto, legítimos, na medida em que se espraiarem de maneira 

articulada, porém capilarizada, por arenas diversas. 

 

Essa visão ampliada e sistêmica dos processos deliberativos será de fundamental 

importância para compreender algumas das observações e análises feitas ao longo do 

presente relatório. De pronto, interessa-nos adiantar, a proficuidade de pensar eventos 

institucionais participativos e experimentos democráticos à luz desse conceito. Com 

Parkinson (2006a) e Warren (2007), entendemos que tais experiências só serão 

efetivamente deliberativas na medida em que se fizerem articulados a cadeias de arenas 

discursivas com características e interlocutores diversos. 

 

1.3. Experimentos participativos e deliberativos 

 
Na mesma medida em que as teorias participacionistas e deliberacionistas ganharam 

terreno na reflexão sobre democracia, nota-se um significativo crescimento de 

experiências práticas que buscaram gerar novas possibilidades de engajamento cívico. 

Tais experimentos surgem a partir do final dos anos 1960 nos Estados Unidos e na 

Europa, proliferando com o apoio de governos, fundações privadas e atores da 

sociedade civil (Sintomer, 2010; Chambers, 2009; Warren, 2007; Fung, 2004). No 

Brasil, fóruns como os conselhos setoriais, orçamentos participativos e conferências 

tiveram ampla difusão desde o final dos anos 1980, recebendo grande atenção 

internacional em virtude de sua eficácia, capilaridade e capacidade decisória. 

 

Essas inovações institucionais têm sido vistas como essenciais para a superação de 

alguns déficits democráticos, “simplesmente porque instituições são o tipo de coisa que 

pode ser mudada diretamente, enquanto culturas e disposições psicológicas estão menos 

sujeitas à intervenção e à experimentação coletivas” (Warren & Pearse, 2008, p. 3). Ao 

discutir a natureza desses espaços que ressignificam a participação cidadã, Simone 

Chambers (2003, p. 316) afirma que os propositores deles 

geralmente têm quatro objetivos em mente: aumentar a legitimidade 
por meio da accountability e da participação; encorajar perspectivas 
com espírito público sobre questões políticas por meio da cooperação; 
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promover respeito mútuo entre grupos por meio da inclusão e da 
civilidade; e impulsionar a qualidade das decisões (e opiniões) por 
meio do debate informado e substantivo. 

 

Recebendo nomes diversos — como minipúblicos, públicos participativos e fóruns 

deliberativos —, esses experimentos democráticos procuram criar as condições para 

uma democracia de maior intensidade, embora o significado e o objetivo de cada um 

deles seja bastante diverso. Como percebe Mark Warren (2007, p. 284), as “escolhas de 

desenho fazem diferença para a constituição de processos deliberativos, como indicado 

por pesquisas comparativas sobre instituições”.  

 

O professor Archon Fung, da Universidade de Harvard, tem explorado essas variações 

institucionais de minipúblicos, como ele prefere chamá-los. Ele salienta que há 

minipúblicos muito diferentes e que essas diferenças são fundamentais para que se 

possa compreender tais experiências, seus potenciais e desafios.  

 

De acordo com Fung (2004), a primeira característica a se prestar atenção diz respeito aos 

objetivos de um minipúblico. Alguns deles são estruturados como um fórum educativo, 

para que os cidadãos formem opiniões informadas e qualificadas. Outros se organizam 

como conselhos consultivos, na medida em que fazem sugestões acerca de políticas 

públicas específicas. Há, ainda, um terceiro tipo de minipúblico, que Fung (2004, p. 177) 

denomina de cooperação para a resolução participativa de problemas e que estabelece 

formas perenes de relação entre Estado e Esfera Pública. Por fim, Fung destaca as 

experiências de governança participativa que têm maior capacidade de decisão. 

 

O segundo elemento que marca variações fundamentais entre minipúblicos é o 

mecanismo de seleção dos participantes. Algumas experiências adotam a prática da 

autosseleção voluntária, embora a seleção aleatória de participantes e a composição de 

corpus “representativos” dos interesses em questão sejam as práticas mais frequentes 

em muitos desenhos participativos. Deve-se ressaltar também o uso do mecanismo 

eleitoral em alguns minipúblicos. Outro aspecto ligado à seleção dos participantes diz 

respeito à opção por atores já envolvidos na discussão de certo tema (como entidades, 

movimentos sociais, grupos de interesse, empresas da área etc.) ou dos chamados 

“cidadãos comuns”, que não teriam muito envolvimento com a temática em foco. 
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Um terceiro elemento ressaltado pelo autor diz respeito ao tema da participação. 

Frequentemente negligenciado pelos estudiosos da área, tema é uma dimensão 

fundamental para motivar (ou desmotivar) a participação, bem como para estabelecer o 

tipo de participação que se tem em mente. Alguns temas impulsionam a discussão 

cooperativa entre participantes, outros estimulam competição entre diversos atores 

sociais. Alguns são mais consensuais e levantam apenas discordâncias de ordem 

pragmática, ao passo que outros tocam em desacordos morais profundos.  

 

Na sequência, Fung (2004) adverte para um quarto elemento fundamental de distinção: 

como ocorre a participação? De que maneira se estruturam as etapas do processo? Quais 

as práticas aceitas no fórum participativo? Como agem os facilitadores do minipúblico? 

Que informação é dada aos participantes? Todos os participantes têm o mesmo papel? 

Há simetria entre eles? Como se busca assegurar a qualidade do debate?  

 

Outro elemento que ajuda a diferenciar minipúblicos é o momento ou periodicidade da 

participação. O aspecto temporal importa, sendo que a composição do cronograma e da 

frequência de encontros de um minipúblico afeta o teor da participação. Há 

minipúblicos distendidos em longos períodos de tempo e outros mais concentrados. 

Alguns são marcados por sucessivos encontros e outros são mais episódicos. A escolha 

dos dias da semana e dos turnos para os encontros também é fundamental. 

 

Um sexto elemento relevante é o poder decisório de um minipúblico. Certas 

experiências são consultivas ou educativas, sem que as soluções construídas tenham um 

impacto necessário sobre decisões políticas. Outras iniciativas são empoderadas, no 

sentido de uma efetividade mais ampla sobre decisões. Tal empoderamento pode se 

revelar tanto na capacidade de influência do fórum como na prerrogativa de produção 

de decisões vinculantes. Cabe mencionar que todas essas alternativas carregam 

benefícios e riscos potenciais para o funcionamento democrático de um minipúblico. 

 

Fung (2004) ainda cita outro elemento para ajudar a diferenciar tipos de minipúblicos. 

Trata-se do tipo de input esperado pelos cidadãos, o que se liga aos próprios objetivos 

de cada experiência. De acordo com o pesquisador, a grande “maioria dos minipúblicos 
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é de alimentação dianteira, no sentido de que eles pretendem, como uma pesquisa de 

opinião ou eleição, gerar discussão pública e refinar a opinião sobre um candidato, 

assunto ou opção de política” (Fung, 2004, p. 182). Há, no entanto, outra possibilidade 

discutida pelo autor, qual seja, a atuação de minipúblicos no monitoramento e na 

avaliação de ações em curso. Minipúblicos podem ser fonte não apenas de coleta de 

opiniões, mas também de accountability política. 

 

Aos elementos discutidos por Fung (2004), gostaríamos de acrescentar um último que 

diz respeito à articulação do minipúblico com outras arenas discursivas. As 

diferentes concepções de minipúblicos podem apregoar tanto a necessidade de construir 

uma esfera relativamente isolada de outras arenas sociais, de modo a controlar 

determinadas assimetrias e práticas de opressão, como a necessidade de articular o 

minipúblico a outras esferas discursivas formais e informais.  

 

Partindo, pois, do pressuposto de que há significativas variações entre desenhos 

participativos, e no sentido de contribuir para a reflexão dos modelos de participação 

empregados pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, passamos agora à 

apresentação de alguns dos desenhos que vêm sendo empregados ou sugeridos ao redor 

do mundo. Uma revisão exaustiva desses formatos seria pouco frutífera neste relatório, 

tendo em vista a enorme profusão de desenhos.Para se ter uma ideia, vale citar, aqui, um 

relatório elaborado por Graham Smith, intitulado Beyond the ballot: 57 Democratic 

Innovations from Around the World. Outra razão para não prosseguir com uma revisão 

exaustiva é a existência de muitas experiências semelhantes. Nesse sentido, ater-nos-

emos à breve apresentação de dez iniciativas bastante consolidadas: sete delas no plano 

internacional e três brasileiras.  

 

1.3.1 Citizens Juries®  

 

Os Júris de Cidadãos são considerados como a primeira grande tentativa de renovação 

democrática por meio de instituições participativas. Eles foram propostos em 1971, logo 

no início da virada participativa da teoria democrática, na tese de doutorado de Ned 

Crosby. Anos depois, em 1974, o pesquisador fundou o Jefferson Center, responsável pela 

consolidação de um método participativo amplamente usado em todo o mundo. De acordo 
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com Sintomer (2010, p. 115), “mais de 700 júris de cidadãos foram realizados no mundo, 

principalmente na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Alemanha, no Japão e na Espanha”. 

O modelo tornou-se uma referência mundial, influenciando várias outras experiências. 

 

Crosby e Nethercut (2005, p. 112-114) explicam que o desenho de um Júri de Cidadãos 

envolve alguns elementos básicos. Em primeiro lugar, há uma preocupação de que a 

seleção dos participantes configure um microcosmo da comunidade (seja ela uma 

municipalidade ou uma nação). Na prática, realiza-se uma seleção randômica 

estratificada, levando em consideração idade, educação, gênero, local de residência, raça 

e, em alguns casos, atitudes políticas. A aposta é a de que pessoas comuns podem tomar 

decisões importantes sobre o interesse público, desde que possam discuti-las de forma 

qualificada (Smith, 2005, p. 41). Assim, “júris de cidadãos se aproximam do ideal [de 

inclusividade] por buscar uma seleção amplamente representativa que é capaz de retratar 

uma ampla gama de experiências e backgrounds” (Smith & Wales, 2002, p. 164). 

 

O número de participantes varia de 12 a 24, os quais recebem várias confirmações nas 

semanas que precedem o evento (cartas, telefonemas, email). Uma lista de substitutos, 

respeitando os mesmos parâmetros de estratificação adotados, também é convidada a ir 

ao primeiro dia do evento, para o caso de alguma desistência (Slocum, 2003). Sobre o 

reduzido número de participantes, os proponentes do modelo ressaltam que 

grupos pequenos não são tão impressionantes quanto os grandes para 
aqueles que fazem políticas públicas, mas o Centro [Jefferson Center] 
estava determinado a não deixar a deliberação sofrer. Constatou-se 
que 24 pessoas era o maior grupo em que ainda era possível deliberar 
em sessão plenária (Crosby & Nethercut, 2005, p. 113). 

 
Geralmente, um Júri dos Cidadãos tem a duração de cinco dias consecutivos, embora 

alguns eventos mais curtos tenham sido realizados (2-4 dias). Ainda que os proponentes 

do modelo expressem o interesse por fazer eventos mais longos, eles alegam que há o 

risco de uma queda drástica do número de interessados em participar, sem falar do risco 

de contar apenas com a presença de estudantes, desempregados ou aposentados (Crosby 

& Nethercut, 2005, p. 114). Importante mencionar, ainda, que cada participante recebe 

um pagamento para participar. Em 2001, esse valor era de USD 150,00. Essa seria uma 

forma de reconhecer a importância da participação dos cidadãos. Também se garantem 
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aos participantes refeições, a possibilidade de estacionamento e custos de viagem e 

acomodação, quando for o caso (Slocum, 2003, p. 49). 

 

No que concerne ao processo propriamente dito, os jurados são recepcionados e se 

apresentam uns aos outros. Em geral, dedica-se, pelo menos, uma hora para explicar 

como funciona o processo. Depois, os jurados escutam uma série de especialistas e de 

testemunhos pessoais de sujeitos que estão envolvidos diretamente com a problemática 

em discussão. “Na maioria dos júris, advogados[8] são mobilizados para apresentar 

causas opostas a partir de pontos de vista particulares (Slocum, 2003, p. 50). Para 

Crosby e Nethercut (2005), essas falas são o melhor jeito de prover informações aos 

participantes, sendo que a entrega de informações escritas ou a apresentação de sínteses 

balanceadas por membros da equipe não teriam se mostrado frutíferas. A escolha de tais 

pessoas é feita por um comitê organizador, o qual é composto por cerca de 10 pessoas e 

deve envolver stakeholders que têm posições distintas. Com isso, busca-se a 

neutralidade do processo (Smith & Wales, 2002, p. 167).  

 

Depois de cada apresentação, os jurados podem questionar esses convidados, tendo 

bastante tempo reservado para fazê-lo. A maior parte do evento concentra-se justamente 

nesse diálogo, que envolve um trabalho de facilitação, de modo a garantir o foco da 

conversa e a horizontalidade das relações. Os jurados também podem solicitar 

testemunhas adicionais ou pedir que algumas daquelas que falaram retornem a falar.  

 

O estágio final, com duração de um dia ou um pouco mais, envolve a discussão entre os 

próprios participantes (Slocum, 2003, p. 51). Esse processo também é conduzido por 

facilitadores treinados que desempenham um papel central. De acordo com Carson e 

Gelber (2001, p. 38) esta é justamente a maior vantagem desse modelo: “deliberações 

podem ser em profundidade e mais complexas”. Um relatório final contendo as 

recomendações do Júri é formalmente publicado. Como a maioria dos Júris é financiada 

por autoridades públicas, espera-se que estas respondam às recomendações, seja 

acatando-as ou justificando porque não serão acatadas (Smith, 2005, p. 41). Em alguns 

���������������������������������������� �������������������
8 O termo advogado, nessa tradução é empregado não no sentido jurídico do termo, mas no sentido de um 
defensor de uma determinada abordagem. Em inglês, advocate é frequentemente empregado, por 
exemplo, para falar de movimentos sociais. 
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casos, os jurados escolhem certos membros como porta-vozes para apresentar as 

recomendações em uma coletiva de imprensa. 

 

Um aspecto enfatizado pelos autores é a necessidade de controlar o “viés” inerente ao 

trabalho da equipe envolvida com o júri. Um dos mecanismos empregados para tanto é 

solicitar aos participantes que avaliem o comportamento e as ações da equipe, de modo 

a que eventuais críticas contribuam para a reformulação de comportamentos em outros 

eventos. Cada participante preenche um questionário de avaliação ao final do processo, 

tendo tempo e infraestrutura para fazê-lo. 

 

Os temas de júris variam bastante, cabendo mencionar a realização dos mesmos para 

analisar desde propostas de candidatos em eleições, até questões como mudança 

climática, reforma fiscal e políticas de bem-estar social. Ainda que Júris de Cidadãos 

tenham sido realizados com diferentes propósitos e tenham tido graus distintos de 

impacto, Crosby e Nethercut (2005, p. 114) destacam que, “para influenciar a política 

pública, um evento deve ter o compromisso de tomadores de decisão ou receber ampla 

cobertura midiática, ou ambos”. Em geral, tais experimentos mostram-se mais ricos para 

a promoção de debates do que para exercer influência efetiva em tomadas de decisões. 

Eles fornecem recomendações, mas não decidem (Smith, 2005, p. 50). Assim, críticos 

alegam que os tomadores de decisões podem escolher apenas as recomendações de que 

precisam para validar medidas impopulares (Smith & Wales, 2002, p. 172). Outro ponto 

levantado por Carson e Gelber (2001), é que o método é mais frutífero quando a questão 

a ser deliberada está muito clara e não é demasiadamente complexa. 

 

1.3.2 Planning Cells 

 

Paralelamente ao desenvolvimento dos Júris de Cidadãos nos Estados Unidos, os anos 

1970 observaram o nascimento de outra experiência na Europa: o modelo das Células 

de Planificação. Proposto por Peter Dienel, o modelo teve as primeiras aplicações em 

1972-3, sendo muito usado para discussões de planejamento urbano. Segundo Sintomer 

(2010, p. 126): 

O dispositivo tinha que satisfazer quatro critérios: dar uma informação 
conveniente aos participantes; basear-se numa motivação adequada; 
ser imune aos interesses específicos e, reciprocamente, representar de 
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maneira adequada a diversidade social; enfim, ter potencial para ser 
utilizado de forma intensa sem uma explosão dos custos. 

 

O desenho das Células de Planificação tem algumas semelhanças estruturais com os 

Júris de Cidadãos, embora seja preciso ressaltar a existência de diferenças importantes. 

Segundo Smith (2005, p. 41), “Células de Planificação são mais formais no modo como 

as informações são fornecidas e usualmente operam em séries concomitantes, de modo 

a incluir mais cidadãos no processo”. Isso significa uma mudança importante na 

estrutura: várias células se sobrepõem de maneira a configurar um todo complexo.  

Em cada célula participantes adquirem e intercambiam informações 
sobre o problema, exploram e discutem soluções possíveis e as 
avaliam em termos de consequências desejáveis e indesejáveis. 
Especialistas, stakeholders e grupos de interesse têm a oportunidade 
de apresentar suas posições aos membros das células. Os resultados 
finais dos trabalhos das células é sintetizado em um “relatório 
cidadão”, que é entregue às autoridades e aos participantes. (Slocum, 
2003, p. 117). 

 

A seleção dos participantes também é randômica, sendo que 25 cidadãos participam de 

cada célula. A articulação de várias células pode aumentar bastante o número de 

participantes: planning cells “frequentemente incluem centenas de cidadãos em múltiplos 

locais, ainda que o modelo seja bastante flexível em termos de números de participantes, 

bem como de tamanho e intensidade do programa” (Hendriks, 2005, p. 84). Há cuidados 

especiais para buscar a liberação dos sorteados de suas atividades de trabalho e também 

para que crianças sejam olhadas, de modo a que pais e mães tenham a oportunidade de 

participar. Àqueles que podem ter perdas financeiras, oferece-se uma compensação.  

 

O evento ocorre em um período que varia entre três e cinco dias, sendo que a maioria 

das experiências acontece em quatro. Cada dia é subdividido em unidades de trabalho, 

as quais propõem tarefas específicas aos participantes, em face de um todo mais 

complexo. As unidades têm três fases. Inicialmente, realiza-se uma sessão plenária em 

que participantes recebem informações em formatos diversos, de vídeos a textos, 

passando por exposições de especialistas e grupos de interesse. Informar os cidadãos 

sobre as opções em jogo é fundamental para que eles reflitam sobre as implicações de 

políticas factíveis. Esses pacotes informativos devem ser balanceados, abrindo-se à 

pluralidade de perspectivas que atravessam a questão.  
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Na segunda fase, a plenária se subdivide em pequenos grupos (com cinco pessoas), os 

quais se dedicam a discutir opiniões e informações previamente apresentadas e a 

estabelecer recomendações. Nesse momento, discussões éticas, em torno dos valores 

vinculados a determinadas decisões, costumam surgir. Esses subgrupos têm a 

composição alterada a cada unidade, sendo constituídos por sorteio. Isso evita a 

estabilização de algumas assimetrias. Outro ponto a ser destacado, é que os 

moderadores atuam, sobretudo, nas plenárias não assumindo uma postura 

particularmente ativa. Eles mais gerenciam o processo do que facilitam as discussões 

(Hendriks, 2005). 

 

Por fim, há uma terceira fase em que os resultados do trabalho dos pequenos grupos são 

apresentados à plenária e novamente debatidos, em um processo moderado (Slocum, 

2003, p. 125). Os moderadores registram as recomendações de uma maneira visível e os 

participantes estabelecem mecanismos para trabalhar sobre elas. Tais mecanismos 

podem envolver votações majoritárias, mas também outros procedimentos, incluindo 

mecanismos para registrar a intensidade de preferências (rankings, por exemplo). O 

relatório final busca apresentar não apenas as recomendações, mas dar publicidade ao 

processo como um todo. 

 

Assim como os Júris de Cidadãos, as Células de Planificação oferecem arenas 

privilegiadas de diálogo para que os cidadãos discutam questões. Elas têm a vantagem 

de pensar um processo que se divide em unidades, de modo a compor um todo coerente. 

Há de se ressaltar, ainda, a riqueza do modelo para a construção partilhada de sugestões, 

sendo ele mais interessante para a elaboração de recomendações do que para a tomada 

de decisões em termos de sim e não (Slocum, 2003).  

 

No entanto, e tal como os Júris de Cidadãos, o modelo também encontra desafios 

ligados à efetividade das recomendações. Embora, por definição, células de planificação 

sejam “comissionadas e patrocinadas por uma organização com um problema político 

concreto a ser resolvido” (Hendriks, 2005, p. 88), nem sempre suas recomendações são 

acatadas. O outro lado da moeda, também ressaltado por Hendriks (2005), está ligado a 

essa articulação com organizações estatais, que faz com que muitas experiências 

estejam submetidas a imperativos estatais. 
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1.3.3 Deliberative polls®  

 

Um terceiro modelo de inovação institucional a ser mencionado são as Enquetes 

Deliberativas (Deliberative Polls) que se tornaram mundialmente famosas. Propostas 

por James Fishkin em 1988, as enquetes começaram a ser realizadas na Grã-Bretanha 

em 1994. Elas surgiram como uma alternativa ao modo convencional de realizar 

pesquisas de opinião, o qual se pauta pela agregação de opiniões de indivíduos isolados 

e, frequentemente, desinformados. A proposta era buscar novas formas de aferição da 

opinião pública, que não tomassem as opiniões tal como elas se encontram, mas que 

criasse as condições para que fossem formadas e complexificadas em um processo 

discursivo (Fishkin, 1995)  

 

Salienta-se, assim que o objetivo das Enquetes Deliberativas é bastante distinto daquele 

de outras inovações participativas. A base da proposta não é a de construção de 

recomendações de políticas públicas ou de uma interferência mais direta em processos 

decisórios. Trata-se, simultaneamente, de um mecanismo de mensuração da opinião 

pública e de formação cívica dos cidadãos. Como percebe Fung (2004), tal experimento 

tem uma preocupação fundamentalmente educativa, partindo do pressuposto de que a 

discussão informada de cidadãos seria fundamental para fortalecer a opinião pública e 

revigorar processos democráticos de uma forma mais ampla. Assim, diferentemente de 

outros desenhos, “a enquete deliberativa [...] é desenhada simplesmente para ajudar os 

participantes a informar e a clarificar seu próprio pensamento (Fishkin & Luskin, 2000, 

p. 20). A aposta de Fishkin é a de que as enquetes podem capilarizar o potencial do 

debate público, revitalizando processos democráticos.  

 

Enquetes Deliberativas envolvem mais de cem participantes e podem chegar a quase 

500, sendo que estes são selecionados por amostragem randômica. De acordo com 

Smith (2005, p. 43), a estratificação não é requerida com uma amostra deste tamanho. A 

estratégia adotada é a de ligar para números aleatórios da lista telefônica, sendo que tal 

prática é precedida pelo envio de cartas que informam sobre a ligação. Fazem-se muitos 

telefonemas para uma residência de forma a garantir que não participem apenas aqueles 

mais fáceis de atingir (Fishkin & Farrar, 2005, p. 74). Também se adotam mecanismos 
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para proteger a amostra do possível viés de convidar apenas aqueles que tendem a 

atender ao telefone. Reconhece-se, contudo, a manutenção do viés de contar com a 

participação apenas daqueles que se predispõem a participar. “Aqueles que decidem 

comparecer são geralmente mais ativamente políticos e mais educados do que a amostra 

inicial” (Fishkin & Farrar, 2005, p. 74). 

 

A preocupação fundamental é assegurar que “aqueles que deliberam representam a 

diversidade de pontos de vista na população relevante” (Fishkin & Farrar, 2005, p. 71). 

Os participantes recebem um pagamento para participar, o qual varia em cada evento. 

Essas duas características (o uso do sorteio e o pagamento dos cidadãos) foram 

inspiradas na experiência democrática ateniense e visam a garantir a isonomia, ou 

igualdade política. A ideia é que todos possam vir a participar e tenham condições de 

fazê-lo. Com isso, busca-se fomentar o choque de perspectivas. 

  

Nas enquetes deliberativas, os participantes se reúnem em um encontro presencial com 

duração de um ou dois dias (um final de semana). O processo começa com um survey 

que precede a discussão. Na sequência, as pessoas recebem um material informativo 

equilibrado e conversam com especialistas ou defensores de interesses opostos. Depois, 

os participantes debatem o tema proposto em pequenos grupos de média amplitude: 

máximo de 18 pessoas, preferencialmente entre 12 e 15. Tais espaços contam com a 

presença de moderadores, que, frequentemente, não são facilitadores profissionais, 

embora recebam treinamento sobre o formato e as expectativas da Enquete Deliberativa.  

 

Constrói-se, assim, um “contexto social que encoraja a discussão face-a-face em 

pequenos grupos, de modo a que as pessoas possam dar e responder a razões. Mas no 

final, isolamos as pessoas das pressões sociais no momento da decisão” (Ackerman & 

Fishkin, 2003, p. 12). Nesse momento final, cada participante responde, pela segunda 

vez, a um questionário acerca das temáticas discutidas. “Idealmente, os participantes 

terão uma oportunidade para digerir o que eles escutaram [...] antes de completar o 

survey” (Fishkin & Farrar, 2005, p. 73). A existência dos dois questionários permite 

traçar mudanças de opinião. O resultado da segunda aplicação do instrumento, para 

James Fishkin, seria um espelho do que o público pensaria se pudesse se deter para 
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refletir coletivamente sobre uma questão. Trata-se de uma opinião pública qualificada 

pela consideração coletiva (Smith, 2005, p. 43). 

 

Algumas Enquetes Deliberativas também envolvem uma fase de pós-realização em que 

mobilizadores entram em contato com os participantes para encorajar um engajamento 

discursivo mais perene dos mesmos. Dessa maneira, busca-se estimular a continuidade 

da discussão e aumentar a capilaridade do processo.  

 

Cabe citar, ainda, a grande preocupação com a publicidade de todo o processo, sendo 

que diversas experiências foram televisionadas, com o intuito de dar maior repercussão 

aos debates. Isso foi possível a partir do estabelecimento de acordos com emissoras para 

que atuassem como apoiadores de enquetes específicas. A aposta é a de que a cobertura 

midiática pode conectar o processo a instâncias com poder de decisão além de 

amplificar o potencial do debate público.  

 

Mais recentemente, Fishkin tem buscado criar mecanismos de discussão online com a 

mesma tentativa de amplificar as discussões. Sua sugestão é a de que tais processos 

mantenham características das discussões presenciais, sendo realizadas de maneira 

síncrona e por meio de microfones, para que os cidadãos se interpelem diretamente. Essa 

proposta tem a vantagem de possibilitar encontros de escopo nacional sem os custos de 

uma enquete tradicional com essas dimensões. Custos que são um dos grandes problemas 

das Enquetes Deliberativas, como bem apontam Smith (2005) e Carson e Gelber (2001). 

 

Outra dificuldade do modelo é a sua inerente desconexão em relação ao Estado e a 

quaisquer instâncias decisórias. Segundo Archon Fung (2004, p. 192), as Enquetes 

Deliberativas não criam mecanismos de controle popular sobre agentes públicos nem 

têm um grande potencial para informar tais agentes. Além disso, tendem a não envolver 

movimentos sociais e grupos de interesse, sendo provável, pois, que tenham baixa 

capacidade de mobilização. Além dos custos e da desconexão com o Estado, Carson e 

Gelber (2001, p. 35) também criticam a duração das Enquetes Deliberativas, alegando 

que os participantes têm pouco tempo para se informar e para considerar as questões.  
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Para fechar essa seção, é importante mencionar, ainda, outra proposta que tem origens nas 

Enquetes Deliberativas: o Deliberation Day, defendido por Ackerman e Fishkin (2003). 

Trata-se de um feriado nacional, duas semanas antes das eleições nacionais, voltado para 

revitalizar a vida política do país. O modelo busca promover o incremento não apenas da 

atenção política dos cidadãos, mas também do modo como os candidatos se comportam. 

“Ao colocar o Deliberation Day próximo ao fim da campanha, esperamos remodelar tudo 

o que acontece antes” (Ackerman & Fishkin, 2003, p. 13). 

 

Na proposta dos autores, o Dia da Deliberação ganharia concretude em milhares de 

escolas ou centros comunitários do país, sendo que cada um deles abrigaria entre 300 e 

500 participantes. O evento seria aberto a todos os cidadãos inscritos para votar, sendo 

que cada participante receberia 150 dólares. Os proponentes do modelo reconhecem que 

o Dia da Deliberação seria um feriado caro, mas válido, tendo em vista a possibilidade 

de fomentar a deliberação qualificada e massiva. Isso seria essencial para fortalecer a 

democracia norte-americana, considerada pelos autores como um bem cujo valor não 

pode ser quantificado. 

 

Na primeira fase do Dia da Deliberação, grupos de 15 pessoas selecionadas 

aleatoriamente se reuniriam para assistir a um debate televisionado ao vivo. Na fase 

seguinte, os 15 participantes de cada grupo devotariam 75 minutos para levantar 

questões importantes. Cada participante teria cinco minutos de fala resguardados, sendo 

que uma pessoa marcaria o tempo de início e de final de cada fala. No fim, cada um 

leria sua questão e o grupo votaria as três mais importantes. 

 

Na hora do almoço, um moderador agruparia questões similares e sobrepostas para, 

depois, promover um sorteio de 15 questões para a discussão da tarde. Nessa terceira fase, 

lideranças partidárias locais se colocariam diante dos grupos ampliados (com cerca de 500 

pessoas) para discutir as 15 questões sorteadas. Por fim, na quarta fase, os participantes 

voltam para os grupos de 15 pessoas, nos quais discutem suas reações às respostas. Não 

se busca construir um resultado conclusivo. O dia se encerra com essas discussões.  

 



���

�

Para Ackerman e Fishkin (2003), o processo ajuda a promover informação, diálogo e 

sentimento de comunidade. De acordo com eles, a proposta fomentaria um ciclo 

virtuoso, afetando o engajamento dos cidadãos e o nível de informação dos mesmos.  

O próprio processo de engajamento em um diálogo estendido sobre 
problemas públicos produzirá maior suscetibilidade ao interesse 
público – ou, pelo menos, considerações para além de gratificações 
estreitas, de curto-prazo, auto-interessadas ou imediatamente pessoais 
(Ackerman & Fishkin, 2003, p. 22). 

 

Apesar de ter surgido como um experimento de pensamento e das dificuldades de 

realizá-lo, uma versão enxuta do Dia da Deliberação já foi executada em 2004. Ela 

contou com 1.500 participantes reunidos em 17 locais, sendo financiada por um 

conjunto de emissoras televisivas públicas (Smith, 2005, p. 48). 

 

1.3.4 Citizens’ Assembly e Citizens’ Parliament  

 

O quarto desenho institucional a ser abordado é o da Assembleia dos Cidadãos do 

Canadá, realizada para impulsionar uma discussão sobre reforma do sistema eleitoral. 

Na sequência, abordar-se-á, brevemente, o Parlamento dos Cidadãos australiano que, 

embora distinto do evento canadense, apresenta algumas semelhanças em relação ao 

mesmo, sendo que os próprios realizadores australianos admitem essa proximidade 

(Dryzek et al, 2009, p. 5). Em ambos os casos, há uma aposta clara na construção de um 

público selecionado aleatoriamente que teria a missão de aconselhar parlamentos sobre 

mudanças no sistema político. 

 
A Assembleia dos Cidadãos de British Columbia ocorreu no Canadá em 2004, tendo 

duração de 11 meses. O evento surgiu a partir de uma promessa de campanha, depois 

que algumas eleições provinciais, baseadas em um sistema majoritário de votação, 

produziram maiorias muito discrepantes em relação à proporção de votos nos partidos. 

O Partido Liberal, que se sentiu injustiçado nas eleições de 1996, venceu as eleições de 

2000, de uma maneira que também não fazia jus à expressão das urnas: os 57,6% de 

votos, deram-lhe 77 das 79 cadeiras da legislatura. Como prometido após a derrota de 

1996, o líder do Partido Liberal resolveu realizar uma Assembleia dos Cidadãos para 

reformar o sistema eleitoral. Criou-se, inicialmente uma secretaria para tanto, a qual 

contava com um orçamento de cinco milhões e quinhentos mil dólares. 
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A proposta era a de gerar um debate informado envolvendo um grupo representativo da 

população da província, que faria uma recomendação a ser submetida a um referendo. 

No referendo, a proposta dos cidadãos deveria obter 60% dos votos de todos os eleitores 

da província de British Columbia e maioria em, pelo menos, 60% dos distritos 

eleitorais. A proposta elaborada pelos cidadãos foi vitoriosa no referendo de 2005 em 77 

dos 79 distritos, mas obteve 57,7% do total de votos do eleitorado, não atingindo o nível 

de qualificação requerido (60%) (Warren & Pearse, 2008, p. 6-7). 

 

Participaram da assembleia 160 cidadãos, escolhidos de maneira quase aleatória. A 

seleção envolveu um homem e uma mulher de cada uma das 79 circunscrições 

eleitorais, mais dois indígenas, que não haviam sido captados pela amostra inicial. Essa 

seleção baseou-se em uma amostra inicial de cerca de 25 mil eleitores, que receberam 

cartas de convite para um encontro. Destes, pouco mais de 1.500 manifestaram interesse 

de participar do encontro, e 964 efetivamente o fizeram. Os 158 participantes iniciais 

foram sorteados a partir dos 964 presentes, sendo dois indígenas posteriormente 

incluídos. Construiu-se, assim, um grupo com paridade de gênero e regiões, e 

diversidade de etnias, níveis de educação e empregos (Warren & Pearse, 2008, p. 10). 

Cada participante recebeu 150 dólares por dia de trabalho na Assembleia, além dos 

custos de viagem. 

 

O processo foi dividido em três fases. A primeira foi constituída por seis finais de semana 

(Janeiro a Abril de 2004) de aprendizado sobre sistemas eleitorais, que ocorria em 

palestras também abertas ao público em geral. Cada final de semana envolvia, em geral  

três apresentações principais, cada uma delas feita em um estilo de 
palestra interativa, com o apoio de apresentação e materiais de leitura 
prévios. Depois de cada apresentação, a Assembleia se dividia em 12 
grupos facilitados por alunos de pós-graduação em ciência política das 
Universidades de British Columbia e Simon Fraser 
(Citizens’Assembly Final Report, 2004, p. 11) 

 

A segunda fase envolveu a realização de 50 audiências públicas ao redor da província 

(Maio e Junho de 2004). Entre quatro e 16 membros da Assembleia dos Cidadãos estiveram 

presentes em cada uma dessas audiências. Delas participaram cerca de três mil pessoas, que 
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interagiram com apresentadores e membros da Assembleia de modo a explicar situações 

locais. Cidadãos também fizeram sugestões por meio do site da iniciativa.  

 

Na terceira fase, com duração de seis finais de semana (Setembro a Novembro de 2004), 

os participantes deliberaram sobre os sistemas eleitorais que poderiam ser sugeridos. O 

processo envolveu a criação de um ranking dos méritos de cada sistema eleitoral, com a 

subsequente escolha de três valores tidos como prioritários.9 A partir dessa hierarquia de 

valores, os membros da assembleia elaboraram duas opções coerentes com tais valores e 

discutiram seus formatos e implicações. Depois, votaram em um dos dois modelos e 

buscaram discutir porque a opção votada seria melhor do que o modelo então adotado.  

 

Em Dezembro, um relatório final foi publicado e os participantes formularam a 

pergunta que deveria ser colocada no referendo do ano seguinte. Como já mencionado 

anteriormente, a proposta submetida a referendo não foi aprovada. Um segundo 

referendo foi realizado anos depois, também não obtendo êxito na produção da maioria 

duplamente qualificada capaz de aprovar as sugestões (Chambers, 2009). 

 

O Parlamento dos Cidadãos foi realizado na Austrália em 2009, com o intuito de pensar 

reformas políticas para o país. Organizado por um conjunto de pesquisadores e 

financiado por um instituto chamado New Democracy, o Parlamento dos Cidadãos foi 

uma assembleia composta por um cidadão de cada uma das 150 circunscrições eleitorais 

federais. O processo de seleção dos participantes envolveu o envio de cartas a nove mil 

cidadãos escolhidos aleatoriamente, dos quais cerca de 30% se dispuseram a participar. 

A seleção final envolveu estratificação para garantir que, entre os 150 participantes, 

houvesse vários indígenas e variedade em termos de idade, gênero e educação (ver 

Dryzek et al, 2009, p. 1-2). 

 

O evento começou com uma série de encontros de um dia para explicar o processo aos 

participantes. Também houve um fórum online para discutir propostas. Tais processos 

prepararam os membros da Assembleia para o evento principal, com duração de quatro 

dias, realizado na capital do país (Canberra) em fevereiro de 2009. Nesse momento, os 

���������������������������������������� �������������������
9 No caso: representação local efetiva, resultados justos por proporcionalidade e maximização da escolha 
dos eleitores. 
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cidadãos foram divididos em 24 grupos que contaram com facilitadores. Como o 

processo foi dividido em propostas particulares, havia trocas de participantes entre 

grupos. Ao final, participantes votavam nas propostas e estabeleciam prioridades. As 

recomendações foram apresentadas por vários dos cidadãos para a Secretária do 

Primeiro Ministro. 

 

Análises preliminares do evento indicam graus significativos de deliberatividade e 

tendências importantes de mudanças de opinião a partir da troca de razões (Dryzek et al. 

2009, p. 4). Os realizadores também afirmam que houve um processo de capilaridade 

pós-evento, com participantes contatando seus representantes para informá-los das 

recomendações, fazendo palestras em vários grupos, procurando jornais para divulgar o 

encontro e até buscando promover versões locais do evento (Dryzek et al., 2009, p. 5). 

 

Entre os problemas da iniciativa, convém citar não apenas seu baixo empoderamento, 

como também a dispersão temática gerada pela amplitude da discussão. Outro ponto 

ressaltado por Dryzek et al. (2009, p. 2) diz respeito à escassa cobertura midiática, o que 

se deve, entre outras causas, à simultaneidade do evento com uma catástrofe ambiental 

(queimadas) de grandes proporções que atraiu a atenção do país.  

 

1.3.5 Consensus Conferences 

 

As Conferências de Consenso surgiram na Dinamarca na segunda metade dos anos 

1980, a partir de uma proposta do Conselho Dinamarquês de Tecnologia (Danish Board 

of Technology). Tal conselho fora criado em 1985 pelo parlamento nacional com o 

objetivo de avaliar questões tecnológicas controversas e eticamente relevantes (Klüver, 

1995; Smith, 2005). Desde sua criação, atribuiu-se ao Conselho o papel de “fazer a 

ponte entre especialistas, políticos e a população” (Klüver, 1995, p. 41).  

 

Embora o Danish Board utilize uma grande variedade de métodos para cumprir suas 

funções, é importante salientar a relevância das Conferências de Consenso, 

implementadas a partir de 1987. O modelo baseia-se na premissa de que o engajamento 

dos cidadãos é importante para transformar o conhecimento de especialistas em 

recomendações para políticos. Diversas Conferências de Consenso já foram realizadas 
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na Dinamarca com o foco, sobretudo, em questões tecnológicas. Como percebe 

Sintomer (2010, p. 143), a “principal contribuição de uma conferência de consenso [...] 

é admitir simbolicamente a importância das dimensões políticas e sociais nas escolhas 

técnicas e científicas”. Com isso, a experiência permite fomentar debates públicos sobre 

questões técnicas. A internacionalização do modelo promoveu a realização de mais de 

50 Conferências de Consenso em 16 países (Hendriks, 2005). 

 

Participam de uma Conferência de Consenso entre 10 e 25 cidadãos, ainda que o 

modelo original dinamarquês fixe esse número em 16. Klüver (1995) deixa claro que 

não se trata de um grupo representativo da população, o que seria, além de 

desnecessário, estatisticamente inviável com esse número de participantes. “O método 

da Conferência de Consenso está baseado no diálogo entre pessoas com diferentes 

backgrounds e diferentes conjuntos de valores” (Klüver, 1995, p. 45). Uma estratégia 

recorrente para obter diversidade é fazer uma seleção a partir de respostas a um 

chamado público na imprensa. Geralmente, recorre-se a veículos regionais para 

aumentar a capilaridade do processo. A seleção é baseada, sobretudo, em critérios 

sócio-demográficos, como idade, gênero, ocupação, área de residência. “É essencial que 

nenhum integrante do painel leigo seja especialista na questão ou represente interesses 

particulares no campo” (Grumfahl, 1995, p. 33). Os participantes não são pagos, embora 

se ofereçam compensações por eventuais perdas salariais. 

 

Dividido em duas fases, o modelo dinamarquês se estende por “oito dias de deliberação 

em um período de aproximadamente três meses” (Hendriks, 2005, p. 83). Trata-se, pois, 

de um evento com duração mais ampla que os júris de cidadãos. “O período de tempo 

entre a concepção do tema geral, a seleção dos participantes, a identificação das perguntas 

centrais e a preparação de um relatório pode ser de um a dois anos” (Carson & Gelber, 

2001, p. 39). Ao longo de todo o processo é fundamental a atuação de um comitê 

composto por entre três e cinco pessoas que são especialistas no tema da conferência. É 

interessante envolver nesse comitê também algum membro do parlamento, bem como 

assegurar a diversidade dos seus integrantes (Grumfahl, 1995, p. 32; 39). 

 

A primeira etapa do processo funciona como uma espécie de preparação para a 

conferência propriamente dita. Nela, o grupo se informa sobre o tema a ser debatido, 



�	�

�

formula as questões principais a nortearem a conferência e seleciona especialistas que 

responderão a tais questões. Como o modelo opta pela escolha de tópicos precisos e 

contenciosos, essas informações precisam ser muito embasadas, delimitando o campo 

do conhecimento consolidado e o da escolha moral. Além da leitura de muitos materiais 

e da realização de estudos em casa, a etapa inicial inclui encontros presenciais em dois 

finais de semana. Neles, alternam-se apresentações curtas, sessões plenárias e 

discussões em pequenos grupos para definir várias questões relevantes à segunda fase. 

 

Percebe-se, assim, que um dos aspectos importantes do modelo das Conferências de 

Consenso é o controle concedido aos participantes sobre a agenda do evento. “Isso faz 

com que o processo seja mais envolvente e significativo para os participantes e fornece 

à autoridade responsável um input comunitário mais rico” (Carson & Gelber, 2001, p. 

40). Por mais que haja um planejamento inicial, é função dos facilitadores promoverem 

uma progressiva apropriação da agenda por painelistas e participantes. “É imperativo 

dar ao grupo espaço suficiente para desenvolver seus próprios pensamentos e atitudes, 

sem distúrbios externos” (Slocum, 2003, p. 62). 

 

A segunda fase de uma Conferência de Consenso dura três dias e é aberta ao público. 

Nela, os dias iniciais são dedicados à conversa dos cidadãos com os especialistas. Em 

geral, cada especialista faz apresentações de 20-30 minutos, seguida de discussões. Um 

total de 10 a 15 apresentações ocorre em um dia. Em seguida, o grupo se engaja em um 

processo de discussão com o apoio de um moderador profissional. É importante que 

esse facilitador não seja um especialista do tópico sob discussão. Interessante notar o 

papel atribuído aos cidadãos nesse desenho. Eles atuam não apenas por meio do relato 

de suas experiências, mas no próprio julgamento de questões técnicas que têm 

diferentes implicações morais. A proposta é agregar informações aos valores e à 

capacidade de julgamento das pessoas. 

 

O debate entre cidadãos embasa a redação de um relatório com recomendações, o qual é 

“escrito por pessoas ordinárias e, assim, não representa um interesse especial” 

(Grumfahl, 1995, p. 31). O processo de elaboração envolve trabalhos em pequenos 

grupos (2-3 pessoas) e momentos mais amplos com todos os participantes. Especialistas 

fazem apenas correções técnicas quando necessárias. O relatório é, então, apresentado 
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publicamente aos meios de comunicação e enviado a vários destinatários da academia e 

das instituições políticas. Ainda que esse tipo de desenho participativo não seja 

empoderado para algum tipo de governança partilhada, Smith (2005, p. 42) afirma que 

ele tem sido capaz, em algumas situações, de influenciar diretamente os processos 

legislativos do parlamento. Klüver (1995, p. 44) lista uma série de peças legislativas 

diretamente influenciadas por recomendações dessas experiências.  

 

Importante salientar, por fim, que os meios de comunicação são fundamentais no 

desenho, ultrapassando a mera divulgação do resultado final. Tanto que um dos papéis 

do coordenador geral de uma conferência é manter o vínculo permanente com 

jornalistas. Klüver (1995) destaca o êxito que o modelo tem tido na atração de atenção 

midiática, incluindo matérias focadas em Conferências e matérias sobre os temas desses 

eventos. Esse êxito, na opinião de Klüver (1995), é essencial para despertar um debate 

público mais amplo. Grumfahl (1995, p. 36) também discute o papel da mídia e lembra 

que os participantes de uma Conferência de Consenso são aconselhados a não fazer 

declarações para jornais antes do final do processo, de modo a não induzir a discussão e 

nem a se sentirem publicamente vinculados a um ponto de vista. 

 

1.3.6 21st Century Town Meetings®  

 

Os Town Meetings do Século 21 foram criados por uma organização não governamental 

norte-americana chamada AmericaSpeaks. Inspirados nos clássicos Town Meetings da 

Nova Inglaterra, a experiência busca fomentar a participação de milhares de pessoas, 

expandindo o escopo usual de muitos dos experimentos. “Em termos de escala, o 21st 

Century Town Meeting da AmericaSpeaks é a mais impressionante das 

operacionalizações deliberativas” (Smith, 2005, p. 45). Outras características 

fundamentais da iniciativa são a valorização do diálogo aberto (em vez da realização de 

apresentações seguidas de perguntas e respostas) e o uso intensivo de tecnologias da 

informação e da comunicação no próprio processo (Fung 2004).  

 

De acordo com dados da AmericaSpeaks, a instituição já realizou cem experiências 

participativas, envolvendo mais de 160 mil cidadãos em deliberações sobre questões 
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públicas10. Todos os 50 estados norte-americanos já foram palco delas. O primeiro 21st 

Century Town Meeting ocorreu em 1998, com o foco em Seguridade Social. Esta foi a 

maior experiência, tendo possibilitado o engajamento de 45 mil pessoas. Desde então, 

temáticas tão diversas quanto orçamentos municipais, o futuro de autistas, a 

reconstrução de Nova Orleans e até o destino do terreno das torres gêmeas em Nova 

York foram debatidas em Town Mettings da AmericaSpeaks. 

 

Um 21st Century Town Meeting tem duração de um dia, sendo aberto a todos os 

interessados. Os participantes são convidados por meio de parcerias com organizações 

sociais diversas e líderes comunitários. Campanhas de mídia também são empregadas. 

Há esforço especial de recrutamento de pessoas que tradicionalmente participam pouco 

(Fung, 2004; Smith, 2005). Assim, “integrantes de grupos difíceis de atingir, como 

jovens e residentes com baixa renda, recebem convites pessoais de pessoas que 

conhecem e em que confiam” (Lukensmeyer et al., 2005, p. 158). Há preocupação com 

igualdade de gênero, faixas etárias e diversidade racial. Na medida em que participantes 

se registram, a equipe organizadora compara os dados com o censo da localidade e 

molda as estratégias de recrutamento. 

 

Os cidadãos inscritos recebem materiais informativos em suas casas. A comunidade 

como um todo também pode encontrar esses materiais em alguns locais de grande 

circulação. Na abertura do evento, apresentações rápidas de lideranças políticas e vídeos 

também desempenham papel informativo. 

 

A tônica do encontro são diálogos em pequenas mesas (com cerca de 10 pessoas 

diversas em termos sócio-demográficos). De acordo com Lukensmeyer e colaboradores 

(2005, p. 156-7): 

Milhares de pessoas chegam ao fórum como indivíduos distintos, cada 
um com seus interesses e pontos de vista únicos. Na medida em que o 
dia começa, indivíduos em cada uma das centenas de mesas da sala 
começam a discutir assuntos críticos que ameaçam a comunidade. 
Com a ajuda de facilitadores habilitados, os participantes de cada 
mesa aprendem que eles ligam para muitas coisas iguais. 
 

���������������������������������������� �������������������
10 Fonte: http://americaspeaks.org/. Acesso em: 13 de dezembro de 2011, 14h54. 
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Cada mesa de discussão possui um laptop no qual um voluntário registra os pontos da 

conversa. Esses registros são colhidos por uma equipe central que compila os pareceres 

elaborados por diversas mesas, de modo a projetar um agregado do processo em telões 

atualizados em tempo real. Ao longo do processo, também há espaços para agregações 

instantâneas de preferências, sendo que cada participante fica de posse de um dispositivo 

eletrônico (keypad) usado para tanto. A equipe central ecoa alguns pontos polêmicos 

surgidos em mesas para comentários e votos mais amplos do grupo mais amplo.  

 

“O uso de tecnologias para reunir, destilar e projetar temas permite que um 21st Century 

Town Meeting se movimente entre a intimidade do diálogo em um pequeno grupo e o 

trabalho coletivo de milhares de pessoas” (Lukensmeyer et al., 2005, p. 159). As 

discussões sempre começam nas pequenas mesas e as sínteses são apresentadas para o 

grupo todo para que haja novas modificações e votações por meio dos keypads.  

 

Nesse modelo, especialistas e grupos de interesse “ajudam a produzir materiais 

balanceados para apoiar as deliberações de cidadãos e ficam disponíveis no dia do 

evento para prover informações quando necessário” (Smith, 2005, p. 45). Em geral, 

algumas autoridades públicas também ficam presentes no evento, tendo alguns minutos 

ao final do processo para comentar os resultados da iniciativa. 

 

Importante chamar a atenção para os objetivos desses Town Meetings. Na grande 

maioria dos casos, há uma aposta no papel dos cidadãos para fazer recomendações de 

políticas públicas. No entanto, há aplicações voltadas especificamente para o 

monitoramento de políticas públicas. É o caso de uma experiência iniciada pela 

prefeitura de Washington D.C., em 1999, que submeteu os programas propostos pela 

prefeitura ao escrutínio dos cidadãos em vários anos. Tais programas eram criticados e 

prioridades eram estabelecidas através de 21st Century Town Meetings. Essa foi uma 

experiência bastante efetiva, sendo que a prefeitura “destinou mais de 700 milhões de 

dólares a novos programas para atender as prioridades do público” (Lukensmeyer et al., 

2005, p. 156). A AmericaSpeaks busca sempre trabalhar com financiadores públicos 

para garantir a efetividade dos processos que realiza. 
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Entre os problemas dos 21st Century Town Meetings, destacam-se desafios para 

assegurar a diversidade de participantes e para garantir a sustentação do engajamento 

cívico depois do evento em si (Lukensmeyer et al., 2005, p. 162). Os custos de uma 

experiência desse porte também podem ser proibitivos em alguns contextos. Outro 

aspecto a ser destacado tem a ver com a proporção dos Town Meetings: “o poder de 

incluir tantos cidadãos em um processo emerge às custas do controle dos cidadãos sobre 

a agenda e a direção do encontro” (Smith, 2005, p. 45). Um experimento dessa 

proporção deve ser muito bem planejado de saída para evitar que a confusão seja maior 

do que a proficuidade da participação. A preocupação com o aprofundamento do 

impacto do modelo também é central para seus proponentes. 

 

1.3.7 Câmaras Discursivas 

 

Um último desenho institucional a ser explorado no plano internacional é a recente 

proposta das Câmaras Discursivas (Dryzek & Niemeyer, 2008). Trata-se de um modelo 

conceitual, que não teve aplicação até o momento, embora alguns pesquisadores de 

Birmingham tenham ensaiado fazê-lo.11 A proposta nasce no bojo da ressignificação do 

conceito de representação política, que tem ganhado grande projeção na teoria política 

contemporânea.12 Sua aposta básica é na complexificação da ideia de representação 

política, por meio da criação de instituições representativas cuja legitimidade não se 

assenta no voto popular, mas na necessidade de promover choques entre perspectivas 

diversas. Com isso, é preciso deixar claro, Dryzek e Niemeyer não desejam contestar a 

centralidade das instituições políticas representativas existentes. Buscam apenas pensar 

instituições que, em conjunto com elas, fariam com que a democracia fosse mais 

legítima e participativa. 

 

O princípio básico das Câmaras Discursivas é o de que os discursos são o princípio 

básico da política. Se a grande maioria das teorias políticas assume que indivíduos ou 

coletivos são as entidades mais elementares do mundo político e que, portanto, 

deveriam ser objeto da representação, Dryzek e Niemeyer (2008) buscam mudar os 

rumos da discussão. De acordo com eles, discursos são entidades mais elementares, 
���������������������������������������� �������������������
11 Informação fornecida por John Dryzek em email pessoal no dia 30 de julho de 2011. 
12 Cf. Saward (2009); Urbinati (2006); Castiglione & Warren (2005); Parkinson (2006a); Mansbridge 
(2003); Young (2000); Gurza Lavalle et al. (2006); Avritzer (2007); Almeida (2011); Mendonça (2008). 
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inclusive porque atravessam indivíduos e grupos em suas configurações identitárias. 

Nesse sentido, “a pessoa em sua integridade não pode ser representada, dada a 

multiplicidade que a constitui, [sendo] preciso pensar mecanismos para que os 

diferentes discursos se façam representados” (Mendonça, 2010, p. 7). Segundo Dryzek e 

Niemeyer (2008, p. 483): 

Para a racionalidade da formulação de políticas públicas [...] todos os 
discursos relevantes deveriam ser representados, independentemente de 
quantas pessoas apoiam cada discurso. A racionalidade pode até se 
beneficiar da presença de visões a que ninguém subscreve; esta era 
presumivelmente a lógica para o uso do “Advogado do Diabo”, quando 
a Igreja Católica avaliava casos de santidade (o que, obviamente, não é 
um protótipo de democracia em nenhum outro sentido). 

 

A representação de discursos é importante, porque alguns deles podem permanecer 

negligenciados ou mesmo impossíveis de vocalização por alguns concernidos diretos. 

Pense-se, por exemplo, na defesa de interesses de gerações futuras ou de pessoas com 

alguns tipos de sofrimento psíquico que as impedem de se expressar adequadamente. Os 

direitos de animais e de crianças são outro caso específico. As Câmaras Discursivas 

seriam instituições voltadas a assegurar a representação de todos os discursos relevantes 

sobre certa questão, sendo um espaço ocupado por representantes discursivos, em vez 

de representantes de pessoas, territórios ou grupos. 

 

Para operacionalizar a proposta, os pesquisadores sugerem começar com um 

mapeamento dos discursos relevantes, sugerindo a realização de grupos focais com 

grupos de interesse e estudos de textos midiáticos para avaliar o que foi publicado sobre 

a questão. Por discursos, Dryzek (2000, p. 18) entende “um meio partilhado de dar 

sentido ao mundo encarnado na linguagem”, o qual envolve premissas, julgamentos, 

controvérsias e disposições. As configurações discursivas mudam temporalmente, sendo 

que novos discursos podem surgir. Constelações discursivas, nos termos de Dryzek 

(2000) são dinâmicas e maleáveis.  

 

Mapeados os discursos relevantes, seria preciso designar os representantes de cada um 

deles. Esse processo coloca novas questões. Segundo Mendonça (2010, p. 8): 

Os autores advertem que o voto não é uma opção desejável para essa 
seleção, já que vincularia o representante a grupos de pessoas. A 
seleção aleatória por si só também não é viável, porque o número de 
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participantes teria que ser gigantesco para garantir a 
representatividade de discursos.  

 

A saída prescrita envolve um misto de aleatoriedade e mapeamento da diversidade para 

a composição de uma instituição que tenha cerca de 20 representantes. A proposta é 

começar com um grupo representativo da população e averiguar o grau de identificação 

de diferentes pessoas com discursos distintos. Tal averiguação pode envolver métodos 

diversos, sendo que os autores sugerem o emprego da Metodologia Q13, embora 

admitam que entrevistas em profundidade também possam fazer o trabalho.  

 

Os proponentes do modelo não o desenvolvem a ponto de prescrever, de maneira acurada, 

a lógica de funcionamento e as rotinas de uma Câmara Discursiva. Eles alegam, por 

exemplo, que diversos mecanismos decisórios poderiam ser mobilizados, incluindo o 

voto, consensos ou acordos operacionalizáveis. O papel principal de tal Câmara seria o de 

recomendação e aconselhamento, ainda que haja vários modos como isso possa de fato 

ocorrer, incluindo versões mais formais e mais informais de institucionalização do 

desenho. Seria possível imaginar, por exemplo, uma Câmara Discursiva como a upper 

house em um sistema bicameral (Dryzek & Niemeyer, 2008, p. 489). Câmaras 

Discursivas também poderiam integrar formas de governança transnacional. 

 

Independentemente da forma de institucionalização, Dryzek e Niemeyer (2008) 

chamam a atenção para a necessidade de pensar mecanismos de accountability, capazes 

de tornar esses minipúblicos responsivos à sociedade. Eles sugerem que essa 

accountability deve ter uma dimensão discursiva, construindo-se ao longo de fluxos 

comunicativos.14 Daí a importância de articular tais Câmaras a outras arenas 

comunicativas que perpassam o sistema deliberativo. 

 

Por mais abstratas que sejam essas ideias, o modelo das Câmaras Discursivas levanta 

pontos de reflexão interessantes, como a da legitimidade dos representantes de 

experimentos participativos e a possibilidade de produzir inovações mais estruturais, 

���������������������������������������� �������������������
13 Proposta por psicólogo William Stephenson, no início do século XX e ainda muito desconhecida no 
Brasil, tal procedimento busca analisar as disposições subjetivas de pessoas com relação a alguns temas. 
Sua base consiste na montagem de uma amostra de enunciados, que devem ser hierarquizados pelos 
participantes de acordo com o grau de concordância. Esses ordenamentos são submetidos a análises 
estatísticas que permitem a localização de padrões de subjetividade. 
14 A respeito da ideia de Accountability Discursiva, ver Mendonça (2008) 
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que alteram o próprio objeto da representação. Algumas dessas ideias serão importantes 

para a avaliação das práticas adotadas pela ALMG nesse diagnóstico.  

 

1.3.8 Conselhos de Políticas Públicas 

 

Os Conselhos de Políticas Públicas diferem significativamente das experiências 

apresentadas anteriormente. Primeiro, porque não são experimentos, mas instituições 

criadas na estrutura do Estado brasileiro nos seus três níveis de governo (federal, 

estadual e municipal), estando vinculados a órgãos responsáveis pela implementação de 

diferentes políticas públicas. Segundo, porque sua criação decorre de mobilizações 

sociais que demandavam maior participação da sociedade nos processos de definição e 

de controle de políticas públicas, durante o processo de redemocratização. Essas duas 

características lhes conferem permanência e regularidade, garantindo relações contínuas 

entre Estado e sociedade civil em processos empoderados. 

 

Algumas premissas orientaram a criação dos conselhos de políticas públicas. Dentre 

elas, destacam-se: a necessária ampliação dos canais de participação política da 

sociedade; a importância de que diferentes concepções, defendidas por atores sociais e 

estatais sobre a amplitude e a direção dos direitos de cidadania, tivessem canais públicos 

de expressão; a relevância de debates inclusivos e razoáveis que antecedessem as 

decisões sobre a política pública; a necessidade de que os processos de construção de 

decisões vinculantes fossem transparentes e públicos; a centralidade da construção 

autônoma das regras de seu funcionamento e os seus critérios de decisão (Cunha, 2004). 

 

Os conselhos são criados por iniciativa do Poder Executivo e se organizam de formas 

diferentes conforme a área de política pública à qual estão vinculados, embora tenham a 

mesma estrutura nos três níveis de governo em uma mesma área. A principal inovação 

desses novos desenhos está na sua composição, uma vez que são constituídos por 

representantes oriundos da sociedade civil e do governo, na maior parte dos casos 

paritariamente. Além disso, a grande maioria tem capacidade de tomar decisões 

vinculantes sobre as políticas públicas de que tratam. Neste sentido, discutem e decidem 

sobre prioridades de ação, recursos orçamentários e financeiros e controle sobre as 
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atividades dos governos e das organizações que recebem recursos públicos decorrentes 

de parcerias que estabelecem com gestores (Cunha, 2009; Faria & Ribeiro, 2010).  

 

As leis que criam os conselhos estabelecem como será sua composição e a forma de 

escolha dos membros. No que se refere ao número de participantes, a maioria tem entre 

10 e 20 membros titulares, acrescidos de seus respectivos suplentes (Faria & Ribeiro, 

2010). Considerando essa média, só para as áreas de saúde e assistência social, sistemas 

organizados nacionalmente e com significativa capilaridade nos mais de 5.000 

municípios brasileiros, estima-se a existência de mais de 11.000 conselhos municipais, 

envolvendo mais de 100.000 pessoas em todo o país (Cunha, 2009).  

 

Quanto à distribuição das vagas, a área da saúde, por exemplo, organiza-se com 50% 

das vagas para usuários do Sistema Único de Saúde, sendo as demais 50% ocupadas por 

representantes de trabalhadores do setor, de prestadores de serviços (iniciativa privada) 

e do governo. Já na assistência social a paridade é entre representantes do governo e 

representantes da sociedade civil, aí incluídos os usuários do Sistema Único de 

Assistência Social, os trabalhadores e os prestadores de serviços (iniciativa privada) em 

proporções variadas (Cunha, 2009). Na área de meio ambiente, os conselhos não são 

necessariamente paritários e incluem representantes do setor empresarial, além daqueles 

do governo e da sociedade civil. Geralmente, as organizações da sociedade civil que 

têm assento nos conselhos ou que concorrem a ele estão tematicamente identificadas 

com a área, algumas se caracterizando pela defesa de direitos, outras por prestarem 

algum tipo de serviço de caráter público. 

 

No que diz respeito à forma de recrutamento, geralmente os conselheiros que 

representam os governos são indicados pelos gestores dos órgãos que têm vaga no 

conselho e os que representam a sociedade civil são eleitos por seus pares em momentos 

específicos ou indicados pelas organizações que têm vaga assegurada na lei que cria o 

conselho (Faria & Ribeiro, 2010; Almeida, 2010). Todos os conselheiros exercem suas 

atividades de forma voluntária, sem remuneração, sendo que alguns conselhos de 

âmbito estadual e conselhos nacionais arcam com despesas de locomoção e estadia dos 

conselheiros para que possam participar das assembleias, que geralmente são mensais, 

nesses níveis de governo. No âmbito municipal, as reuniões plenárias ocorrem com 
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forte variação, desde semanalmente até semestralmente (Faria & Ribeiro, 2010; 

Starling, 2011), incluídas reuniões extraordinárias, quando necessárias. 

 

Os conselhos também apresentam variação na sua forma de organização. A maioria 

deles tem um órgão interno de direção (geralmente denominado de Mesa Diretora) 

presidido por um dos membros eleito entre os pares ou pelo titular da secretaria à qual o 

conselho está vinculado, cabendo ao presidente exercer a representação externa. Muitos 

também possuem uma Secretaria Executiva que cuida da administração cotidiana das 

atividades do conselho e que, em alguns casos, também é constituída por técnicos e 

especialistas que apóiam os conselheiros, oferecendo-lhes as informações e os 

esclarecimentos necessários ao processo deliberativo (Faria & Ribeiro, 2010; Cunha, 

2009). Verifica-se, portanto, uma divisão de trabalho entre os que exercem a função de 

conselheiros e aqueles que apoiam o funcionamento dos conselhos e que, geralmente, 

pertencem aos quadros dos órgãos gestores. 

 

Observa-se, crescentemente, a criação de comissões internas permanentes (também 

denominadas câmaras técnicas), organizadas tematicamente (orçamento, normas, 

fiscalização etc.). Geralmente, os conselheiros são distribuídos entre tais câmaras, que 

têm a atribuição de discutir, mais aprofundada e minuciosamente, as questões que serão 

levadas ao plenário para a deliberação do colegiado. Essas câmaras podem, inclusive, 

apontar decisões a serem referendadas pelo conjunto dos conselheiros. Também é 

verificada a existência de grupos de trabalho, de caráter temporário, constituídos para 

tratar de questões específicas que subsidiarão as deliberações do plenário. Esses grupos 

podem convidar especialistas externos para apoiá-los em suas atividades. Tal dinâmica 

sugere uma sequência de momentos deliberativos, articulados entre si (Goodin, 2008). 

 

As reuniões dos conselhos seguem uma pauta definida pelos conselheiros em reunião 

anterior, pela Mesa Diretora ou pelo presidente (Faria & Ribeiro, 2010), podendo, na 

maioria das vezes, ser alterada pelos membros. Essa pauta pode conter questões 

apresentadas pelos próprios conselheiros, pelo gestor da pasta, por membros de 

organizações da sociedade ou por cidadãos. As reuniões plenárias decidem sobre a 

pauta, sendo que nos conselhos em que há Comissões ou Câmaras alguns pontos de 

pauta são previamente discutidos nesses espaços. Os resultados dessas deliberações são 
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frequentemente referendadas pelo plenário (Cunha, 2009). Os conselheiros têm direito à 

livre manifestação e ao voto nos processos em que este se faz necessário. Na maioria 

dos conselhos os demais participantes das reuniões (não conselheiros) têm direito à voz. 

As decisões tomadas nesses processos devem ser transformadas em resoluções que, por 

sua vez, são divulgadas. 

 

Os estudos sobre conselhos de políticas no Brasil apontam alguns limites ao seu pleno 

funcionamento, como a distância entre o papel previsto normativamente e sua 

efetividade na determinação da política pública, a distorção na representação, o reforço 

ao corporativismo, a ausência vocal do segmento dos usuários, a persistência de 

assimetrias entre os segmentos que compõem os conselhos. As conclusões mais 

otimistas consideram que os conselhos têm propiciado maior inclusão e aprendizado 

político aos diferentes atores sociais que os integram, bem como têm potencial para a 

negociação de interesses e demandas acerca de políticas públicas e quanto à 

possibilidade de se estabelecer “acordos cognitivos” sobre a realidade e os problemas 

relevantes da área (Cunha, 2009).  

 

1.3.9 Orçamentos Participativos 

 

O Orçamento Participativo (OP) é “uma política participativa ao nível local que 

responde a demandas dos setores desfavorecidos da população por uma distribuição 

mais justa dos bens públicos nas cidades brasileiras” (Avritzer & Vaz, 2009, p.2). Ele 

integra atores sociais, membros de associações civis e cidadãos comuns em um processo 

de negociação e deliberação acerca do orçamento público. 

 

 As práticas denominadas de Orçamento Participativo (OP) têm sua origem na cidade de 

Porto Alegre15, em 1990, numa confluência entre a intenção do governo em constituir 

formas de participação popular na sua administração e os anseios dos movimentos sociais 

da cidade em intervir diretamente na definição do orçamento municipal. O OP foi criado 

como uma instância de deliberação pública sobre o orçamento e as prioridades de 

alocação dos recursos públicos, especialmente quanto a obras de infraestrutura a serem 
���������������������������������������� �������������������
15 Há registros de experiências importantes de participação nos municípios de Lages e Vila Velha, 
anteriores ao OP. Entretanto, como destaca Avritzer (2002), é em Porto Alegre que se constitui e se 
denomina como orçamento participativo. 
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realizadas pelo governo municipal, competência até então exclusiva dos poderes 

Executivo e Legislativo (Faria, 1996; Avritzer, 2002; Avritzer & Vaz, 2009).  

 

O êxito da experiência de Porto Alegre fez com que o OP fosse adotado em vários 

municípios brasileiros, numa expansão que aponta a sua implantação em 120 

municípios entre 1990 e 2000, chegando a 201 em 2008 (Ribeiro & Grazia, 2003; 

Avritzer e Wampler, 2008). Dados disponíveis para os anos de 2001 a 2003, relativos 

aos OP de Porto Alegre, Belo Horizonte e São Paulo informam que 310.267 pessoas 

participaram do OP nesse período, respectivamente 83.138, 73.829 e 153.300 (Cunha, 

2004). Nesse processo de expansão, o Estado do Rio Grande do Sul adotou o OP de 

1999 a 2002, ampliando a escala da experiência significativamente e colocando novas 

questões e conflitos, dada a extensão territorial, o número de atores envolvidos, o 

volume de programas, a capacidade da burocracia estatal, a influência das elites 

políticas regionais (Faria, 2005). Além disso, o OP de Porto Alegre inspirou 

experiências semelhantes em Montevidéu (Uruguai), Córdoba e Rosário (Argentina), 

Saint-Dennis (França), Barcelona (Espanha), Toronto (Canadá) e Bruxelas (Bélgica), 

dentre outros municípios. 

 

Como não há legislação que normatize o OP em âmbito nacional, a iniciativa da sua 

implantação tem sido dos gestores municipais e, com isso, os desenhos institucionais 

têm variado significativamente, inclusive quanto ao escopo das decisões, em alguns 

casos ampliado para além de obras e investimentos em infraestrutura (Avritzer, 2002; 

2003; Ribeiro & Grazia, 2003; Avritzer & Vaz, 2009). Ao analisar o OP, Avritzer 

(2002) identifica alguns princípios gerais que sustentam a formulação do processo e a 

relação entre os participantes. O primeiro deles é a participação aberta a todos os 

cidadãos, independente de qualquer vinculação a associações, movimentos, 

organizações ou partidos políticos. Um segundo princípio diz respeito à combinação de 

elementos e regras de participação e de representação, determinados pelos participantes. 

Um terceiro é a alocação de recursos públicos a partir de uma combinação entre as 

decisões dos participantes e critérios técnicos e legais para a ação governamental, 

critérios esses definidos e acordados publicamente (Avritzer, 2003). 
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Ainda que haja grande variação nas práticas de OP (Marquetti, 2007), de modo geral 

tem-se verificado que, uma vez que a iniciativa de criação do OP é dos gestores 

municipais, o processo é iniciado com ampla divulgação da intenção governamental, 

das etapas e das orientações para participação, no intuito de mobilizar os residentes no 

município. O OP organiza-se em assembleias anuais. Geralmente, há um primeiro 

conjunto de assembleias regionais, que ocorre nos bairros, em que o governo apresenta 

as regras do OP (em alguns casos as discute com a população), presta contas quanto aos 

recursos que estão disponíveis para o processo e estimula uma primeira discussão acerca 

das prioridades para aquela região. Nesse momento, qualquer cidadão interessado pode 

participar, caracterizando um recrutamento voluntário. 

 

A etapa seguinte pode incluir várias assembleias nos mesmos bairros ou regiões e se 

organiza em torno do debate sobre as prioridades e a definição das ações que deverão 

constar no orçamento municipal. Desta etapa participam os cidadãos interessados e nela 

são escolhidos delegados do OP, que continuam no processo deliberativo, representando 

os demais moradores dos seus bairros ou regiões na discussão geral do orçamento 

municipal. Em alguns casos, o conjunto desses delegados constitui o Conselho do OP. 

 

As assembleias de delegados constituem a terceira etapa do OP, quando devem ser 

realizadas as adequações entre as escolhas de prioridades feitas pela população e os 

recursos orçamentários disponíveis, muitas vezes escassos para atender toda a demanda. 

Esse é um momento de fortes conflitos e a Caravana das Prioridades16, realizada pelo 

OP de Belo Horizonte, foi um meio de contribuir para o processo deliberativo (Cunha, 

2004). Também consta desta etapa uma avaliação técnica da viabilidade das obras, 

levando em conta aspectos que podem impactar nas deliberações (disponibilidade de 

terreno público, adequação do solo etc.), o que aponta para a importância do apoio da 

equipe de profissionais da prefeitura. Finalmente, a última etapa corresponde à 

elaboração de um plano orçamentário, que é entregue pelos delegados solenemente ao 

prefeito. Em alguns OPs constitui-se, então, uma comissão de delegados ou 

conselheiros que acompanha a execução das obras. 

���������������������������������������� �������������������
16 A Caravana de Prioridades corresponde a uma visita dos delegados a todas as obras demandadas como 
prioritárias, de modo que eles possam deliberar tendo como referência as situações concretas relacionadas 
às obras. Constatou-se que, em muitos casos, os delegados alteraram suas preferências após essas visitas 
(Avritzer, 2003). 
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Este ciclo do OP leva de 04 a 08 meses, a depender do tamanho do município, e deve 

observar com rigor o calendário do ciclo orçamentário anual, determinado por lei, pois o 

plano de investimento ou plano orçamentário entregue ao prefeito deve ser 

encaminhado ao Poder Legislativo para aprovação, conforme estabelece a lei brasileira. 

Se isso não for cumprido, todo o esforço da iniciativa não pode ser efetivado, pois não 

teria autorização legislativa. As dificuldades em se efetivar as decisões tomadas no 

período subsequente têm levado diversas administrações a adotarem OP bienal. Cabe 

lembrar que a alteração na forma de elaborar a proposta orçamentária do Poder 

Executivo, encarnada pelo OP, produziu reações adversas por parte de vários membros 

dos Legislativos municipais, que entendiam que a iniciativa constrangia-os em propor 

alterações ao orçamento, o que é uma de suas prerrogativas constitucionais (Faria, 1996; 

Avritzer, 2003; Avritzer & Wampler, 2008).  

 

Mais recentemente, há experiências de Orçamento Participativo Digital (OPD), com o 

objetivo declarado pelos gestores municipais de ampliar a participação para segmentos 

que têm apresentado pouco envolvimento com o OP, como jovens e classe média. 

Nesses casos, há um site onde constam as informações acerca do processo e das obras 

nas quais o cidadão pode votar, além de oportunidades de interação online, como 

fóruns, vídeo conferências e chats. Também ficam disponíveis aos cidadãos postos de 

votação volantes e fixos, para atendimento aos que não possuem computadores ou não 

tenham acesso à internet, com monitores que apoiam a utilização dos equipamentos. Os 

eleitores do município podem participar, voluntariamente, do processo de escolha, que 

fica disponível durante um período definido de tempo (Cunha, Allegretti & Matias, 

2010; Lana, 2011). 

 

Alguns estudos apontam resultados positivos relacionados aos OP, como: a partilha do 

poder político; a inversão das prioridades de investimento público em direção ao 

atendimento de áreas mais carentes da cidade; o seu potencial educativo e socializador; 

alterações no nível de compromisso da administração com as demandas da população, 

inclusive com o reordenamento institucional para atendê-las; e o potencial para alterar o 

clientelismo recorrente entre representantes e eleitores (Avritzer & Wampler, 2008; 

Avritzer & Vaz, 2009). 
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Algumas dificuldades e desafios também são apontados para o OP, especialmente 

quanto à sua replicabilidade em todas as regiões do Brasil, por legendas partidárias 

diferentes e em territórios ampliados. Já se constatou que o OP pode ter sucesso em 

pequenos municípios, com baixa tradição associativa, desde que haja forte vontade 

política e capacidade financeira de implementá-lo. A pesquisa realizada pelo Fórum 

Nacional de Participação Popular (FNPP) encontrou que 58,2% dos OPs duram uma 

gestão de governo completa, sendo que as demais são interrompidas antes de 

completarem três anos (Ribeiro & Grazia, 2003). Essa instabilidade indica que há 

problemas relevantes quanto à consolidação do OP, mas não invalida a sua importância 

enquanto um novo espaço de participação política e de partilha de poder. 

 

Outro desafio é a articulação entre os processos deliberativos do OP e dos conselhos de 

políticas, uma vez que ambos são imbuídos de poder decisório que vincula a utilização 

dos recursos públicos. Também se apresenta como desafio a relação com o Poder 

Legislativo, que em muitos casos se vê ameaçado por esta nova instância de 

participação. Por fim, mais que um desafio ou problema, há um dilema que perpassa as 

práticas do OP e que diz respeito à sua institucionalização nas estruturas de governo. Se, 

por um lado, isso asseguraria sua perenidade, por outro, poderia diminuir seu potencial 

mobilizador, transformando-o em um processo mecânico e formal, talvez apenas 

legitimador de decisões governamentais (Cunha, 2004). 

 

1.3.10 Conferências 

 

As conferências de políticas públicas são espaços de participação ampliada que 

congregam representantes do poder público e da sociedade civil com o objetivo de 

avaliar a política em questão e propor diretrizes que orientarão ações futuras. Algumas 

delas são previstas nas leis que regulamentam as políticas, como na saúde e assistência 

social. Outras são de iniciativa dos governos, podendo ser regulamentadas por Decreto 

ou não. Muitas conferências compõem um processo complexo com etapas municipais, 

estaduais e nacional. 
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As primeiras conferências nacionais, na área de educação e saúde, foram instituídas por 

decreto presidencial em 1937. No entanto, apenas em 1941 o Presidente da República 

convocou a realização da primeira, da saúde. A ideia era congregar representantes dos três 

níveis de governo e especialistas com o objetivo de contribuir com o governo federal na 

produção de conhecimento sobre a área e orientá-lo na execução de serviços locais 

(Petinelli, Lins & Faria, 2011). Daquele período até 2010, foram realizadas 102 

conferências nacionais, muitas delas antecedidas por conferências estaduais e municipais. 

 

As conferências nacionais foram uma das principais estratégias do governo federal para 

propiciar a participação social no período de 2003 a 2010, sendo que 66% das 

conferências já realizadas ocorreram neste período. Algumas delas aconteceram pela 

primeira vez, como as políticas para mulheres e de segurança pública. Estima-se o 

envolvimento de mais de quatro milhões de pessoas nas diversas etapas de conferências. 

A participação nesses processos, em todos os níveis de governo, é voluntária e o 

recrutamento é feito de forma diferenciada, geralmente observando a composição 

paritária dos respectivos conselhos e, no caso das conferências estaduais e nacional, a 

representação por unidades da federação (Petinelli, Lins & Faria, 2011). 

 

As conferências que integram sistemas nacionais, como a saúde e assistência social, são 

convocadas por ato conjunto do conselho nacional e do ministro da pasta. As demais 

podem ser de iniciativa do Ministério ou do conselho ou de ambos. Neste momento, é 

divulgado o tema que orientará a conferência, o período de realização, as regras 

relacionadas às etapas estaduais e municipais e ao preenchimento das vagas da 

conferência nacional. Num segundo momento, são delineadas as regras da conferência 

em si, por meio do chamado regimento ou regulamento interno, que deve ser aprovado 

pelos participantes da conferência nacional. Este processo do nível nacional orienta e 

serve como parâmetro para os níveis estadual e municipal. 

 

Há uma significativa diversidade nos desenhos das conferências conforme a área de 

política pública. No entanto, tomando as áreas da saúde e da assistência social como 

referência, observa-se que, geralmente, no nível local, a conferência é convocada pelo 

conselho municipal de forma coordenada com o gestor da área de política pública. O 

processo se inicia com a mobilização dos cidadãos, que são convidados a participar das 
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reuniões preparatórias para a conferência, usualmente nos locais de atendimento ao 

cidadão, como as Unidades Básicas de Saúde e os Centros de Referência da Assistência 

Social. Nessas assembleias, qualquer morador do bairro ou região pode participar e tem a 

possibilidade de receber informações sobre a política e sobre ações desenvolvidas pelo 

gestor e parceiros, devendo avaliar a pertinência e o desempenho da política municipal e 

propor agenda para a área. Nessa etapa, são eleitos delegados que representarão o bairro ou 

região na Conferência Municipal, usualmente em número proporcional à sua população.  

 

As conferências municipais resultam da coordenação da ação entre conselho de política 

pública (quando ele existe) e gestor municipal. Quando não há conselho na área de 

política, o gestor convoca a conferência por iniciativa própria. Os delegados eleitos nas 

reuniões preparatórias iniciam seus trabalhos aprovando o regimento interno que 

orientará a deliberação na conferência. Geralmente, em seguida, há um momento de 

informação e nivelamento de conhecimento quanto ao tema da conferência, que ocorre 

por meio de uma ou mais palestras proferidas por especialistas ou por conselheiros 

convidados. Segue-se, então, a realização de trabalhos em grupos, que visam a propiciar 

melhores condições de deliberação. Ao final desses trabalhos, há uma plenária, na qual 

são votadas as decisões que comporão o relatório final da conferência, a ser 

encaminhado ao gestor municipal e ao conselho estadual para que possa compor os 

documentos da etapa seguinte, a conferência estadual. Ainda nas conferências 

municipais, são eleitos delegados que participarão da conferência estadual 

representando os municípios.  

 

As conferências estaduais e a nacional, de modo geral, seguem o mesmo padrão das 

conferências municipais. Observam-se algumas alterações quanto ao tempo de duração, 

que é maior, e quanto à necessidade de maior apoio do órgão gestor estadual e nacional, 

uma vez que envolvem deslocamentos para outra cidade, necessidade de estadia durante 

e alimentação.17 Esses fatores indicam o necessário dispêndio governamental para a 

realização das conferências, o que implica a previsão de recursos orçamentários 

correspondentes aos gastos previstos.  

 

���������������������������������������� �������������������
17 Vale ressaltar que, no nível municipal, também se costuma oferecer algum apoio à participação, como 
alimentação e traslados. 
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Ainda há poucos estudos sobre as Conferências. Um deles, realizado por Silva (2009) em 

relação a 34 conferências nacionais, mostra que elas envolvem, em média, 1.451 

participantes (a que teve o maior número foi a de saúde realizada em 2003, com 3.000). 

De acordo com a pesquisa, 55,1% deles são representantes da sociedade civil, 36,6% de 

órgãos ou instituições governamentais e 8,3% são observadores, representantes de órgãos 

do Legislativo ou de organismos internacionais. Do total de participantes, 88% foi eleito 

nas conferências intermediárias e 12% deles foram definidos como delegados natos. A 

maioria das conferências (68%) teve caráter propositivo e consultivo, sendo que apenas 

32% produziam decisões vinculantes. Interessante notar que 60% das conferências não 

contavam com qualquer instrumento legal que garantisse a sua continuidade. 

 

Uma questão que tem se mostrado relevante é o processo de encaminhamento dos 

resultados das conferências, uma vez que são geradas uma média de 270 deliberações 

que dizem respeito a questões variadas. Algumas delas estão fora da competência do 

Ministério ou de competência compartilhada, o que demanda uma articulação entre 

órgãos de governo para serem implementadas. As principais críticas feitas às 

Conferências dizem respeito à pouca publicidade dos resultados de tais processos e à 

ausência de seu acompanhamento sistemático junto ao Executivo, ainda que haja 

avanços significativos, como a instituição do Sistema Único de Assistência Social, 

deliberado em Conferência.  

 

Por outro lado, estudo realizado por Pogrebinschi e Santos (2009) identificou resultado 

significativo junto ao Poder Legislativo Federal, especialmente a Câmara de Deputados, 

de 1989 a 2009. Cerca de 20% dos projetos de lei têm pertinência temática com as 

diretrizes oriundas das conferências nacionais, bem como 49% das propostas de 

emendas à Constituição Federal. Uma relação direta das diretrizes emanadas nas 

Conferências com a produção legislativa pode ser verificada em 4,3% dos projetos 

iniciados e 12,5% das Propostas de Emendas à Constituição, perfazendo um total de 612 

(4,5%) iniciativas dos legisladores. 

�

�
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2. A participação popular na Assembleia Legislativa de Minas Gerais 

 

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais é, hoje, célebre, por sua abertura aos 

cidadãos. Entre os legislativos estaduais, a ALMG é frequentemente apontada como 

uma das que tem experimentado práticas mais ricas no que concerne à gestão da 

informação e ao fomento de interlocução com a sociedade (Rocha, 2011). A atual 

estrutura e as diretrizes da Casa são coerentes com um ideário participativo que tem sido 

construído, paulatinamente, por meio de práticas da instituição. Em alguma medida, há 

servidores e deputados que partilham o entendimento de que a participação popular é 

essencial para o cumprimento de uma série de atribuições do legislativo.  

 

Esse desenvolvimento de práticas participativas é fruto de mudanças profundas tanto no 

Brasil como na própria Assembleia. As próximas seções do relatório abordam 

rapidamente esses fatores. No primeiro caso, faremos uma apresentação muito sucinta 

sobre a virada participativa ocorrida no Brasil contemporâneo. No segundo caso, 

buscaremos delinear o chamando processo de mudança institucional da Assembleia 

Legislativa de Minas Gerais. Ambas as seções apresentam breves contextualizações que 

ajudam a compreender a participação atual no legislativo mineiro. 

 

2.1. O Brasil e a institucionalização da participação 
 

Dos tempos coloniais à República Velha, a trajetória da participação política no Brasil, 

foi marcada pela “oligarquização do sistema de poder e [pela] marginalização do povo 

no espaço público” (Moisés, 1990, p.15, grifos no original). Isso propiciou a formação 

de uma cultura política em que a sociedade é vista como pouco capaz de gerar a ordem 

e o desenvolvimento, cabendo ao Estado a organização e a regulação da sociedade. A 

primazia do Estado correspondeu à iniciativa e à condução dos processos políticos pelas 

elites dominantes, o que gerou uma ordem política, em grande medida, desvinculada 

dos cidadãos. Como diversos estudos apontam, no início do período republicano, 

somente cerca de 1% da população brasileira exercia o direito político de votar 

(Oliveira, 2000). Essa apropriação das decisões políticas pelas elites gerou, segundo 

Moisés (1990, p.17, grifos no original), “uma forma de alienação política de parcelas 
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significativas da população em relação à vida pública”. A política é percebida como 

“coisa dos outros”, e seu papel é mais reativo do que propositor. Torna-se, assim, 

ausente dos espaços públicos. 

 

Esse cenário começa a modificar-se na década de 1930, quando o desenvolvimento do 

capitalismo industrial é acompanhado pela crescente urbanização e pela criação de 

organizações sindicais. A combinação desses processos suscitou demandas por 

incorporação política de setores da população urbana, que passam a ocupar, de forma 

difusa e irregular, os espaços públicos. Mesmo com certa extensão nos direitos 

políticos, foram mantidas restrições significativas quanto à participação eleitoral, como 

a exclusão de analfabetos, que representavam a maioria da população. 

 

Nas três décadas seguintes, pôde-se observar uma crescente e “vigorosa pressão popular 

no sentido de incorporação das massas ao Estado e aos benefícios do processo de 

desenvolvimento” (Moisés, 1990, p.21). A participação popular, especialmente a 

eleitoral, demonstrava as condições desiguais em que se situava a maioria da população 

e expressava seu desejo de ampliação do acesso aos direitos sociais (Carvalho, 2003; 

Moisés, 1990). Esse período se caracterizou por uma relação complexa de integração e 

controle, própria do populismo, fenômeno fortemente presente nesse momento 

(Weffort, 1978). Ainda assim, a maioria da população permanece excluída de processos 

eleitorais. Como recorda Jairo Nicolau (2002), em 1950, o Brasil tinha um índice de 

analfabetismo de 48%. 

 

A participação popular, expressa em movimentos sociais e associações civis, que vinha 

aumentando a pressão sobre o sistema político no início da década de 1960, é ceifada no 

período da ditadura militar, regime avesso à participação política. Esse quadro começa a 

ser alterado em meados da década de 1970. Fatores internos ao regime autoritário e 

mudanças ocorridas na natureza das relações entre grupos e classes sociais propiciaram 

condições para a retomada da participação popular, agora de forma mais intensa e 

diversificada do que no período democrático anterior (Moisés, 1990; Boschi, 1987; 

Avritzer, 1993; 2010). 
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Nessa fase, estruturam-se inúmeras associações não corporativas, que alargaram o número 

de atores sociais e alteraram o peso relativo dos atores tradicionais (sindicatos e partidos). 

As contradições sociais e institucionais tornaram-se mais evidentes, provocando a busca 

por novos desenhos institucionais, capazes de lidar com as tensões existentes. Há, assim, 

uma grande reorganização partidária, que propiciou o surgimento de partidos com perfis 

ideológicos diferenciados (Santos, 1986 apud Moisés, 1990; Avritzer, 1993).  

 

Paralelamente, amplas mobilizações populares reivindicavam novos direitos e novos 

mecanismos de participação nas decisões políticas, o que foi concretizado na 

Constituição Federal de 1988. Construída de maneira participativa, a Carta Magna 

estendeu o sufrágio para analfabetos, previu a participação direta dos cidadãos associada 

à representação (Art. 1º da Constituição); instituiu o plebiscito, o referendo e a iniciativa 

legislativa popular (relativos à produção legislativa), bem como a participação de 

organizações da sociedade civil na definição e no controle de diferentes políticas 

públicas (no âmbito do Poder Executivo). Esse contexto propiciou o surgimento de 

novas formas de participação política e novos espaços de engajamento cívico. 

 

Como aponta Nobre (2004), essas mudanças colocam em jogo o estabelecimento 

teórico e prático da relação entre duas arenas. A primeira, macroestrutural, na qual se 

situam as instituições mais abrangentes de um regime democrático (eleições periódicas 

e livres, separação de governo, respeito e garantia de direitos). A outra, em que estão 

localizadas inovações institucionais de participação e deliberação. O Brasil, como 

constata Gaventa (2004, p.8), “tem sido um dos mais importantes laboratórios do 

mundo a experimentar o que significa aprofundar a democracia na prática, e a enfrentar 

as dificuldades de fazê-lo”, o que foi possível em virtude de reformas constitucionais, 

da atuação de movimentos sociais e da criação de inovações políticas. 

 

Desde 1988, inúmeras possibilidades de participação institucionalizada têm sido 

experimentadas, como mencionado na seção anterior. No Poder Executivo, são 

disseminadas formas de participação decorrentes de legislação, como os Conselhos de 

Políticas. Há, também, aquelas de iniciativa de governantes, a partir de mobilizações 

populares (como os Orçamentos Participativos) ou em decorrência de projetos políticos 

específicos (como o Planejamento Participativo). No Poder Legislativo, esse processo 
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incluiu, além do referendo, do plebiscito e da iniciativa legislativa, a criação de 

comissões específicas, como a Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos 

Deputados, na qual a participação popular transmuta-se em iniciativa legislativa, 

podendo originar projetos de lei e proposições a serem incorporadas nos instrumentos 

públicos de planejamento. Essa inovação também foi realizada no Senado Federal, bem 

como em várias Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais. 

 

No que diz respeito aos mecanismos de participação cidadã no processo legislativo, há 

diferenças significativas. A primeira delas é que referendo e plebiscito são acionados 

circunstancialmente pelos parlamentares ou pelo governo, para transferir aos eleitores 

parte das suas decisões (prospectiva ou retrospectivamente); enquanto a iniciativa 

legislativa popular se origina da ação dos eleitores. No Brasil, referendo e iniciativa 

legislativa não possibilitam a introdução de mudanças constitucionais nem vetos a leis 

ordinárias, o que pode ocorrer por meio do plebiscito. Os representantes eleitos continuam 

de posse das prerrogativas centrais no processo decisório, ainda que este seja orientado 

pelos cidadãos (Correa e Nunes, 2006, p.131). Importante destacar, ainda, que plebiscitos, 

referendos e iniciativas populares se configuram como oportunidades esporádicas de 

decisão, ao passo que instituições como comissões de participação popular e conselhos 

setoriais criam contextos decisórios contínuos, nos termos de Sartori (1994). Com isso, 

criam condições mais propícias de interação reiterada entre os participantes.18 

 

Estudos internacionais apresentados por Moisés (1990) sobre a utilização da iniciativa 

legislativa mostram que esse é um instrumento poderoso para estimular mudanças no 

funcionamento do Legislativo, pois possibilita a articulação dos representantes com 

demandas populares e, ao mesmo tempo, funciona como um mecanismo complementar 

à estrutura partidária. No entanto, seu êxito tem sido associado a algumas condições 

pré-existentes – nível educacional, condições econômicas, capacidade de organização – 

indicando que, de alguma forma, esse instrumento pode perpetuar desigualdades 

(Moisés, 1990). A experiência constituinte brasileira, que incluiu a iniciativa popular na 

apresentação de emendas populares à Constituição Federal de 1988, mostrou que só 

setores organizados da população ou com lobbies muito bem estruturados, lograram 

participar efetivamente do processo (Moisés, 1990).  

���������������������������������������� �������������������
18 Agradecemos à Fátima Anastasia por essa observação. 
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Por outro lado, algumas experiências mostram que a articulação entre organizações da 

sociedade civil e o parlamento pode produzir mudanças significativas nas leis e na forma 

de controle do trabalho dos governantes, sendo mecanismos relevantes de articulação e 

interação entre instituições do Estado e forças sociais. É aqui que entram em jogo algumas 

inovações institucionais, das quais o legislativo mineiro é um caso emblemático.  

 

2.2. Mudanças institucionais da ALMG: um breve histórico 
 

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) passou por profundas mudanças 

institucionais nas últimas décadas, no intuito não apenas de melhorar a organização e a 

estrutura internas da Casa, mas também de garantir uma melhor interlocução com a 

sociedade. Essas transformações ampliaram o acesso às informações por parte dos 

cidadãos, assim como a participação destes nas atividades legislativas. A fim de avaliar 

o estatuto atual da participação na ALMG, é importante recuperar esse histórico de 

mudanças que atuaram na melhoria da imagem do Poder Legislativo frente à sociedade 

e na aproximação entre esta e a Assembleia. 

 

O fim dos anos 1970 e o início dos anos 1980 assistem a uma crescente informatização 

da ALMG - a assembleia pioneira nesse processo no Brasil -, à profissionalização do 

corpo técnico (com a instauração dos primeiros concursos públicos) e à modernização 

administrativa (Renault, 2009, p. 63). Naquele contexto, buscava-se construir uma 

Assembleia mais eficiente. Os deputados eleitos em 1986 (em um momento de grande 

renovação dos membros da Casa) percebem a necessidade de uma melhor gestão da 

imagem pública do Poder Legislativo e passam a propor medidas que possam atender a 

esse objetivo no contexto da redemocratização do país (Anastasia, 2001). 

 

Assim, na preparação do processo constituinte, a ALMG realizou vários debates sobre 

questões que integrariam a nova constituição, convocando a sociedade a participar da 

discussão acerca de questões de interesse público. É ilustrativo citar, também a realização 

da Miniconstituinte de Minas, em 1986, na qual alunos de escolas públicas e privadas de 

Belo Horizonte tiveram a oportunidade de dar sugestões para a nova Constituição Federal. 

Essa participação da sociedade no debate público e nos processos legislativos será 
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regulamentada pelas duas constituições (a federal, de 1988, e a estadual, de 1989). Como 

destaca Myriam Oliveira (2009, p. 10), naquele contexto, “o Legislativo e o Executivo 

estaduais passaram a ter de ouvir a sociedade civil para elaborarem leis e políticas 

públicas”, amenizando a histórica assimetria entre sociedade civil e Estado. Dessa 

forma, as mudanças constitucionais acarretaram uma transformação na relação entre 

ALMG e sociedade civil, na medida em que, 

politicamente, a Constituinte foi o laboratório que gerou um novo 
padrão de interação entre segmentos da sociedade civil e setores da 
Assembleia que, anos depois, serviu como uma das bases de 
sustentação do projeto de inovação institucional da ALMG, em 
especial o seu “braço” democratizante. (Fuks, 2010, p. 267) 

 

No âmbito estadual, outro mecanismo que auxiliou nesse processo de aproximação 

entre Estado e sociedade foi a criação do Comitê Deliberativo de Comunicação 

Institucional em 1989.  

Esse comitê tinha um papel de pensar essa abertura da Assembleia 
para a sociedade civil e propor ações externas e internas. Internas por 
quê? A Assembleia não estava preparada para isso. Não tinha 
funcionários preparados para isso. No período da Constituição foi 
muito difícil para ela, porque ela não tinha funcionários especializados 
em cada área temática. Então, foi muito difícil, um esforço sobre-
humano para se fazer isto. [...] A parte externa, ela começa a trabalhar 
com a questão da mídia. Isso tudo aí foi uma política; um plano 
estratégico orientado pelo comitê deliberativo (Entrevistado 28). 

 

O Comitê Deliberativo de Comunicação Institucional assumiu a tarefa de “propor as 

diretrizes do processo de inovação e da reestruturação interna da Casa, coordenando a 

criação e a implementação das novas formas de interlocução com a sociedade civil” 

(Anastasia, 2001, p. 32). Ele é a expressão do papel que o corpo administrativo da Casa 

desempenhou na proposta de elementos modernizadores e na sensibilização dos 

parlamentares em torno dessa causa (Rocha, 2011, p. 173). 

 

O comitê apontou para a necessidade de reestruturação administrativa da Casa, 

intensificando a profissionalização dos servidores e modos de avaliação de seu 

desempenho. Uma consultoria externa foi contratada a fim de realizar um diagnóstico 

dos processos comunicativos da ALMG e de propor medidas para torná-los mais 

eficiente. Tais sugestões foram formalizadas em um Plano Estratégico de Comunicação 

Institucional, que foi colocado em prática a partir de 1990. 
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Além de buscar reestruturar os órgãos existentes, esse plano propôs a criação de outros, 

“como a Secretaria de Comunicação Institucional, responsável pelos projetos de mídia 

lato sensu; a Gerência de Projetos Institucionais (GPI), encarregada de colocar em prática 

os novos mecanismos de interlocução com a sociedade civil” (Oliveira, 2009, p. 11). Vale 

citar, também, o surgimento da Escola do Legislativo e da TV Assembleia. A Escola do 

Legislativo foi criada em 1992, visando, inicialmente, à capacitação dos servidores da 

ALMG. Ela faz parte de um cenário mais amplo, marcado pela 

institucionalização do concurso público como forma exclusiva de 
recrutamento do quadro permanente da ALMG, a criação de uma 
política de treinamento permanente do corpo técnico, a criação de 
formas de avaliação de desempenho dos servidores e a instituição de 
plano de carreira para funcionários (Rocha, 2011, p. 173) 

 

A Escola do Legislativo oferece, ainda, cursos de formação para vereadores e seus 

assessores, objetivando, com isso, o fortalecimento das câmaras (Oliveira, 2006, p. 45). 

Posteriormente, a Escola estendeu as suas atividades a todos os cidadãos de Minas, 

desempenhando um papel importante na educação e na informação para cidadania de 

diferentes indivíduos e grupos (Mangue, 2008, p. 96). A experiência bem sucedida da 

Escola do Legislativo “foi replicada por todas as assembleias legislativas e por várias 

câmaras de vereadores do Brasil” (Anastasia, 2009, p. 50).  

 

Por sua vez, a TV Assembleia, primeiro canal legislativo do país, foi criada em 1995 e, 

desde então, cumpre um papel fundamental na circulação de informações sobre as 

atividades ligadas à ALMG e a seus parlamentares. Inicialmente, a TV transmitia sessões 

plenárias e reuniões de comissões, mas a programação foi ampliada e inclui, atualmente, 

outros tipos de transmissão, como telejornais e programas de estúdio. Além da TV e da 

Escola, o plano estratégico propôs a  

a implantação do Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC), que 
forneceria informações sobre a agenda da Casa e sobre os 
parlamentares; e a abertura do Espaço Político-Cultural da 
Assembleia, que abrigaria o Teatro, a Galeria de Exposições e o 
Centro de Memória do Legislativo, este ainda por ser implantado. Tal 
conjunto se destina a eventos de incentivo ao exercício da cidadania e 
à integração entre Legislativo e sociedade em termos políticos, 
culturais e artísticos (Oliveira, 2009, p. 11). 
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Essa integração também foi institucionalizada no Regimento Interno da ALMG de 

1990. O documento consolida “a prerrogativa de autoria de proposições de lei - 

iniciativa popular - por parte da população”, já reconhecida pelas duas constituições 

(Magalhães, 2009, p.5). Essa inclusão dos cidadãos como propositores de lei “significa 

um primeiro movimento no sentido de incorporá-los institucionalmente à arena 

parlamentar facultando-lhes o direito de iniciativa legislativa bem como de participar 

das discussões relacionadas aos projetos por eles encaminhados à consideração do 

Legislativo” (Anastasia, 2001, p. 41). Além de prever tais iniciativas, o regimento cria 

um mecanismo de controle da burocracia pública, na medida em que 

credencia os cidadãos a apresentarem petições e representações contra 
atos e omissões de autoridades e entidades públicas, para 
conhecimento e providências da Assembleia Legislativa mineira, o 
que significa participar, dessa forma, da fiscalização e do controle 
exercidos pelo Poder Legislativo sobre os demais Poderes do Estado 
(Magalhães, 2009, p.5). 

 

O regimento de 1990 também traz alterações importantes em relação ao papel das 

comissões permanentes da Assembleia.19 Antes restritas à emissão de parecer sobre 

assuntos submetidos à sua avaliação, tais comissões passam a ter “poder terminativo em 

matérias relacionadas à declaração de utilidade pública, denominação de próprios 

públicos, datas comemorativas e homenagens cívicas, bem como em determinados 

projetos de resolução e requerimentos” (Anastasia, 2001, p. 45). “Constituídas de modo 

proporcional, como microcosmos do Plenário” (Rocha, 2011, p. 54), as comissões 

podem “convocar autoridades estaduais para prestar esclarecimentos e informações, 

apreciar planos e programas públicos e acompanhar sua execução, exercer a fiscalização 

do dispêndio dos recursos estaduais e dos atos da administração pública” (Anastasia, 

2001, p. 51). Tais comissões se dedicam, assim, a discussões de temáticas específicas, 

realizadas por grupos de parlamentares definidos que podem, em tese, especializar-se 

em determinadas áreas. Isso pode ampliar a qualificação dos parlamentares, além de 

favorecer a circulação e o debate de informações qualificadas que subsidiam as decisões 

nas sessões plenárias, o que também colabora na redução de assimetrias entre blocos 

parlamentares. De acordo com Rocha (2011, p. 53): 

Outro objetivo da divisão do trabalho legislativo em comissões teria 
sido reduzir a dependência do Legislativo em relação ao Executivo no 

���������������������������������������� �������������������
19 Além dessas, também existem as comissões temporárias, instauradas por prazos determinados, e que se 
subdividem em especiais, de inquérito e representação. (ANASTASIA, 2001, p. 48). 
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tocante aos recursos informacionais e, dessa forma, ampliar a 
importância do Poder Legislativo no sistema como um todo. 

 

O mesmo regimento de 1990 cria, ainda, o procedimento das audiências públicas, 

através das quais ocorrem discussões entre parlamentares e representantes da sociedade 

civil que possam subsidiar o processo legislativo (Magalhães, 2009). Tais audiências, 

previstas na Constituição Estadual de 1989, são convocadas pelas comissões 

permanentes da Casa, podendo ser solicitadas por entidades e segmentos interessados no 

tema em questão. Participam especialistas e cidadãos, que contribuem para a discussão 

de projetos em tramitação, a fim de qualificar os debates e aprofundar os conhecimentos 

sobre as questões, antes que sejam submetidas às sessões plenárias.  

 

Em 1993, iniciam-se as chamadas Audiências Públicas Regionais, instrumento que 

possibilitava que a sociedade civil participasse das decisões relativas a novos 

investimentos do orçamento de Minas Gerais. Esses espaços  

foram concebidos como instrumento para abrir caminhos à 
participação dos representantes da sociedade civil e dos poderes 
públicos locais na discussão dos problemas socioeconômicos de seus 
setores e regiões, bem como na apresentação e priorização de 
propostas para sua solução, via Orçamento. (Oliveira, 2009, p.22) 

 

Assim, previa-se o planejamento coletivo do desenvolvimento de Minas Gerais por 

todas as regiões do Estado, que tinham a oportunidade de apresentar propostas de 

caráter regional de acordo com suas demandas prioritárias (Mangue, 2008). Com as 

audiências públicas regionais, no decorrer dos anos 1990, houve um fortalecimento da 

“ideia de participação coletiva e de protagonismo popular na construção orçamentária, 

que iria desempenhar papel tão decisivo na década seguinte” (Oliveira, 2009, p. 22). 

Entretanto, houve muita resistência por parte do Estado para cumprir a execução 

orçamentária priorizada nas audiências, o que levou à extinção dessas audiências, em 

1999.20 De acordo com Oliveira, “o projeto de audiências públicas regionais não 

conseguiu alcançar, plenamente, seu objetivo mais concreto: a total implementação, 

pela via orçamentária, das propostas aprovadas” (Oliveira, 2009, p. 23). Todavia, ela 

destaca que há unanimidade no  

���������������������������������������� �������������������
20 Essas audiências regionais são precursoras das audiências implementadas, nos anos 2000, para 
discussão do Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG), como será discutido ainda nesta seção. 
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reconhecimento de que as audiências constituíram valioso instrumento 
para expressar a vontade e as necessidades das comunidades. Faltava 
apenas implementar as propostas. Também permitiram o 
conhecimento mais sistematizado das realidades locais e passaram a 
ser um valioso instrumento de comunicação entre o poder público 
estadual e os Municípios. (Oliveira, 2009, p. 23) 

 

As audiências públicas regionais integram o grupo de inovações instauradas pela ALMG 

nos processos legislativos a partir dos anos 1990. Tais inovações buscam encontrar meios 

para ultrapassar as limitações existentes na atuação dos parlamentares em virtude da 

maior autonomia do Executivo (prevista na Constituição Federal) na proposição de leis e 

das restrições ligadas à administração pública estadual. Como aponta Fabiana Oliveira, 

“orçamentos e tributos estaduais são matérias de competência privativa do chefe do 

Executivo. Saúde e educação também são temas com restrições para a atuação dos 

deputados. Tudo isso acaba afunilando – e muito – as possibilidades de escolhas dos 

parlamentares” (Oliveira, 2006, p.40). Frente a tais limitações constitucionais, as 

inovações institucionais se constituem com uma forma de a ALMG ampliar a participação 

dos cidadãos nos debates e decisões políticas, promover uma fiscalização das ações 

governamentais pela sociedade, além de colaborar na formação dos cidadãos em relação 

ao Poder Legislativo. Segundo Fátima Anastasia (2001), tais inovações 

afetam as relações entre agentes e principals e incidem positivamente 
sobre os graus de responsiveness e de accountability do Legislativo 
mineiro perante os cidadãos. A principal novidade apresentada pela 
Assembleia mineira é a adoção de mecanismos institucionais de 
interlocução com segmentos organizados da sociedade civil, os quais 
constituem canais de comunicação entre os processos de participação 
e de representação políticas. (Anastasia, 2001, p. 25) 

 

Fung (2004, p. 189) aponta que a implementação de minipúblicos pode ser uma via para 

atrair apoio popular para atores políticos e ressignificar a imagem de certas instituições. 

Foi justamente a aposta da ALMG na criação de uma série de inovações. Dentre esses 

procedimentos institucionais, situam-se os ciclos de debates, os seminários legislativos 

e os fóruns técnicos. Esses eventos começam a acontecer no início da década de 1990 e 

têm por objetivo institucionalizar a participação da sociedade civil nos processos 

legislativos. Eles podem ser vistos como os 

mecanismos que melhor atestam a radicalidade das mudanças 
institucionais em direção à incorporação dos cidadãos como atores no 
Poder Legislativo, por formalizarem mecanismos de participação na 
proposição legislativa e no controle da atividade parlamentar e da 
atuação do Poder Executivo (Magalhães, 2009, p.5). 
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Os primeiros ciclos de debates apresentavam uma estrutura simples, em que um 

determinado tema era apresentado por especialistas e debatido com participantes 

(Oliveira, 2009, p. 13). Esses ciclos objetivam “propiciar uma reflexão sobre temas de 

relevância na conjuntura nacional, trazendo à ALMG parlamentares, especialistas e 

autoridades de diferentes setores” (Mangue, 2008, p.92). Esse primeiro formato, criado 

com o intuito de qualificar o processo legislativo através de uma maior participação dos 

cidadãos, viu-se complementado pela criação de outros mecanismos institucionais de 

interlocução com a sociedade. 

 

Os Seminários Legislativos são eventos de maior porte, realizados a partir de 1991, em que 

temas relevantes em determinada conjuntura são debatidos por parlamentares, membros da 

sociedade civil e entidades públicas. O objetivo é promover o debate respaldado em visões 

diferentes, acerca de determinado assunto, no intuito de construir “um documento de 

subsídio à atividade parlamentar” (Prata, 2007, p. 70). Além disso, dos seminários também 

podem originar “propostas de legislação na área, a serem encaminhadas aos 

parlamentares” (Anastasia, 2001, p. 33). Em 1999, teve início o processo de interiorização 

desses seminários, ampliando o debate sobre diferentes temáticas em várias cidades 

mineiras e coletando propostas para serem discutidas na capital. Essa mudança promoveu 

uma significativa alteração no escopo da participação, além de criar um canal 

institucionalizado de comunicação entre deputados e cidadãos do interior. No que concerne 

à efetividade, de acordo com Oliveira, todos os 20 seminários legislativos realizados até 

2009 resultaram em propostas implementadas (Oliveira, 2009, p. 13).  

 

Os fóruns técnicos, iniciados em 1992, também são mecanismos que visam à discussão 

de temáticas específicas, mas, como o próprio nome sugere, sobretudo no início 

apresentavam uma dimensão mais técnica (quando comparados com os seminários). 

Nesse sentido, esse tipo de fórum apresenta um grau de especificidade que “requer a 

participação de especialistas e representantes de entidades civis e de órgãos públicos” 

(Mangue, 2008, p. 92). Assim como nos seminários, “o resultado do processo de 

discussão é também um documento que expressa os pontos de convergência e de 

divergência dos participantes quanto ao assunto tratado e que contém proposta de 

proposição legislativa” (Anastasia, 2001, p. 60). Quanto à eficácia desses fóruns, 
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Oliveira destaca que, apesar de a maioria ter subsidiado propostas de legislação, “nem 

todos apresentaram os resultados pretendidos” (Oliveira, 2009, p. 14). É importante 

destacar que esses 

procedimentos adotados – e institucionalizados – de interlocução com 
a sociedade facultam a ampliação do processo de deliberação política, 
pelo qual as preferências dos atores são não apenas reveladas e 
agregadas, mas também transformadas com vistas à construção do 
consenso possível (Anastasia, 2001, p. 71). 

 

Esses eventos institucionais trouxeram mudanças importantes no perfil do Poder 

Legislativo de Minas Gerais ao longo da década de 1990. Nos anos 2000, ao lado da 

continuidade desses mecanismos, outras ações institucionais serão implementadas no 

intuito de aprofundar a interlocução entre o legislativo e a sociedade. Uma dessas ações 

se refere à participação dos cidadãos na discussão do Plano Plurianual de Ação 

Governamental (PPAG).21 A fim de institucionalizar essa participação da sociedade na 

discussão e na revisão desses planos, foi criada, em 2003, a Comissão de Participação 

Popular (CPP), a qual amplia a atuação dos cidadãos nos processos legislativos. Através 

da CPP, foi iniciado, no mesmo ano, o processo de discussão popular do Plano Mineiro 

de Desenvolvimento Integrado (PMDI) e do PPAG, “com a realização de audiências 

públicas específicas para a apresentação de propostas de emenda aos programas e 

projetos que compõem tais peças de planejamento estatal.” (Magalhães, 2009, p.1). A 

criação da CPP exibe o esforço da ALMG no intuito de “aperfeiçoar a participação da 

sociedade civil nos processos de elaboração orçamentária e de planejamento estatal” 

(Prata, 2007, p. 68). Como destaca Mangue,  

no exercício de suas competências, a CPP: recebe e aprecia 
sugestões para aprimorar os trabalhos legislativos; recebe e 
encaminha propostas de ação legislativa (projetos de lei, emenda 
a projeto de lei em tramitação, requerimento de informações 
oficiais a órgãos públicos e a autoridades, solicitação de audiência 
pública, consulta popular, etc.); acompanha a tramitação de uma 
proposta de ação legislativa apresentada pela sociedade; e 

���������������������������������������� �������������������
21 O PPAG é a “lei que contém as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública para os 
quatro anos seguintes à sua edição, com a previsão dos gastos de duração continuada e de custeio deles 
decorrentes. O PPAG vigora do segundo ano de um governo até o primeiro ano do governo seguinte” 
(MAGALHÃES, 2009, p. 1). O PPAG é formulado a partir do parâmetro definido pelo Plano Mineiro de 
Desenvolvimento Integrado (PMDI), o qual é responsável por estabelecer “as diretrizes mais gerais da 
administração pública, sendo um instrumento de planejamento de longo prazo” (MAGALHÃES, 2009, p. 
1). Além desses planos, compõem o planejamento governamental a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). 
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promove estudos, pesquisas e debates ou realiza consulta pública 
sobre assunto de interesse geral. (Mangue, 2008, p.91) 

 

Em 2003, o primeiro ano de discussão popular dos planos, foram realizadas cinco 

audiências públicas (quatro em Belo Horizonte e uma em Araçuaí), que trouxeram como 

resultado a inclusão de um novo programa estruturador para o PPAG (2004-2007) que 

não estava previsto no planejamento inicial enviado pelo Executivo. O programa Inclusão 

social de famílias vulnerabilizadas “foi contemplado com verbas e passou a integrar as 

prioridades do novo governo” (Oliveira, 2006, p.35). Dessa forma, as audiências públicas 

convocadas através da CPP ampliam as possibilidades de interferência dos cidadãos no 

planejamento e na definição dos rumos orçamentários do Estado. 

 

Outra inovação importante para melhorar a participação da sociedade nos processos 

legislativos se refere à Consulta Pública Online proposta pela ALMG em relação ao 

Plano Decenal de Educação. A consulta online foi proposta pelo Fórum Técnico, 

organizado para debater o referido plano, entre março e abril de 2009. Através da 

consulta pública foram recebidas 212 contribuições, sistematizadas em 40 novas 

propostas, compondo o documento a ser debatido neste fórum. 

 

Além desses mecanismos que fomentam a participação, a ALMG também atuou em 

conferências de caráter regional ou estadual, de competência do poder Executivo, bem 

como em teleconferências diversas, com o objetivo de “debater temas que, por sua 

importância e pelo interesse que despertam em amplos segmentos da população, 

requerem um meio de transmissão que alcance todo o país” (Mangue, 2008, p. 94). Há 

ainda, o resultado de uma parceria estabelecida entre a Assembleia e a PUC Minas: o 

projeto Parlamento Jovem (PJ), criado em 2004, com objetivo de formação e 

capacitação, tendo como meta promover reflexões e debates sobre os processos 

legislativos entre estudantes universitários e de ensino médio. 

 

Uma síntese dos eventos já realizados pela ALMG pode ser encontrada na tabela abaixo: 

 
Tabela 1: Número de práticas participativas realizadas pela ALMG por tipo 

 

Tipo de Prática Número de Eventos 
Audiências Públicas 103 
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Ciclo de Debates 117 

Conferência regional/ Estadual 21 

Eventos Diversos 110 

Fóruns Técnicos 82 

Parlamento Jovem 6 

Seminário Legislativo 112 

Teleconferência 12 

Total de Eventos  563 
 
Fonte: Atualização da tabela de Oliveira (2009) a partir de dados fornecidos pela GPI sobre o 
biênio 2010/2011 

 
A contabilização apresentada na Tabela 1 segue os parâmetros da GPI e considera cada 

evento de interiorização como um evento específico. As audiências públicas contadas 

restringem-se às referentes à revisão de leis orçamentárias, não estando ali incluídas 

aquelas realizadas regulamente pelas Comissões. Os números são impressionantes: 563 

processos. Se se considera, ainda, o montante de audiências públicas realizadas nas 

Comissões Permanentes (279, somente em 2011), tem-se uma clara ideia do volume e da 

complexidade da participação cidadã institucionalizada na Casa. 

 

A reconstrução da trajetória de mudanças institucionais na ALMG mostra um 

aprimoramento e um enriquecimento substantivos dos processos legislativos no Estado. 

De acordo com Anastasia, um balanço dessa experiência “permite constatar avanços 

significativos, especialmente no que se refere à institucionalização de mecanismos de 

interlocução com os cidadãos, que têm redundado no aperfeiçoamento do processo e da 

produção legislativos da Casa” (Anastasia, 2001, p. 53). Como se pôde perceber, ao 

ampliar os dispositivos de interação entre Estado e sociedade, a ALMG se firmou como 

“referência de instituição política moderna e democrática” (Fuks, 2010, p. 257). 

Entretanto, é preciso destacar que a existência desses mecanismos não é suficiente na 

constituição de um processo político democrático. Ou seja, 

os eventos institucionais e a interlocução social promovidos pela 
Assembleia não constituem remédio milagroso para todos os problemas 
e desafios da política. Compreendê-los em seus limites e condições 
histórico-sociais é a melhor maneira, madura e realista, de valorizá-los 
como experiência extraordinária, especialmente pelas brechas 
democráticas que abriram, verdadeira conquista popular incorporada à 
sociedade política mineira e munida de anticorpos contra a sempre 
presente possibilidade de retrocesso. (Oliveira, 2009, p. 24) 
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Dessa forma, tendo em mente as mudanças institucionais já implementadas, é preciso 

refletir sobre os processos de participação que continuam em vigor na ALMG, a fim de 

avançar ainda mais na constituição e no aprimoramento dos mecanismos de 

interlocução entre Legislativo e sociedade. Busca-se, com isso, dar mais um passo 

importante na consolidação da imagem pública da Assembleia mineira como uma 

referência na construção da democracia contemporânea. A seguir, faremos uma 

apresentação mais detalhada desses mecanismos de participação, assim como uma 

avaliação dos mesmos, a fim de apresentar novas propostas para ampliar a participação 

cidadã nos processos legislativos de Minas Gerais. 

 

2.3. A prática da participação na ALMG 
 

Mapear as práticas de participação cidadã na Assembleia Legislativa de Minas Gerais é 

tarefa bastante complexa. Nossa apresentação envolve, pois, uma série de 

simplificações, o que se deve a três motivos básicos. Em primeiro lugar, é preciso 

salientar que há formas muito diferentes de participação. Algumas são formais e 

institucionalizadas; outras são informais e muito dispersas. Há desde práticas de 

participação previstas no regimento da Casa até o lobby de grupos e pessoas junto aos 

gabinetes. Algumas práticas são estruturadas e recorrentes, enquanto outras são 

ocasionais. Existem mecanismos que se pautam pela influência e pressão, ao passo que 

outros tentam configurar dispositivos de gestão colaborativa compartilhada. Certas 

práticas foram construídas para trazer a sociedade civil organizada para dentro da 

ALMG, enquanto outras buscam convocar os chamados “cidadãos ordinários”. Há, 

assim, uma gama muito complexa de mecanismos por meio dos quais a voz do cidadão 

pode fazer-se manifesta nas atividades realizadas pela ALMG. 

 

Em segundo lugar, cabe ressaltar a natureza dinâmica da própria mudança institucional 

da ALMG. Como abordado na seção anterior, tal mudança não foi realizada de uma 

única vez, nem seguiu um curso único. Algumas alterações foram iniciadas e abortadas. 

Outras surgiram de maneira mais processual, no bojo da própria dinâmica de mudanças, 

e ganharam centralidade. Algumas se manifestaram de forma cíclica, com adoções em 

alguns processos e não em outros. Atores fundamentais em alguns passos do processo 

desapareceram ou foram substituídos em outros. No complexo caminho rumo a uma 
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Assembleia mais participativa, o próprio processo de mudança institucional viu-se 

processualmente reestruturado. 

 

Em terceiro lugar, faz-se necessário enfatizar numa mesma prática participativa há 

variações muito grandes. Fatores como a Presidência da Mesa, o contexto sociopolítico 

nacional e estadual, a correlação política da Casa, em cada contexto, a agenda de 

debates da sociedade, os servidores e deputados envolvidos no processo, os municípios 

e regiões em que se efetua a interiorização, a cobertura midiática nas proximidades do 

evento, o tema sob discussão e até o período do ano em que certa prática ocorre têm 

uma influência muito grande no delineamento de seus contornos. Basta mencionar que, 

em alguns eventos institucionais (como Seminários Legislativos e Fóruns Técnicos), são 

os participantes de cada edição que aprovam o regulamento que balizará o processo. 

Como diversos dos entrevistados deste trabalho fizeram questão de enfatizar: cada 

evento institucional e cada audiência pública são únicos, e isso se deve a uma intrincada 

trama de fatores. 

 

Apesar dessas grandes variações, é possível traçar certos padrões participativos no 

interior dos desenhos de algumas das práticas atuais da ALMG. A apresentação sintética 

desses padrões não visa a reduzir a complexidade da participação na Casa. O intuito é 

apenas o de delinear elementos do modelo de algumas práticas participativas, a fim de 

se pensar seu formato institucional. Mesmo que haja variações enormes, a ALMG já 

construiu modelos participativos, elaborando, praticamente, um conhecimento de 

grande valia à teoria democrática. 

 

Neste relatório, nossa escolha, com o aval dos gestores do projeto, foi enfocar cinco 

grandes práticas participativas da Casa: Seminários Legislativos, Fóruns Técnicos, 

Ciclos de Debates, Audiências Públicas e Consultas Públicas Online. Com tal escolha, 

enfatizamos, novamente, não afirmamos que estas sejam as únicas modalidades de 

participação dos cidadãos na Casa, nem reivindicamos o monopólio da legitimidade 

para elas. Salientamos, por exemplo, a centralidade, em termos de volume e relevância, 

de uma participação mais direta dos cidadãos junto aos gabinetes de deputados, o que 

inclui desde o encaminhamento de emails e mensagens em redes sociais até reuniões de 

entidades com parlamentares e seus assessores. Tais práticas são essenciais à vitalidade 
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da própria Casa. No entanto, dado o foco e o escopo do presente relatório, optou-se por 

identificar padrões de práticas mais amplas, cujo desenho pode ser institucionalmente 

planejado pela Assembleia. 

 

Também ressaltamos a importância de iniciativas como o Parlamento Jovem e o Expresso 

Cidadania, cuja dimensão pedagógica é inegável. Essas práticas têm importância fulcral 

na aproximação entre instituições políticas e sociedade, atuando na promoção de uma 

cultura política mais democrática. A ideia dessas iniciativas é cultivar o engajamento 

cívico, intensificando a participação juvenil. No entanto, e ainda que as propostas do 

Parlamento Jovem sejam encaminhadas à Comissão de Participação Popular, optou-se por 

trabalhar com práticas mais “empoderadas”, menos focadas na educação de cidadãos e 

mais centradas na efetiva participação. Assim, passamos aos cinco processos 

participativos a serem abordadas. 

 

2.3.1 Seminários Legislativos  

 

O Seminário Legislativo é um dos eventos institucionais previstos no Regimento Interno 

da Assembleia Legislativa de Minas Gerais.22 Como abordado na seção anterior, os 

eventos institucionais foram um dos elementos centrais do processo de mudança 

institucional da ALMG. Por meio deles, a Assembleia criou novos espaços de 

interlocução com a sociedade, colocando a participação no cerne da atividade 

parlamentar. 

 

Em termos de escala e peso político, o Seminário Legislativo é tido, hoje, como o maior 

evento institucional da ALMG. De acordo com Prata (2007, p. 70), os seminários são 

“eventos de grande porte que objetivam aprofundar, através de discussões entre as 

diversas correntes de opinião existentes na sociedade, a reflexão sobre grandes temas de 

interesse da população”.  

 

���������������������������������������� �������������������
22 O Regimento Interno da ALMG será citado neste relatório pela sigla “RI”. Ele se encontra disponível em: 
http://www.almg.gov.br/opencms/export/sites/default/consulte/legislacao/Downloads/pdfs/regimento_inte
rno_2011.pdf 
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O primeiro Seminário Legislativo foi realizado em 1991, com evento intitulado 

“Educação, a hora da chamada”. Desde então, foram realizados 21 seminários23 cobrindo 

uma vasta gama de temáticas: meio ambiente; política agrária; recursos hídricos; 

habitação; turismo; direitos humanos; trabalho; educação; criança e adolescente; 

cidadania; política urbana; gestão, planejamento e orçamento; saneamento; resíduos 

sólidos; segurança pública; mineração; esporte; e pobreza e desigualdade. Nessa 

trajetória, merece destaque uma inovação criada em 1999, ano em que os seminários 

adquirem etapas de interiorização, “viabilizando uma participação mais ampliada e 

aumentando as possibilidades de influência dos cidadãos do interior de Minas Gerais.” 

(Prata, 2007, p. 71).  

 

Regimentalmente, a finalidade dos Seminários Legislativos é “subsidiar a elaboração 

legislativa”, promovendo “a discussão de temas de competência do Poder Legislativo 

Estadual, em parceria com entidades da sociedade civil organizada” (Artigo 295). O 

intuito é o de trazer, para dentro da Casa, ideias, tendências e demandas que se 

manifestam na sociedade mineira. Na organização de um evento, cuja realização se 

estende por vários meses, o processo envolve entidades diversas. 

 

Seus resultados são entregues, sob a forma de relatório, ao Presidente da ALMG e 

podem ter impactos diversos sobre a atividade legislativa. Em geral, tais eventos têm 

tido êxito em sensibilizar a agenda da Casa. Um dos nossos entrevistados foi enfático ao 

afirmar que todas as políticas públicas estaduais desde os anos 1990 passaram por 

eventos institucionais. Oliveira (2009, p. 20-21) lembra que alguns seminários deram 

origem a propostas legislativas, enquanto outros se desdobraram na criação de comissões 

permanentes ou mesmo de novas frentes parlamentares. Outro entrevistado frisa o papel 

de tais eventos na abertura de novas agendas para possíveis discussões da Casa 

(Entrevistado 02). Em 2011, uma interessante inovação permitiu que o evento tivesse 

impacto sobre as emendas feitas pelo legislativo ao Plano Plurianual de Ação 

Governamental (PPAG). 

���������������������������������������� �������������������
23 Há discrepâncias entre dados apresentados por diversos textos sobre o número exato de Seminários 
Legislativos realizados. A discrepância se deve, sobretudo, ao fato de algumas contagens registrarem cada 
evento de interiorização como um Seminário Legislativo (cf. Oliveira, 2009), ao passo que outros 
registram os vários processos de interiorização como partes de um evento maior. Essa foi a nossa opção. 
A contagem foi feita a partir da lista de eventos apresentada no anexo do livro organizado por Oliveira 
(2009), com a atualização dos dados a partir do site da Assembleia.  
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Ainda que haja variações nos regulamentos e nas práticas de um seminário legislativo 

para outro, de um modo geral, o desenho do processo envolve três grandes fases: a 

preparação, a interiorização e o evento final. Este último, por sua vez, é dividido em 

outras três subfases: exposições dialogadas, grupos de trabalho e plenária final. A seguir, 

buscamos esboçar as linhas gerais de cada uma dessas fases e subfases. 

 

A aprovação de um Seminário Legislativo é prerrogativa da Mesa Diretora da ALMG, a 

quem compete estabelecer o tema e as datas de sua realização. Ainda que a Mesa tenha 

ampla liberdade, a maioria dos seminários nasce de propostas encaminhadas por 

deputados, e alguns eventos têm forte influência da sociedade civil em sua proposição. 

Tecnicamente, é necessária a aprovação de um requerimento... Às 
vezes, existe a demanda da sociedade civil, mas ela é processada 
politicamente... Às vezes, o presidente faz pedido a um deputado para 
apresentar a demanda... Já foram construídos eventos que nasceram da 
reflexão da equipe técnica da Casa... Mas sempre há a processualidade 
de um requerimento votado, ou seja, começa no processo legislativo, e 
termina no processo legislativo... Passa sempre por um crivo político. 
Sempre terá um deputado padrinho do evento... Que faz a sugestão... 
Que oficializa a sugestão de realização do evento (Entrevistado 02). 
  

Aprovada a proposta de um seminário, inicia-se a sua organização canalizada pela 

Gerência de Projetos Institucionais (GPI).  

 

A primeira fase são as reuniões preparatórias, nas quais entidades relacionadas à temática 

em questão são convidadas a discutir o formato do evento. Tais entidades – civis e 

públicas – são chamadas por meios diversos (cartas, convites, telefonemas, emails) a 

partir de um banco de dados expressivo que conta com quase 30 mil cadastros, 

organizados em torno de 23 temáticas. Os recortes do banco para o envio dos convites são 

feitos, sobretudo, por meio de temas, não havendo uma delimitação prévia dos tipos de 

entidades a serem convidadas. O processo é complementado por uma série de conversas 

envolvendo servidores, deputados e assessores parlamentares que delimitam os grupos 

que não podem ficar de fora e, eventualmente, aqueles que poderiam dificultar o 

andamento das atividades. Um dos entrevistados deste diagnóstico explica que a seleção 

procura sempre chamar entidades dos “dois lados da questão”, citando alguns exemplos: 

“carvoeiros e ambientalistas; empregado e empregador; há sempre gente da direita, 

neutra e da esquerda”. 
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As reuniões preparatórias configuram-se como encontros entre as entidades convidadas que 

se propõem a atuar como organizadoras. No último Seminário Legislativo realizado 

(Pobreza e Desigualdade, 2011) foram feitas oito reuniões preparatórias. Nas preparatórias, 

discutem-se os elementos centrais de um seminário, como a estrutura do evento, as 

“autoridades” a serem convidadas para a etapa final, o tempo dedicado a cada fase, a 

realização dos processos de interiorização, os eixos temáticos a serem cobertos pelo evento, 

as regras que balizarão a participação dos cidadãos em cada fase e a existência/composição 

de uma comissão de representação responsável por acompanhar o pós-evento. Tudo isso 

fica registrado no regulamento do evento, que é construído coletivamente a partir de uma 

proposta básica elaborada pela GPI, baseada em eventos anteriores. 

 

Atualmente, a etapa preparatória também envolve uma divisão do trabalho em que grupos 

aprofundam a discussão de subtemas concernentes ao evento. Trata-se do trabalho das 

Comissões Técnicas Interinstitucionais (CTIs), que se reúnem paralelamente aos já 

mencionados encontros preparatórios. Formados por entidades participantes, tais grupos 

são responsáveis pela confecção de um primeiro documento de propostas em torno dos 

subtemas, para posterior ponderação, revisão e alteração, nos eventos regionais. De 

acordo com um de nossos entrevistados, o trabalho das CTIs também inclui a indicação 

de nomes para a coordenação de grupos de trabalho, bem como de expositores para os 

processos de interiorização. 

 

A segunda etapa de um Seminário Legislativo, em sua configuração atual, é marcada pela 

interiorização do evento. Nela, o tema é debatido em diversas cidades, aumentando a 

capilaridade do processo e a representatividade estadual das propostas. A definição das 

cidades é política, sendo frequente a opção pelas de médio porte, em virtude da existência 

de melhor infraestrutura para a realização do evento. Tem-se trabalhado com a ideia de 

escolher um município por macrorregião do estado, de modo a assegurar a participação de 

diversas regiões. A mobilização de participantes para esses encontros de interiorização 

costuma recorrer a Câmaras Municipais e entidades cadastradas no já citado banco de 

dados. Geralmente, rádios e jornais locais também são contatados para a divulgação, 

alertando para a necessidade de credenciamento para a participação. Alguns deputados 

mobilizam suas bases a fim de que divulguem os encontros e deles façam parte.  
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Em cada município, o processo tem duração de um dia. Ele se inicia com uma mesa de 

abertura em que alguns parlamentares e autoridades saúdam os presentes e fazem 

exposições sobre o tema em questão. Algumas dessas apresentações são subsidiadas por 

pesquisas feitas pela equipe da Gerência de Consultoria Temática (GCT), que prepara 

relatórios com dados específicos de cada região. O evento se desenrola com a discussão 

das propostas oriundas das CTIs nos Grupos de Trabalho. 

 

O tamanho dos grupos de trabalho varia de cidade para cidade e de evento para evento. 

A dinâmica de tais grupos envolve a leitura das propostas existentes, com espaço para 

destaques e comentários. O texto do documento é projetado em um telão, o que auxilia 

os participantes a acompanhar o andamento do processo. Depois de cada destaque, os 

participantes votam a proposta em questão. Aquelas que não forem destacadas são 

consideradas automaticamente aprovadas. Finalizadas as votações das propostas 

oriundas das CTIs, abre-se o espaço para que as novas propostas elaboradas pelos 

participantes daquele encontro regional sejam discutidas e votadas. Tais propostas são 

redigidas enquanto o documento mais amplo é votado, sendo que cada participante 

recebe um formulário para a possível manifestação. As novas propostas também são 

projetadas no telão para que fiquem visíveis a todos do grupo.  

 

Ao término do processo, representantes são eleitos para a etapa final do Seminário em 

Belo Horizonte. O número de representantes de cada região é previsto pelo 

regulamento. No último Seminário Legislativo (Pobreza e Desigualdade), o documento 

também previu uma proporção entre atores da sociedade civil e do poder público (60% e 

40%, respectivamente). Em 2011, pela primeira vez, a ALMG arcou com as despesas de 

transporte e acomodação dos delegados do interior para participar da etapa final. Dos 

237 representantes regionais indicados, 187 de fato compareceram à capital. 

 

A terceira e última etapa do Seminário Legislativo ocorre na capital mineira e tem 

duração média de três dias, envolvendo palestras, grupos de trabalho e votação de 

prioridades em uma plenária final. De acordo com dados da GRI, nos dois últimos 

Seminários Legislativos (Esporte, Infância e Adolescência e Pobreza e Desigualdade), 
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estiveram presentes nessa etapa, respectivamente 595 e 537 pessoas, embora o número 

de inscritos tenha sido bem maior (1029 no primeiro caso e 782 no segundo).  

 

Nessa etapa, os representantes regionais eleitos têm lugar assegurado. Os demais devem 

fazer sua inscrição, sendo previamente estabelecido um teto para o número total de 

participantes e para o número de participantes por entidade. O controle e o registro 

dessa inscrição são feitos pela GPI, que altera os critérios empregados de evento por 

evento: “em alguns seminários é interessante reservar mais vagas para entidades que 

têm muito a contribuir; em outros, é preciso restringir esse número para assegurar um 

número maior de entidades representadas – o modo como se promove a democratização 

do evento varia em cada caso”.24 Campanhas de mídia e o envio massivo de convites 

para cidadãos e entidades cadastrados nos bancos de dados da ALMG buscam divulgar 

o evento em todo o estado. 

 

A etapa final é aberta por uma mesa de autoridades que discorrem sobre a temática. Em 

geral, a abertura é conduzida pelo Presidente da Mesa da Assembleia. A seguir, são 

realizadas mesas com especialistas e autoridades que apresentam reflexões e dados 

acerca do tema do seminário. O Presidente da Comissão Permanente à qual se vincula o 

evento tem papel central na coordenação dessas mesas, ainda que outros deputados 

possam ser convidados a exercer essa atribuição. Ao final de cada mesa, os participantes 

podem enviar perguntas por escrito (a partir de um formulário distribuído por 

integrantes da equipe da ALMG durante as apresentações) ou se inscrever para 

manifestações orais.  

 

Findas essas apresentações, os participantes são divididos em grupos de trabalho, cujos 

tamanho, número e composição são definidos de acordo com a manifestação de 

interesses nas inscrições. No Seminário Legislativo de 2009 (Esporte, Infância e 

Adolescência), o tamanho desses grupos variou pouco: entre 63 e 53 participantes. Já 

em 2011, as discrepâncias foram bem mais acentuadas: entre 185 e 8. Em cada grupo, 

os participantes avaliam uma parte de um documento mais amplo produzido a partir das 

CTIs e dos encontros de interiorização. No mesmo formato que os grupos dos encontros 

���������������������������������������� �������������������
24 Entrevista exploratória não gravada. A citação é aproximada, tendo sido escrita a partir de registro do 
pesquisador em cadernos pessoal de notas. 
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regionalizados, o trabalho envolve a leitura e a discussão de propostas destacadas. 

Novamente, a projeção em um telão ajuda a conduzir o processo. Ao final, cada grupo 

chega a um conjunto de propostas em torno de um subtema da temática mais ampla. A 

soma dessas propostas compõe o documento completo a ser discutido na plenária final.  

 

A última fase ocorre no Plenário da ALMG e reúne todos os inscritos para o processo, 

incluindo os delegados dos municípios do interior. Nesse momento, lê-se o documento 

final, sendo que os participantes o destacam se quiserem discutir algum item. As 

propostas não destacadas são aprovadas em bloco. Os destaques são discutidos depois 

da leitura de todo o documento. O parlamentar responsável pela condução do processo 

convoca, pelo nome, o responsável pelo destaque que tem, geralmente, dois minutos 

para se expressar. Na sequência, permite-se que outras pessoas se coloquem. Algumas 

vezes, solicita-se, explicitamente, que o contraditório se apresente, embora essa não seja 

uma regra sempre seguida. Feitas as defesas, a proposta é votada, o que é feito por meio 

de cartões coloridos erguidos pelos participantes.  

 

Uma vez votado o documento original, há, ainda, duas outras votações. A primeira 

envolve as novas propostas, que podem ser feitas até um horário previamente 

estabelecido da plenária final. As novas propostas aprovadas também passam a compor 

o conjunto total de propostas do evento. A segunda votação, geralmente mais acirrada, 

diz respeito ao estabelecimento das propostas a serem caracterizadas como prioritárias 

no documento final. Nessa etapa, a equipe da ALMG conta todos os votos, dada a 

possibilidade de maior disputa nesse momento de priorização.  

 

Encerradas as votações de propostas, é constituída uma Comissão de Representação que, 

segundo o Regulamento do Seminário Pobreza e Desigualdade deve “acompanhar e 

avaliar junto à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, os desdobramentos das 

propostas aprovadas no Seminário Legislativo” (Inciso IV do Artigo 22). Essa Comissão 

é formada por representantes de entidades que se autoapresentam para constituí-la, não 

sendo necessariamente realizada uma eleição ou outro tipo de escolha dentre os presentes. 

A atuação das comissões varia muito: nem sempre há um planejamento institucional de 

como ela deve ocorrer. No Seminário Pobreza e Desigualdade, houve a convocação de 

reunião e buscou-se estabelecer um calendário para essa atuação. 
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Convém ressaltar, por fim, que a magnitude deste evento institucional demanda o 

envolvimento de servidores e funcionários de muitos setores da ALMG. Como já 

mencionado, o convite para as entidades fica a cargo da GPI. Outros públicos 

(autoridades, Presidentes de Câmaras) são, teoricamente, contatados pela GRPC – 

Gerência de Relações Públicas e Cerimonial. São, ainda, estas duas gerências as 

responsáveis por parte da logística do evento nas regionalizações.25 Segundo um dos 

nossos entrevistados: “A GPI faz uma parte política... A GRPC faz uma parte técnica de 

apoio” – conclui o entrevistado (Entrevistado 03). Observa-se, ainda nas 

regionalizações, que a GPI conduz os Grupos de Trabalho; ao passo que o atendimento 

geral e inicial é da GRPC.  

 

De acordo com um dos entrevistados deste relatório, o plano de comunicação do evento 

é dado pela GRPC (Entrevistado 04). As gerências de Rádio e Televisão (GTV) e 

Imprensa e Divulgação (GID), embora autônomas, trabalham conjuntamente, ao longo 

do processo. A Assembleia tem, ainda, uma agência publicitária que lhe presta serviços, 

a partir das diretrizes do plano de comunicação. Outra Gerência de destaque nos 

Seminários Legislativos é a de Consultoria Temática (GCT) diretamente responsável 

pela organização e sistematização do conteúdo produzido, além de assessorar, com 

informações técnicas, o processo de realização dos Grupos de Trabalho nas 

regionalizações e nas discussões da etapa final.  

A consultoria [...] entra com o conhecimento técnico sobre o tema que 
está sendo discutido e, se for o caso, entram as comissões. Na 
realidade, a gente está querendo envolver cada vez mais as comissões 
nas discussões. Porque a ideia é sempre levar, num futuro, todas as 
discussões para o âmbito das comissões (Entrevistado 34). 
 

A Gerência de Apoio às Comissões (GCO), mencionada pelo entrevistado 34, também 

atua na logística do processo de interiorização e no suporte aos eventos. 

 

�

�
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25 Algumas atividades dessa logística (como o planejamento de voos de parlamentares) foram transferidas 
à Gerência de Apoio às Comissões (GCO). 
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2.3.2 Fóruns Técnicos  

 

Os Fóruns Técnicos são também previstos no Regimento Interno da Assembleia 

Legislativa de Minas Gerais (Artigo 296), com o objetivo de criar interlocução com a 

sociedade civil organizada para subsidiar a produção legislativa. Assim como os 

Seminários Legislativos, tais fóruns surgiram no princípio da década de 1990, sendo, 

contudo, mais voltados a “análise e discussão de temas específicos, de natureza mais 

técnica” (Anastasia, 2001, p. 60).  

 

Até o final de 2011, foram realizados 43 Fóruns Técnicos26, abordando temáticas 

diversas: cultura; Poder Legislativo; agropecuária; meio ambiente; gestão, planejamento 

e orçamento; educação; silvicultura; serviço público; tribunal de contas; poder 

judiciário; economia e desenvolvimento social; previdência social; recursos hídricos; 

ciência e tecnologia; biotecnologia; legística; política agrária; biodiversidade; reforma 

política; direitos humanos; gênero; saúde; tributação; segurança pública. O primeiro 

deles ocorreu em novembro de 1991, com a temática Patrimônio Cultural e natural: 

Arqueologia (Cf. Oliveira, 2009, p. 94). Em 1992, o processo se consolida, e diversos 

eventos foram realizados. A interiorização ganha impulso em 2002, com um fórum 

sobre biotecnologia que tem atividades em cinco municípios (Passos, Montes Claros, 

Barbacena, Uberaba e Belo Horizonte), ainda que nem todos os fóruns subsequentes 

tenham tido etapas regionais. 

 

Atualmente, o desenho de um Fórum Técnico é muito semelhante ao do Seminário 

Legislativo. Em nossas entrevistas, muitos servidores não conseguiram estabelecer 

diferenças claras entre eles. É recorrente, contudo, a afirmação de que a principal 

distinção é de escala e de peso político. Fóruns tendem a ter um processo de 

interiorização mais restrito e envolvem, em geral, um número menor de pessoas. Alguns 

entrevistados também salientaram que, nos fóruns, há uma discussão mais técnica, 

focada e especializada.  

 

���������������������������������������� �������������������
26 Assim como no caso dos Seminários, há discrepâncias entre dados apresentados por diversos textos 
Novamente, nossa opção foi por contar apenas uma vez eventos que envolviam fases em diversos 
municípios. A contagem, novamente, foi feita a partir da lista de eventos apresentada no anexo do livro 
organizado por Oliveira (2009), com a atualização a partir do site da ALMG. 
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A dinâmica de um Fórum Técnico também pode ser organizada em três momentos 

principais: as reuniões preparatórias, as reuniões regionais e a etapa final. A prerrogativa 

da definição de um fórum é da Mesa da Assembleia, à qual o regimento também 

resguarda o direito de definir “em regulamento próprio, os objetivos e a dinâmica de cada 

evento” (Parágrafo único do Artigo 296). No entanto, as entidades organizadoras 

costumam participar dessas definições que ocorrem nas reuniões preparatórias. Tais 

instituições recebem convites enviados pela GPI, em um processo idêntico ao dos 

Seminários Legislativos. Nas reuniões preparatórias, discutem-se, além da proposta de 

regulamento, as pautas, os temas e as autoridades e/ou especialistas a serem convidadas 

para as exposições. Também se apresentam a proposta de campanha de divulgação do 

evento e as cidades onde serão realizadas reuniões regionais quando há interiorização. 

A área técnica nossa de eventos faz um mapeamento de possíveis 
cidades... Então a gente leva para o presidente alternativas em cada uma 
das regiões. No mínimo, duas cidades em cada região... Nós levamos 
três, no caso do seminário... Apontamos algumas componentes técnicas 
importantes (estrutura, logística, ambiente para abrigar a reunião com 
tantas pessoas) E o viés político: quais deputados são majoritários; qual 
a corrente política naquela região. Com esse quadro, o presidente 
estabelece. Ouve, obviamente, alguns parlamentares...E aí define. 
(Entrevistado 01) 

 

Geralmente, a etapa seguinte envolve as reuniões regionais, cujo intuito é o de ampliar a 

visibilidade do evento e estender a participação a várias partes de Minas Gerais, 

tornando-o acessível a um número maior de pessoas. O fórum que envolveu o maior 

número de municípios até o momento foi o realizado em 2010, intitulado Segurança 

Pública, drogas, criminalidade e violência. Ao todo 20 municípios tiveram atividades 

vinculadas ao fórum. Nesse caso específico, a interiorização ocorreu por meio de 

audiências promovidas pela Comissão de Segurança Pública. Os relatórios dessas 

audiências foram posteriormente discutidos na etapa final do Fórum. 

...em Betim, Manhuaçu e nas 18 sedes de Regiões Integradas de 
Segurança Pública (Risps), consideradas a etapa de interiorização do 
Fórum Técnico. Nas audiências, os parlamentares ouviram instituições 
públicas, profissionais do setor e cidadãos, entre outros; verificaram as 
condições de infraestrutura de estabelecimentos; e obtiveram dados 
oficiais que subsidiaram um diagnóstico atualizado das demandas do 
setor em Minas.27 

 

���������������������������������������� �������������������
27 Informações disponíveis no hotsite do evento: http://www.almg.gov.br/acompanhe/eventos/hotsites/ 
2010/forum_seguranca/preparacao_interiorizacao. Acesso em 15 de dezembro de 2011, às 14h31. 
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Na maioria dos eventos em que há interiorização, o processo é bastante semelhante ao 

dos Seminários Legislativos. Depois de mesas de abertura e apresentações com 

autoridades e especialistas, os participantes são divididos em Grupos de Trabalho, nos 

quais se discute um documento com propostas sobre o tema do fórum. Nesses grupos, 

“os participantes debatem e aprovam propostas de políticas públicas e/ou de ação 

legislativa a serem implementadas no estado. Os grupos têm a tarefa de consolidar um 

documento, a ser votado na plenária final”.28 Nos grupos, também há espaço para a 

construção de novas propostas. O momento final das regionalizações envolve a eleição, 

de um número certo de participantes (delegados) para representarem a região na etapa 

final, que ocorre em Belo Horizonte. Nos Fóruns Técnicos realizados em 2009 e 2011, 

foram eleitos 12 delegados nessas reuniões regionais29.  

 

Na configuração mais atual do desenho, a etapa final, geralmente, dá-se em três dias. O 

momento inicial (que pode restringir-se ao primeiro dia ou estender-se até o segundo) 

envolve exposições de autoridades e especialistas, seguidas de debates cujo tempo 

estipulado pelo programa é de 30 minutos. O segundo momento30 envolve os Grupos de 

Trabalho, nos quais se discutem as propostas aprovadas nas regionalizações e, em 

alguns casos, aquelas elaboradas a partir de sugestões enviadas por meio de Consulta 

Pública Online31. A dinâmica do processo também é a de destaques sobre as propostas 

lidas, que poderão ser emendadas, suprimidas ou mantidas para posterior votação. 

Telões com projeção do documento em análise e votação são usados para facilitar o 

andamento do processo.  

 

A fase final do evento é a da plenária na qual todos os inscritos têm acesso a um 

documento composto das propostas discutidas e emendadas no dia anterior. O 

documento é lido e novamente submetido aos destaques dos participantes. Segue-se a 

votação de prioridades, da qual participam todos os inscritos no Fórum presentes na 

plenária (cidadãos e representantes de entidades), e a escolha da Comissão de 

���������������������������������������� �������������������
28 Informações disponíveis no hotsite do evento: http://www.almg.gov.br/acompanhe/eventos/hotsites 
/2011/forum_escolas/o_que_e. Acesso em 20 de dezembro de 2011, às 14h16. 
29 O processo do Fórum de 2010 foi distinto, ocorrendo por meio de audiências públicas. 
30 Em muitos fóruns, não houve uma divisão linear entre o que estamos chamando de primeiro e segundo 
momentos, sendo a estrutura marcada por uma intercalação entre esses momentos. 
31 As consultas públicas ainda serão alvo de discussão mais detalhada. Por isso, não nos prenderemos a 
elas neste momento. 
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Representação, à qual compete acompanhar os encaminhamentos feitos a partir das 

propostas priorizadas. 

 

Também como o Seminário Legislativo, o Fórum Técnico é um evento institucional que 

mobiliza as diversas gerências da casa. A GPI – Gerência de Projetos Institucionais – 

tem papel central. É quem coordena as reuniões preparatórias, a mobilização das 

entidades, o processo de interiorização e a etapa final, incluindo os Grupos de Trabalho.  

A GRPC – Gerência de Relações Públicas e Cerimonial – faz o credenciamento dos 

participantes no evento, cuida da recepção de convidados e autoridades, além de ter 

atuação importante no processo de interiorização e na proposição do plano de 

comunicação do evento. GTV (Gerência de Rádio e Televisão) e GID (Gerência de 

Imprensa e Divulgação) atuam no sentido de publicizar os eventos. A primeira o faz por 

meio dos canais institucionais e a segunda através do relacionamento com a imprensa e 

da divulgação via portal da Assembleia e redes sociais32.  

 

A Consultoria Temática (GCT) tem papel fundamental na organização e sistematização 

do conteúdo produzido no evento, atuando, em alguns casos, como uma espécie de filtro 

que possibilita pensar os tipos de frutos que podem originar de cada proposta, bem 

como os caminhos para atingi-los. Vale lembrar, ainda, que a GCT também assessora, 

com informações técnicas, o processo de realização dos Grupos de Trabalho no interior 

e nas discussões da etapa final.  

 

2.3.3 Ciclos de Debates 

 

O Ciclo de Debates é um evento institucional mais simples do que os anteriormente 

analisados, no que diz respeito à escala e à organização. Isso explica a realização de um 

número maior de ciclos ao longo das últimas duas décadas. Desde seu surgimento, em 

1990, já foram realizados 117 deles. O primeiro deles, intitulado A Manifestação das 

urnas e o novo parlamento enfocou a temática de eleições. A natureza dos Ciclos de 

Debates, cujo intuito fundamental não é gerar propostas, mas alimentar uma discussão 

relevante, permite que a variação temática seja ainda mais ampla do que a dos 

seminários e fóruns. Há temas específicos de um dado momento (como o Projeto Zico e 

���������������������������������������� �������������������
32 Mais à frente, falaremos sobre a utilização do Twitter pela ALMG. 
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a privatização da Usiminas) e outros mais amplos (como a participação da mulher em 

espaços de poder e a gestão de recursos hídricos). Alguns temas são bastante 

especializados (como a reforma do judiciário, malha rodoviária estadual e a experiência 

de policiamento de Nova Iorque), enquanto outros são mais abrangentes (como a 

questão do jogo no Brasil e das cotas raciais). 

 

A organização de um Ciclo de Debates também parte de requerimento de um deputado e 

é definida pela Mesa. Organizações parceiras convidadas pela GPI fazem algumas 

reuniões preparatórias, nas quais se decidem os expositores do evento e seu foco 

temático. O objetivo de um Ciclo é “debater determinado tema sob vários aspectos: 

social, econômico, técnico, político”.33 Estruturado em um ou dois dias e sediado em 

Belo Horizonte, o evento envolve painéis com apresentações seguidas de discussões. De 

acordo com o site da ALMG, “os cidadãos do interior de Minas Gerais podem assisti-

los pela TV Assembleia e podem participar por telefone ou pela internet”.34 A Casa 

Legislativa disponibiliza um número gratuito de telefone para assegurar uma 

participação mais igualitária. 

 

Tendo em vista a natureza deste tipo de evento e seu formato, a participação dos 

cidadãos se dá por meio do diálogo com os expositores, o que pode ser feito por meio 

de encaminhamento escrito de questões ou por meio de indagações orais. Há eventos em 

que debatedores são convidados para comentar as apresentações e estimular a 

participação dos presentes. Mesmo que a participação não envolva a elaboração de 

propostas ou a votação de prioridades35, o evento pode ter um impacto positivo na 

geração de uma cultura participativa além de contribuir para a redução de algumas 

assimetrias informacionais. 

Durante um ciclo de debates, o cidadão tem a oportunidade de tirar 
dúvidas acerca do tema. Isso o qualifica para outras participações em 
espaços públicos de discussão, dando a ele a possibilidade de 
contribuir de forma mais efetiva em processos democráticos para a 
elaboração de propostas de políticas públicas, por exemplo. Além 
disso, durante os debates, o cidadão pode manifestar sua opinião. 

���������������������������������������� �������������������
33 Informações disponíveis no hotsite do evento: http:// http://www.almg.gov.br/acompanhe/eventos/ 
hotsites/ 2011/ciclo_piso/programacao.html. Acesso em 20 de dezembro de 2011, às 19h40. 
34 Informações disponíveis no hotsite do evento: http:// http://www.almg.gov.br/acompanhe/eventos/ 
hotsites/ 2011/ciclo_piso/programacao.html. Acesso em 20 de dezembro de 2011, às 19h40. 
35 Segundo um de nossos entrevistados, já houve Ciclos de Debates com recolhimento de sugestões, 
embora nunca haja GTs ou priorização de propostas em etapa final.  
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Muitas vezes, ele traz uma abordagem completamente diferente de 
tudo que já foi dito, oferecendo, então, um novo aspecto para análise 
do tema em debate.36 

 

Em grande parte dos Ciclos de Debates, os interessados podem realizar o credenciamento 

na própria hora do evento, embora em alguns deles seja necessária a inscrição prévia pelo 

site. Assim como nos outros eventos, cabem à GRPC o credenciamento dos participantes 

e a produção de um planejamento de comunicação. A GPI é responsável pela realização 

do processo e pelas articulações políticas, além do envio dos convites aos presentes e 

expositores. GTV e GID cuidam da divulgação. A GCT pode participar na estruturação 

dos conteúdos e na produção de dados a serem discutidos. 

 

2.3.4 Audiências Públicas 

 

As audiências públicas de comissões são formas diferenciadas de participação, se 

comparadas aos eventos institucionais abordados anteriormente. Elas são um espaço de 

participação no interior das Comissões da Casa. Como explica o Artigo 291 do 

Regimento Interno da ALMG:  

As comissões poderão realizar reunião de audiência pública com 
cidadãos, órgãos e entidades públicas ou civis, para instruir matéria 
legislativa em trâmite, bem como para tratar de assunto de interesse 
público relevante atinente à sua área de atuação, mediante proposta de 
qualquer membro ou a pedido da entidade interessada. 

 

Nesse sentido, para entender o funcionamento e o potencial das audiências públicas, é 

preciso fazer algumas ponderações iniciais sobre as Comissões. Exploradas as 

Comissões e as audiências públicas, faremos, ainda nesta seção, algumas observações 

sobre o trabalho da Comissão de Participação Popular (CPP) e sobre o processo 

realizado de discussão do Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG). 

 

A tese de doutoramento de Rocha (2011) chama a atenção para a crescente relevância 

das comissões parlamentares na atuação dos legislativos. Se, no sistema político 

brasileiro, elas ainda não têm o peso que detêm nos Estados Unidos, nota-se um 

progressivo fortalecimento das mesmas no plano nacional e em alguns legislativos 

���������������������������������������� �������������������
36 Informações disponíveis no hotsite do evento: http:// http://www.almg.gov.br/acompanhe/eventos/ 
hotsites/ 2011/ciclo_piso/programacao.html. Acesso em 20 de dezembro de 2011, às 20h35. 
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estaduais, como o mineiro. De acordo com Rocha (2011, p. 134), “na ALMG, uma 

percepção bastante difundida entre os servidores entrevistados é a de que o processo 

decisório na casa tem se deslocado cada vez mais do Plenário para as comissões e de 

que estas vêm se tornando as principais instâncias decisórias da casa”. O fortalecimento 

das comissões deve-se, sobretudo, à 

preocupação com a crescente complexidade envolvendo a elaboração 
e a implementação de políticas públicas, e as incertezas que as 
cercam, incentiva os legisladores a se abrirem para um processo 
decisório onde a troca de informações e ideias via argumentação seja 
uma dimensão central (Rocha, 2011, p. 40).  

 

As Comissões foram pensadas como espaços de aprofundamento de questões e 

especialização temática dos parlamentares, o que teria consequências significativas para 

o funcionamento do Poder Legislativo. Anastasia e Inácio (2011, p. 24) afirmam que:  

A especialização por parte dos legisladores redefine as condições de 
interlocução com os cidadãos e com as organizações que buscam 
influenciar a agenda legislativa. De um lado, tal especialização 
favorece a exposição dos legisladores às demandas dos cidadãos, 
produzindo um grau menor de incertezas quanto às políticas e seus 
efeitos. De outro lado, melhora as condições de julgamento, por parte 
dos legisladores, quanto aos impactos provocados pelas demandas 
apresentadas por apoiadores consistentes sobre os públicos desatentos, 
seja em termos das suas hierarquias de preferências políticas, seja em 
termos da distribuição dos custos e dos benefícios decorrentes da 
conversão dessas preferências em decisões.  

 

De acordo com o Artigo 96 do Regimento Interno da ALMG, o legislativo mineiro 

possui comissões permanentes (“que subsistem nas legislaturas”) e comissões 

temporárias (cuja duração encerra com o fim da legislatura; quando termina o prazo 

estabelecido para seu funcionamento; ou quando se alcança o fim para o qual foi 

criada). Atualmente, há 20 comissões permanentes na ALMG, além da comissão de 

ética e das comissões temporárias. Neste relatório, interessa-nos focar nas comissões 

permanentes, cuja constituição tem cinco parlamentares titulares (à exceção das 

comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, 

compostas por sete membros) e igual número de suplentes. Compete ao Presidente da 

Assembleia, por indicação dos Líderes de Bancadas ou Blocos Parlamentares, designar 

os membros das comissões. A distribuição das vagas segue um cálculo que busca 

garantir a proporcionalidade das Bancadas e dos Blocos na Casa.  

 



���

�

As Comissões têm uma série de atribuições, as quais se encontram detalhadas no Artigo 

100 do Regimento Interno da ALMG. De um modo geral, é papel das comissões 

discutir e avaliar propostas submetidas a seu exame, emitindo parecer sobre elas em um 

prazo de 20 dias, salvo algumas exceções. A distribuição dos projetos de lei por 

comissões é feita pelo Presidente da Mesa Diretora.37 As Comissões também podem 

iniciar processo legislativo, fazer inquéritos e realizar audiências públicas em Belo 

Horizonte e em outras regiões do Estado, bem como estudar temas vinculados a seu 

campo de atividade.38 Nesse intuito, comissões podem solicitar a colaboração de 

entidades da administração pública direta ou indireta e da sociedade civil. 

 

Um importante conjunto de atribuições das comissões está relacionado à possibilidade 

de monitorar e fiscalizar as atividades do Executivo estadual. Destaca-se, assim, a 

possibilidade de requerimentos de esclarecimentos e de convocação, pelas comissões, 

de autoridades estaduais “para prestar, pessoalmente, informação sobre assunto 

previamente determinado, sob pena de responsabilidade no caso de ausência 

injustificada” (Artigo 100, inciso VII do RI). Comissões recebem representações e 

reclamações contra atos e omissões de autoridades públicas e devem apreciar e 

acompanhar planos de desenvolvimento e programas de obras do Estado, exercendo  

fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial das unidades administrativas dos Poderes do Estado, do 
Ministério Público e do Tribunal de Contas, das entidades da 
administração indireta, inclusive das fundações e das sociedades 
instituídas e mantidas pelo Estado, e das empresas de cujo capital 
social ele participe. (Artigo 100, inciso XIV do RI) 

 
Na ALMG, comissões permanentes têm, ainda, o poder de analisar conclusivamente 

alguns tipos de proposições, incluindo, projetos de lei sobre utilidade pública e 

denominação de próprios públicos; “projetos de resolução que tratem de subvenções” e 

���������������������������������������� �������������������
37 De acordo com Rocha (2011, p. 121-2): “Na ALMG, normalmente os projetos são distribuídos à 
Comissão de Constituição e Justiça e podem ser distribuídos a, no máximo, três comissões de mérito no 
primeiro turno (Art. 1 82, RI ALMG). Se a proposição possuir alguma repercussão financeira deve passar 
também pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. [...] Caso seja aprovado em Plenário, 
o projeto é encaminhado à Comissão de Redação antes de ir para a sanção do governador.” 
38 Entre 1997 e 1999, existiu, na ALMG, um instrumento denominado Informação Prévia, que municiava 
os legisladores da Casa e entidades da sociedade civil com informações sobre temas relevantes na agenda 
da Assembleia. O instrumento alimentava o trabalho de diferentes comissões, contribuindo para a 
qualificação das discussões e a redução de assimetrias informacionais. A respeito de sua trajetória e de 
sua extinção, ver Anastasia (2009). 
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requerimentos que solicitem providências a órgão da administração pública ou que 

manifestem pesar, apoio, congratulações ou protesto (Artigo 103). 

 

As reuniões de comissões são públicas, com algumas exceções (previstas nos Artigos 

122 e 261 do RI). Isso não significa que quaisquer cidadãos possam participar – com 

direito a voz e voto – das reuniões. Somente os membros de uma comissão têm direito a 

voto, ainda que todo deputado possa se engajar nas discussões. Cada comissão tem dias 

e horários definidos para suas reuniões ordinárias. As reuniões têm duração prevista de 

quatro horas, podendo ser prorrogadas por até mais duas horas (Artigo 125 do RI). 

Reuniões extraordinárias podem ser convocadas pelo Presidente ou por requerimento da 

maioria de seus membros. Há, ainda, as chamadas reuniões especiais, em que ocorrem 

eleições ou discussão de assuntos de interesse público; bem como reuniões conjuntas, 

nas quais há mais de uma comissão presente. Para se ter uma ideia do volume de 

atividades que isso representa, convém citar alguns dados do balanço da 16ª. 

Legislatura: “De 2007 a 2010, as comissões parlamentares realizaram 2.466 reuniões 

ordinárias ou especiais, 1.187 extraordinárias, 243 audiências públicas no interior e 188 

visitas. O número de convidados em todos esses eventos foi de 7.699”.39 Somente em 

2011, foram realizadas 279 audiências públicas e 71 visitas técnicas40. 

 

Um item importante do funcionamento regimental das comissões é a dispensa de 

quórum mínimo em reuniões em que há convidados.41 Como explica o parágrafo 3º. do 

artigo 125 do Regimento Interno da ALMG, “A reunião de comissão com a presença de 

convidados poderá ser aberta com qualquer número de membros”. Audiências Públicas 

e Debates Públicos são ocasiões em que a comissão tem a presença de convidados. Em 

ambos os casos, os cidadãos deixam de ser expectadores e assumem papel mais ativo 

com direito à palavra.  

 

Instituídos, por meio da Deliberação 1728/99, da Mesa Diretora, os Debates Públicos 

são reuniões especiais das Comissões Permanentes que visam a promover debates, com 

���������������������������������������� �������������������
39 Disponível em: http://www.almg.gov.br/acompanhe/eventos/hotsites/2010/balanco/acao_comissoes. 
Acesso em 22 de dezembro de 2011 às 17h53. 
40 Disponível em: http://www.almg.gov.br/acompanhe/eventos/hotsites/2011/balanco_2011/comissoes. 
Acesso em: 16 de janeiro de 2012 às 16h46. 
41 Nas reuniões em que não há convidados, o quórum é de maioria absoluta dos membros. 
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a participação da sociedade, sobre temas de interesse público. Geralmente, ocorrem no 

plenário ou no teatro da ALMG, pois envolvem um grande número de participantes. Seu 

objetivo é subsidiar a produção legislativa e, para isso, conta com a presença de 

convidados que fazem apresentações, seguidas de debates.  

 

As audiências públicas, tema central da presente seção, são uma prática mais constante 

do trabalho das Comissões Permanentes. De acordo com Rocha (2011, p. 130), elas 

“têm funcionado como uma forma de aproximar representantes e representados e de 

dotar os legisladores de informações importantes sobre os interesses e objetivos dos 

diferentes grupos da sociedade civil.” Para Magalhães (2009, p. 5), 

O debate das Comissões da Casa com entidades representativas da 
sociedade civil, inaugurado no Regimento Interno de 1990, intitulado 
audiências públicas, tem sido um espaço privilegiado de debate de 
ideias e troca de informações que subsidiam o processo legislativo. 

 

No período dos últimos cinco anos (2007-2011), 757 audiências públicas foram 

realizadas pelas comissões permanentes.42 A Comissão de Direitos Humanos foi a que 

mais realizou audiências (256), sendo seguida pelas Comissões de Assuntos Municipais 

e Regionalização (74) e Segurança Pública (65). 

 

Audiências Públicas são convocadas por comissões quando se acredita que atores da 

sociedade civil possam oferecer contribuições interessantes no tratamento de determinada 

temática. “Cumpre à comissão, por decisão da maioria de seus membros, fixar o número 

de representantes por entidade, verificar a ocorrência dos pressupostos para o seu 

comparecimento e determinar o dia, o local e a hora da reunião” (Artigo 292 do RI). 

Quando a audiência ocorre em outras regiões do estado, excluída a sede da ALMG, ela 

deve ser convocada com o prazo mínimo de três dias.  

 

Geralmente, a mobilização de entidades que participarão da audiência fica a cargo dos 

gabinetes de deputados que a solicitam. Cidadãos não precisem inscrever-se para 

participar. Suficiente é que saibam o local da realização, para que possam, destarte, ouvir 

as apresentações e manifestar-se no momento adequado, caso o desejem. 
���������������������������������������� �������������������
42 Dados extraídos do portal da Assembleia Legislativa de Minas Gerais na internet 
(http://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/comissoes/permanentes/index.html). Foram 
contabilizadas apenas as audiências apresentadas como realizadas. Esses dados estão sujeitos a eventuais 
distorções provocadas pela alimentação do portal da Casa. 
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De acordo com o Artigo 293 do Regimento Interno da ALMG, cabe ao Presidente da 

Comissão estabelecer as normas para a ordem dos trabalhos, a qual deve respeitar as 

regras da Casa para a inscrição e a postura dos parlamentares nas discussões (previstas 

nos artigos 157 e 159). É importante ressaltar que esse papel protagonista do Presidente 

da Comissão na condução das atividades abre margem a formatos muito diversos de 

audiências públicas. Apesar dos vários aspectos regimentais que balizam o trabalho das 

comissões, há enormes variações na condução delas. Convém mencionar, aqui, o 

funcionamento idiossincrático da atual Comissão de Direitos Humanos, que articulou 

um mecanismo denominado pinga-fogo, a fim de aumentar as oportunidades de fala dos 

cidadãos em várias reuniões. 

Qualquer pessoa pode, ao final da Comissão de Direitos Humanos, 
apresentar sua demanda, reclamar sobre o seu problema. Esta é uma 
forma de participação que não está nem prevista no regimento, mas 
que acontece (Entrevistado 34). 

 

A despeito das diferenças entre comissões, é possível apontar alguns elementos comuns 

a audiências públicas. Elas costumam ter um funcionamento mais dinâmico que outras 

reuniões de comissões. Em geral, o processo tem início com a composição da mesa, 

formada pelos deputados que integram a comissão e convidados chamados para discutir 

o tema a ser debatido. Os convidados são pessoas que detêm certo conhecimento 

histórico, técnico ou pessoal sobre o tema. O deputado, que preside a mesa, coordena o 

processo, controlando o tempo e a ordem das falas. 

 

Finalizadas as falas da mesa, dá-se início ao debate. Os participantes se inscrevem, 

apresentando depoimentos e opiniões sobre a questão em pauta. Eles podem polemizar 

aspectos vinculados à questão, sugerir ações à comissão e levantar indagações aos 

participantes da mesa. Frequentemente, manifestam indignação, surpresa ou 

contentamento em relação a certas falas e às situações discutidas. O tempo de fala 

concedido aos cidadãos varia de comissão para comissão e mesmo no interior de uma 

comissão, tendo em vista fatores que vão do número de pessoas presentes ao tempo 

utilizado pelas autoridades da mesa. Geralmente, solicita-se que cada participante 

restrinja sua fala a dois ou três minutos, ainda que sejam recorrentes falas emocionadas 

bem mais extensas, conforme observações de campo. 
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As falas dirigidas à mesa são apreciadas e replicadas. As demais são registradas e, em 

alguns casos, redarguidas por outros participantes. Encerradas as manifestações dos 

presentes, a mesa faz suas últimas ponderações, dando fim à audiência pública. Nesse 

fechamento, em geral, tomam-se algumas providências, sendo que a mais comum delas 

é o encaminhamento de requerimentos que solicitam informações e esclarecimentos a 

atores diversos. Algumas audiências públicas também podem sugerir outros tipos de 

desdobramento, como a geração de eventos institucionais participativos ou a realização 

de visitas da comissão para a averiguação de denúncias ou situações. Ainda que seja 

possível perceber a efetividade de muitas audiências públicas, concordamos com Rocha 

(2011, p. 130), para quem “o impacto das audiências públicas sobre o processo 

legislativo [...] ainda é desconhecido, tratando-se de um tema à espera de mais estudos.” 

 

As audiências públicas são assessoradas por servidores da Casa. Obviamente, a Gerência 

de Apoio às Comissões (GCO) tem papel central nesse processo. A Gerência de 

Consultoria Temática (GCT) também tem grande relevância, tanto porque assessora as 

comissões no levantamento de dados sobre questões específicas, a partir da solicitação 

dos deputados, como porque pode atuar no tratamento de propostas e sugestões feitas 

pelos cidadãos no sentido de dar-lhes encaminhamento e promover-lhes a efetividade.  

 

Essa última possibilidade tem-se mostrado particularmente significativa nas discussões 

em torno do Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG), ao qual voltaremos em 

breve. Para entender tal processo, contudo, é mister discutir, antes, a Comissão de 

Participação Popular. Isso porque tal comissão tem uma lógica de funcionamento 

própria e desempenha papel central nas discussões das leis orçamentárias. 

 

2.3.4.1 Comissão de Participação Popular 

 

Criada em maio de 2003, a Comissão de Participação Popular (CPP) revelou-se uma 

importante inovação para possibilitar a participação dos cidadãos nas ações da ALMG. 

Na visão de Magalhães (2009, p. 5), “trata-se da inauguração de uma institucionalidade 

participativa, de caráter híbrido, com poderes de agenda na esfera pública e de controle 

societário da ação governamental”. Nesse sentido, a CPP tornou-se a porta de entrada de 
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propostas de ação legislativas feitas por associações civis. De acordo com Marta 

Mendes da Rocha, 

A Comissão de Participação Popular [...] funciona de maneira 
diferente das demais comissões. A ela são encaminhadas as propostas 
de Ação Legislativa feitas por entidades da sociedade e recebidas pelo 
Plenário. A Comissão emite parecer sobre as propostas, conclui pela 
sua rejeição ou pela realização de uma audiência pública (ou pode 
apresentar emendas ao Plano Plurianual de Ação Governamental – 
PPAG – com base nas sugestões enviadas pelas entidades). A 
Comissão não aprecia projetos de lei. (2011, p. 124) 
 

O Regimento Interno da ALMG aborda o trabalho e as atribuições da CPP no interior de 

um capítulo focado na regulação da participação da sociedade civil por meio da 

Iniciativa de Lei. A CPP não é, contudo, a única possibilidade para que entidades 

proponham projetos de lei. O Artigo 288 do Regimento Interno explica que “a iniciativa 

popular é exercida pela apresentação, à Assembleia Legislativa, de projeto de lei 

subscrito por, no mínimo, 10 (dez) mil eleitores do Estado, em lista organizada por 

entidade associativa legalmente constituída”. Salienta-se que pelo menos 75% das 

assinaturas não devem ser de eleitores alistados em Belo Horizonte. Resguarda-se ao(à) 

primeiro(a) signatário(a) da lista — ou a alguém por ele(a) indicado — o direito de usar 

a palavra em comissões e no plenário durante uma hora. 

 

A CPP funciona como um dispositivo para a consideração de propostas da sociedade 

civil organizada. Entidades podem não apenas apresentar projetos de lei ou emendas a 

projetos em tramitação, mas também “requerer informações oficiais a órgãos e 

autoridades públicos, bem como solicitar audiência pública para debater tema de seu 

interesse ou consulta popular acerca de determinado assunto” (Magalhães, 2009, p. 6). 

O Artigo 289 do Regimento Interno esclarece que as propostas encaminhadas por 

associações civis legalmente constituídas são submetidas à apreciação da CPP, que pode 

realizar audiência pública para discuti-la.  

Recebidas pela CPP, as propostas populares são transformadas em 
Propostas de Ação Legislativa (PLEs), momento em que são 
distribuídas a um Deputado relator, membro da Comissão, a fim de 
receber parecer por seu acolhimento ou por sua rejeição, que será 
debatido e apreciado pela Comissão, na presença de seus autores, em 
reunião pública. (Magalhães, 2009, p. 6) 

 

Se aprovada pela comissão, a PLE “será transformada em proposição de autoria da 

Comissão de Participação Popular ou ensejará, quando for o caso a medida cabível” 
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(Parágrafo 2º. Do Artigo 289 do RI). Nesse momento, inicia sua tramitação na ALMG 

como qualquer outra proposição, passando pelas comissões e plenário antes da possível 

sanção do governador. 

 

Importante destacar, por fim, a atuação da Comissão de Participação Popular na 

discussão das leis orçamentárias enviadas pelo Executivo para apreciação do 

Legislativo. Tal atuação distingue a CPP de outras comissões de participação existentes 

em outras Casas e beneficiou-se do aprendizado institucional gerado pela experiência 

fracassada das Audiências Públicas Regionais. Desde 2003, a CPP tem tido relevância 

fundamental na abertura dessas discussões para a sociedade civil organizada, criando 

um mecanismo para que esta sugira emendas a tais leis.  

 

À CPP, compete “promover consultas e debates públicos sobre o Plano Mineiro de 

Desenvolvimento Integrado — PMDI —, o Plano Plurianual de Ação Governamental 

— PPAG — e a Lei de Diretrizes Orçamentárias — LDO”. Ao incluir entidades da 

sociedade civil e representantes do Executivo estadual nesse processo, deu-se um passo 

interessante para a superação de uma questão que contribuiu para o fracasso das 

Audiências Públicas Regionais e Municipais, realizadas ainda na década de 1990. Como 

a revisão das leis orçamentárias é de competência do legislativo, criou-se um processo 

mais efetivo e empoderado, o qual será enfocado na próxima seção. 

 

2.3.4.2 O processo da discussão das leis orçamentárias 

 

As leis orçamentárias estaduais são de iniciativa do Executivo, que submete as 

propostas à avaliação do Legislativo. O Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado 

(PMDI) é uma peça ampla de planejamento, que estabelece metas de longo prazo. Em 

2011, foi feita uma revisão do PMDI, instituindo diretrizes até o ano de 2030. A última 

revisão do PMDI havia sido feita em 2007, enfocando um período que ia até 2023. O 

Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG) corresponde a um planejamento de 

médio prazo, com metas para quatro anos, sistematizadas de modo regionalizado. O 

instrumento atual se estrutura em forma de “redes de desenvolvimento integrado, que 

organizam os programas estruturadores e associados. Os programas se desdobram em 
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ações, a unidade mínima do PPAG, que faz a ligação com o Orçamento.”43 O PPAG 

2011-2015 prevê investimentos da ordem de R$ 57 bilhões em 11 redes de 

desenvolvimento integrado. A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) estabelece 

prioridades e metas de curto prazo, válidas para o ano seguinte, e a Lei Orçamentária 

Anual (LOA) estima as receitas e gastos para esse mesmo período. 

 

A ALMG realiza uma série de ações para envolver a sociedade civil organizada na 

discussão do planejamento orçamentário, seja para emendar tais peças ou para avaliar 

sua execução. Tais ações envolvem desde cursos oferecidos pela Escola do Legislativo, 

ministrados por servidores da Gerência de Consultoria Técnica (GCT) para que os 

cidadãos possam entender o orçamento do estado, até a realização de audiências 

públicas em diversas localidades para a discussão do PMDI e do PPAG. Nesse 

processo, a Comissão de Participação Popular tem papel fundamental, visto caber-lhe, 

formalmente, a transformação da participação popular em proposições a serem 

consideradas pela Casa. 

 

A promoção de uma discussão mais ampla sobre o orçamento estadual, envolvendo 

prefeitos, vereadores e entidades da sociedade civil, remonta às primeiras audiências 

públicas regionais realizadas a partir de 1993 (Oliveira, 2009, p. 17; Rocha, 2011, p. 130). 

A institucionalização de um modelo mais complexo e estruturado, contudo, só ocorreu em 

2003, a partir da constatação de que o instrumento anterior não tinha sido efetivo na 

priorização de demandas, o que frustrava os participantes do processo. O novo processo 

foi estruturado por meio de audiências públicas no âmbito da recém-criada CPP.  

Em sua primeira edição, em outubro de 2003, o processo de discussão 
e revisão popular do PPAG se deu em cinco audiências públicas — 
quatro na Capital e uma em Araçuaí — que contaram com a 
participação de 700 pessoas, representando 236 entidades, e que 
resultaram em 32 emendas incorporadas ao PPAG e 46 requerimentos 
aprovados, com pedidos de providências a diversos órgãos e entidades 
do Poder Executivo. Além disso, como fruto da aprovação de uma 
proposta de ação legislativa – transformada em proposta de emenda da 
CPP ao PL n° 1.118/2003 e aprovada em Plenário – foi incluído como 
projeto estruturador no PPAG 2004-2007 o programa Inclusão Social 
de Famílias Vulnerabilizadas, reunindo ações relativas à proteção 
social a grupos vulnerabilizados. (Magalhães, 2009, p. 8-9). 

 

���������������������������������������� �������������������
43 Disponível em: http://www.almg.gov.br/acompanhe/eventos/hotsites/planejamento/ppag/. Acesso em 
23 de dezembro de 2011 às 11h00. 
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O processo de avaliação do PPAG não apenas dá visibilidade ao planejamento 

governamental, mas também permite que a sociedade civil participe do estabelecimento 

das prioridades. Aprovado o PPAG, a CPP buscou, nos anos subsequentes, promover 

debates e repassar informações sobre os desdobramentos das propostas feitas 

(Magalhães, 2009). Nesse sentido, anualmente, fazem-se novas audiências públicas de 

revisão do PPAG, com a presença de servidores do Executivo que fazem apresentações 

sobre o planejamento e trazem alguns dados sobre os programas já implementados. Tais 

audiências têm uma efetividade muito significativa. Para se ter uma ideia:  

Das 79 emendas apresentadas pelo Poder Legislativo mineiro ao 
projeto de lei de revisão do PPAG 2004-2007, exercício 2005, 
portanto, 59 tiveram origem na Comissão de Participação Popular, 
sendo que 13 resultaram em emendas de aumento de meta financeira, 
de alteração de finalidade ou de criação de ação nova no âmbito do 
projeto estruturador Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas 
(Programa 0622). (Magalhães, 2009, p. 10). 
 

Importante ressaltar, aqui, que o processo tem um objetivo não apenas propositivo, mas 

também de acompanhamento e monitoramento da execução dos planos. Desde 2009, “a 

Assembleia, junto com o Governo, vem debatendo com a sociedade o monitoramento 

do planejamento do Estado, relativo à execução física e financeira das ações 

programadas”.44 Em 2011, por exemplo, realizaram-se 11 audiências públicas em 

diversas comissões do Legislativo, a fim de avaliar o êxito do planejamento.45  

 

Além da diferença em termos de objetivos, o processo de revisão do PPAG tem algumas 

características que fazem com que a experiência seja singular. A primeira delas é a 

natureza iterativa do processo, o que lhe permite delinear uma prática constante de 

participação. Isso possibilitou que alguns atores sociais se especializassem e tivessem 

uma atuação mais qualificada. Tiveram importância nesse processo cursos, palestras e 

debates realizados na Casa em torno de questões relevantes ao PPAG. A difusão 

espacial, por meio de várias audiências regionais, instaurou uma prática 

institucionalizada, empoderada e capilarizada. Convém ressaltar, ainda, a natureza 

muito aplicada das discussões do PPAG, o que possibilita que os cidadãos tenham uma 

participação focada. A integração das equipes técnicas da ALMG e de secretarias do 
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44 Disponível em: http://www.almg.gov.br/opencms/export/sites/default/acompanhe/eventos/hotsites/ 
planejamento/ppag/monitoramento_2011/docs/oque_e.pdf. Acesso em 23 de dezembro de 2011 às 10h51.  
45 Disponível em: http://www.almg.gov.br/acompanhe/eventos/hotsites/planejamento/ppag/ 
monitoramento_2009/index.html. Acesso em: 22 de novembro de 2011 às 14h18. 
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governo estadual (sobretudo a Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão – 

SEPLAG) é outro ponto a ser destacado. Ademais, vale salientar o envolvimento mais 

acentuado da Gerência de Consultoria Temática na qualificação do processo. 

Justamente por esses fatores, diversos dos entrevistados do presente diagnóstico 

salientaram a riqueza do processo do PPAG e o potencial nele contido.  

 

Importante destacar, por fim, algumas singularidades e alterações do processo do PPAG 

em 2011. Uma dessas singularidades foi a associação formal do processo com 

discussões realizadas ao longo do ano em eventos institucionais. Um Ciclo de Debates 

(sobre Estratégias para Superação da Pobreza) e um Seminário Legislativo (sobre 

Pobreza e Desigualdade), bem como um Fórum Técnico (sobre Segurança nas Escolas) 

alimentaram as discussões do PPAG. Algumas propostas do Seminário Legislativo que 

tinham implicações sobre o planejamento de médio prazo foram filtradas pela Gerência 

de Consultoria Temática (GCT) e apresentadas como sugestões de emendas ao PPAG. 

O processo de interiorização do Seminário Pobreza e Desigualdade também abasteceu 

o PPAG, garantindo a capilaridade do processo. 

 

Outra novidade prevista para 2011 foi a descentralização do processo. Em vez de se 

concentrar a avaliação das propostas e o monitoramento na CPP, optou-se por um 

funcionamento articulado de reuniões conjuntas entre a CPP e outras comissões 

permanentes. A ideia era qualificar as propostas a partir da discussão na comissão 

concernente. Como se nota, o processo do PPAG caminha, progressivamente, em 

direção a um modelo continuado, diferido, articulado e empoderado de participação 

popular em uma temática de grande relevância social e política: o orçamento estadual. 

 

2.3.5 Consulta Públicas Online 

 

A última prática participativa da ALMG a ser destacada no presente relatório são as 

Consultas Públicas Online. Essa é uma iniciativa bastante recente e se insere no esforço 

contemporâneo da Casa por empregar Tecnologias da Informação e da Comunicação 

(TICs) de modo a permitir a intensificação da interação ALMG-Sociedade.  
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Para compreender esse momento, contudo, é preciso perceber que a valorização das 

TICs na Assembleia é mais antiga. Ele remonta ao final dos anos 1970, momento em 

que tem início o processo de informatização da ALMG. Anastasia (2001, p. 28) ressalta 

a importância de um órgão institucionalizado em 1981 nesse processo – o Conselho de 

Informação e Pesquisa (Cinpe). “Esse grupo iniciou a informatização da Casa, 

fundamental para propiciar uma infra-estrutura de informação para os legisladores” 

(Anastasia, 2001, p. 29). O primeiro movimento foi, portanto, o de criar sistemas de 

informação e bancos de dados que assegurassem a eficiência e a celeridade dos 

processos internos da Assembleia.  

 

Somente em meados dos anos 1990, com o primeiro boom da internet, as TICs 

começam a ser pensadas pela Casa com o intuito de intensificar o contato da ALMG 

com o corpo de cidadãos mineiros. O ano de 1995 é particularmente importante nesse 

sentido: ocorre a criação não apenas da já mencionada TV Assembleia, mas também do 

site da instituição na internet (www.almg.gov.br). De acordo com o próprio site, “A 

Assembleia de Minas foi a segunda casa legislativa estadual a estrear o seu canal de 

comunicação pela internet”.46  

 

Desde então, a Assembleia tem dedicado esforços significativos para planejar e executar 

sua inserção na internet. Tais esforços mostram-se particularmente incisivos no final da 

primeira década dos anos 2000, quando a Casa conclui um Direcionamento Estratégico 

para o período 2010-2020. Nota-se, em primeiro lugar, a instituição do Comitê Gestor 

do Portal da Assembleia, por meio da Deliberação 2496, de 6 de dezembro de 2010. O 

órgão tem “o objetivo de planejar e coordenar a estruturação e o funcionamento do 

portal da Assembleia Legislativa na web”.47 Com natureza permanente, o comitê tem 

cinco representantes titulares:  

I – o titular da Diretoria de Planejamento e Coordenação – DPC; 
II – um titular e um suplente da Gerência-Geral de Imprensa e 
Divulgação – GID; 
III – um titular e um suplente da Gerência-Geral de Sistemas de 
Informação – GSI; 
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46 Disponível em: http://www.almg.gov.br/sobre/sobre-o-portal.html. Acesso em: 21 de novembro de 
2011 às 15h07. 
47 Disponível em file:///F:/DCP/Projetos/Extens%C3%A3o/Aprimoramento%20de%20eventos 
%20da%20Assembleia/Arquivos/Alaor%20Internet/Institui%C3%A7%C3%A3o%20do%20comit%C3%
AA%20gestor%20do%20portal.htm. Acesso em 15 de dezembro de 2011 às 11h03. 
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IV – um titular e um suplente da Gerência-Geral de Documentação e 
Informação – GDI; e 
V – um titular e um suplente da Secretaria-Geral da Mesa – SGM – 
ou da Diretoria de Processo Legislativo – DPL. 
 

Cabe ao Comitê estabelecer diretrizes para a arquitetura informacional do portal, bem 

como políticas sobre serviços e atualizações. Dentre as atribuições do órgão, vale 

também ressaltar o monitoramento da qualidade de conteúdo do portal e seus acessos, 

bem como a avaliação de novas estratégias para a utilização de TICs.  

 

O Comitê tem assumido uma postura abrangente, discutindo políticas de uso de mídias 

digitais que ultrapassam a arena do portal. É o caso, por exemplo, das várias discussões 

que vêm sendo feitas sobre a inserção da Assembleia nas Redes Sociais, o que tem 

implicações diversas em termos de trabalho, riscos e ganhos para a Casa. A Minuta de 

Política de uso das redes sociais na ALMG data de novembro de 2010. Outro ponto a 

ser destacado foi a profunda reestruturação do site, que buscou tornar-se mais amigável 

aos cidadãos, no sentido de aproximá-los da instituição. Como explica o próprio site: 

O primeiro projeto estratégico concluído foi o Portal Assembleia, 
lançado em outubro [de 2011], com layout mais moderno e nova 
arquitetura de informação (foto de treinamento). O objetivo é ampliar 
a interlocução do Poder Legislativo com a sociedade por meio da 
internet. Com um visual moderno, o portal apresenta os conteúdos de 
maneira mais compreensível e fácil de navegar, tornando a informação 
mais acessível para todos. Uma das principais novidades é a 
convergência de mídias, que permite ao cidadão acessar o conteúdo 
das notícias por texto, vídeo, fotos ou áudio.48 

 

É sintomática a esse respeito, a realização, em 2008, de um concurso público para 

Webdesigners, como aponta o entrevistado 17. A preocupação em contratar tais 

profissionais por meio de concurso público indica o anseio pela adoção de uma política 

continuada de criação de canais de interlocução acessíveis e atraentes.  

 

Pouco antes da inauguração do novo portal, uma Deliberação da Mesa da Assembleia 

Legislativa de Minas Gerais (n. 2519, de 26 de setembro de 2011) detalhou os recursos 

de interação e participação virtual a serem empregados pelo portal. Entre tais recursos, 

destacam-se enquetes, fóruns de discussão, chats e espaços de comentários de notícias, 
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48 Disponível em: http://www.almg.gov.br/acompanhe/eventos/hotsites/2011/balanco_2011/ 
direcionamento.html. Acesso em 22 de dezembro de 2011 às 15h52. 
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bem como a possibilidade de encaminhamento de projetos de lei, o que gerou grande 

discussão interna. Ainda que nem todos os recursos citados tenham sido usados na 

versão atual do portal, o uso deles é vislumbrado. Um projeto estratégico, intitulado 

Novas Tecnologias no Relacionamento com a Sociedade, busca desenvolver estratégias 

para a complexificação da presença da Assembleia na rede mundial de computadores.  

 

A supramencionada deliberação sobre os recursos de interação e participação virtual 

também cita as Consultas Públicas. Elas são caracterizadas como “recurso em que o 

internauta é convidado a apresentar contribuições sobre temas relacionados a eventos 

institucionais ou a proposições legislativas”.49 A criação das mesmas não data, contudo, 

da reformulação do portal em 2011; ela é anterior. 

 

A Consulta Pública Online não é pensada como a única solução para a participação dos 

cidadãos na ALMG, mas como um recurso auxiliar, que atravessa outros processos. Ela 

é importante porque pode fomentar a presença de cidadãos geralmente distantes da 

ALMG em termos físicos e simbólicos. Por se tratar de uma modalidade distinta de 

participação, cujos custos para o cidadão são bem menores do que em outros processos, 

as consultas públicas podem aumentar a “presença” de pessoas do interior nas 

discussões da Casa, além de facilitar o engajamento de cidadãos que não estão 

vinculados a entidades da sociedade civil organizada. Ademais, acredita-se que o uso de 

dispositivos digitais tenda a fomentar a participação de públicos jovens, afastados 

frequentemente de processos de participação política. 

 

Consultas Públicas Online começaram a ser empregadas pela ALMG em 2009, por 

ocasião do Fórum Técnico sobre o Plano Decenal de Educação. Depois, o recurso foi 

empregado três outras vezes, tratando das seguintes temáticas: reforma política; agenda 

da ALMG (Fórum Democrático para o Desenvolvimento de Minas Gerais); e pobreza e 

desigualdade (Seminário Legislativo Pobreza e Desigualdade). O gráfico abaixo mostra 

o número total de comentários observados em cada uma dessas iniciativas: 
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49 Disopnível em: http://www.almg.gov.br/acompanhe/eventos/hotsites/2011/balanco_2011/ 
direcionamento.html. Acesso em 22 de dezembro de 2011 às 15h52 
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Gráfico 1: Número de comentários enviados por Consulta Pública Online 
 

As consultas públicas já realizadas tiveram duração variada: de 20 a 32 dias. O início da 

consulta é precedido por uma ampla campanha de divulgação, que envolve a mídia de 

massa, os canais institucionais e o envio de correspondências e emails a entidades 

cadastradas nos bancos de dados da ALMG. Na página, o internauta encontra 

informações básicas sobre o tema em discussão e um convite para participar. 

 

Atualmente, tal participação se dá por meio da postagem de comentários em subseções 

temáticas. Essa subdivisão visa a organizar o processo, evitando sua dispersão. 

Mensagens postadas permanecem disponíveis para que outros participantes possam lê-las 

e, eventualmente, responder a elas. Com isso, a participação adquire uma dimensão 

informativa, já que um número significativo de usuários desse tipo de experiência são 

lurkers: eles apenas leem as mensagens, sem postar contribuições. Importante mencionar, 

ainda, a existência de um Termo de Uso e Política de Privacidade que rege a participação 

dos usuários. Com a finalidade de manter a ordem no site e cumprir com o Termo, há uma 

equipe responsável pela filtragem prévia das contribuições (posts) dos cidadãos. 

 

Para enviar contribuições, os cidadãos interessados precisam preencher um cadastro. Na 

primeira vez em que a consulta foi realizada (2009), o cadastro requeria: “e-mail, nome, 

telefone, sexo, município e categoria – por exemplo: professor, aluno, pai de aluno, 
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gestor e outros –, além da entidade” – como atesta a memória do site.50 Nessa 

experiência, uma vez cadastrado, o usuário manifestava-se de três formas:  

Alterar (retirar ou acrescentar texto ao conteúdo da Ação Estratégica 
ou Meta de um tema); Suprimir (sugerir que uma proposição de Ação 
Estratégica ou Meta seja eliminada na íntegra); Apresentar novo item 
(sugerir nova proposta de Ação Estratégica ou Meta diferente de todas 
já previstas no projeto, relacionando-a com o tema).51 

 

A partir de 2011, essa complexa forma de participação dá lugar a uma experiência mais 

dinâmica. O participante já não precisa informar dados pessoais como categoria e 

telefone; bastam o nome, e-mail, município e o estado. Também mais simples tornou-se 

o modo para a proposta, ou contribuição: em vez de “alteração e supressão”, fazem-se, 

em espaço livre, considerações e apresentações sobre o subtema.  

 

As contribuições das Consultas Públicas Online vão, geralmente, alimentar outros 

processos participativos. Para que isso seja possível, uma equipe de servidores da ALMG 

filtra e refina as propostas utilizando-as em fase subsequente de um evento, por exemplo.  

A GPI responde pelas consultas públicas atreladas aos eventos [...] 
com o apoio da Consultoria, mas não que isso passe pela Consultoria. 
Dependendo da atividade, a equipe da Consultoria, ligada ao assunto, 
ajuda a equipe GPI, mas normalmente eles mesmos [GPI] 
acompanham e coordenam. (Entrevistado 05). 

 

Assim aconteceu no Seminário Legislativo Pobreza e Desigualdade. As contribuições 

postadas foram debatidas nos Grupos de Trabalho da etapa final. Se aprovadas no 

evento, integram o relatório final dirigido ao Presidente da Casa.  
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50 Disponível em: http://www.almg.gov.br/acompanhe/eventos/hotsites/planoEducacao/ 
consultaPublica.html. Acesso em 16 de janeiro de 2012 às 19h31. 
51 Disponível em: http://www.almg.gov.br/acompanhe/eventos/hotsites/planoEducacao/ 
consultaPublica.html. Acesso em 16 de janeiro de 2012 às 19h33. 
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3. A participação na ALMG em análise 

 

A terceira parte do presente relatório busca fazer uma leitura analítica de certos 

elementos fundamentais do formato de algumas práticas participativas da ALMG. As 

estratégias metodológicas empregadas para a realização da terceira parte avaliativa do 

relatório podem ser divididas em três grandes grupos: 

 

(1) Observação das práticas participativas e análise documental 

 

A equipe responsável pelo presente relatório acompanhou diversas práticas 

participativas da ALMG no intuito de compreender seu funcionamento e observar 

eventuais êxitos e dificuldades. As observações ocorreram entre julho de 2011 e 

fevereiro de 2012, voltando-se aos seguintes processos: 

• Seminário Legislativo Pobreza e Desigualdade: 04 reuniões preparatórias; 04 
processos de interiorização; 03 dias do evento em Belo Horizonte; e as duas 
reuniões da Comissão de Representação do Seminário. 

 
• Fórum Técnico sobre Segurança nas Escolas: 03 dias do evento em Belo 

Horizonte. 
 
• Audiências Públicas: audiências de diferentes Comissões Permanentes e 

processo de revisão do PPAG. 
 
• Parlamento Jovem: reunião final. 
 
• Consulta Pública online: sobre pobreza e desigualdade em Minas Gerais.  
 
• Debate Público: sobre Conselhos Tutelares e a Garantia dos Direitos da Criança 

e do Adolescente. 
 

 

Tais observações guiaram-se por instrumentos criados pela própria equipe do projeto e 

focaram nos seguintes itens:  

(1) a forma de definição dos participantes; 
(2) os fluxos e etapas do processo participativo; 
(3) os eventuais cruzamentos entre arenas discursivas; 
(4) as responsabilidades e atribuições de diferentes setores da ALMG; 
(5) as consequências e resultados da prática em questão. 
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No que concerne à análise documental, a equipe recorreu, sobretudo, ao Regimento 

Interno da ALMG em voga e a documentos diversos mencionados pelos entrevistados e 

que foram disponibilizados. Merecem destaque, aqui, os relatórios do Centro de 

Atendimento ao Cidadão (CAC) sobre os participantes de eventos institucionais e 

minutas e documentos fornecidos pelo Comitê Gestor do Portal da ALMG. 

 

(2) Levantamento de considerações de pessoas fortemente vinculadas à participação 

na ALMG 
 

O segundo grupo de estratégias metodológicas envolve o levantamento das opiniões de 

diferentes pessoas (deputados, servidores e participantes) sobre a participação na ALMG. 

Para tanto, adotaram-se instrumentos diversos. Inicialmente, realizaram-se algumas 

entrevistas exploratórias nas quais se buscava, simultaneamente, compreender o quadro 

mais amplo da participação cidadã na Casa e discutir os objetivos do diagnóstico. 

 

Na sequência, e a partir das entrevistas exploratórias, realizaram-se entrevistas 

semiestruturadas que continham algumas indagações centrais sobre o teor, a forma e a 

efetividade da participação na ALMG. Tais entrevistados foram selecionados a partir de 

indicações das entrevistas exploratórias e dos gestores do projeto, sendo que o 

procedimento de bola de neve respeitou o princípio de adoção de diversas entradas. 

Como as entrevistas exploratórias haviam se organizado por gerências, buscou-se 

assegurar a existência de uma diversidade de perspectivas entre os entrevistados. Os 

deputados ouvidos foram indicados pela Secretaria Geral da Mesa e validados pelos 

gestores do projeto, sendo que alguns dos indicados não tiveram agenda para a 

realização da entrevista.52 

 

Ao todo, realizaram-se 40 entrevistas, dentre exploratórias e semiestruturadas, junto a 

38 pessoas, dentre servidores (concursados e de recrutamento amplo) e deputados. As 

entrevistas ocorreram entre agosto de 2011 e abril de 2012.  

 

Ainda no sentido de levantar considerações de pessoas vinculadas à participação na 

ALMG, aplicaram-se dois questionários estruturados que continham as indagações 

���������������������������������������� �������������������
52 Nesse processo, solicitaram-se nomes de deputados de diferentes orientações partidárias que 
tradicionalmente estavam muito presentes em eventos institucionais da Casa.  
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centrais das entrevistas semiestruturadas. O primeiro deles foi destinado a servidores da 

Casa, sendo preenchido por pessoas indicadas nas entrevistas semiestruturadas ou por 

gerentes de setores e gestores do projeto. Ao todo, 24 servidores preencheram tal 

questionário. O segundo foi aplicado a dez participantes do Seminário Pobreza e 

Desigualdade. Nenhum destes instrumentos tem aspirações quantitativas ou 

representatividade estatística. O intuito foi o de ampliar o leque de vozes ouvidas no 

processo de diagnóstico. 

 

Por fim, realizaram-se, em dezembro de 2011, quatro grupos focais em torno dos 

seguintes eixos: (1) Forma de seleção dos participantes e atuação destes nas arenas 

participativas; (2) Articulação das diversas práticas participativas; (3) Objetivos e 

resultados da Participação na ALMG; (4) Uso de tecnologias digitais na interação 

ALMG-Cidadão. Os participantes destes grupos foram indicados pelos gerentes de 

diferentes setores da Casa e validados pelos gestores do projeto Aprimoramento de 

Eventos da ALMG. Grupo focal é um instrumento adotado para fomentar a produção 

coletiva de sentidos. O fato de os próprios participantes poderem colocar-se questões, 

nesses grupos, pode gerar algumas surpresas.53 Os grupos realizados tiveram entre seis e 

nove participantes. 

 

(3) Cotejamento das observações realizadas e das considerações levantadas com 

teorias participacionistas e deliberacionistas de democracia  
 

A terceira estratégia envolve a articulação dos dois conjuntos de estratégias anteriores 

com problemas trabalhados pela literatura de teoria democrática. A matriz teórica que 

orienta essa articulação parte de uma concepção ampliada de deliberação e busca observar 

eventuais gargalos, potencialidades e desafios de práticas participativas da ALMG. Isso 

não significa a realização de um teste de deliberatividade dos eventos participativos da 

ALMG. De cunho predominantemente qualitativo, a análise busca lê-los à luz da teoria 

deliberacionista de democracia, explorando elementos neles presentes que potencialmente 

fomentam ou constrangem a possibilidade de deliberação.  

 

���������������������������������������� �������������������
53 Cf. Berger (1998), Morgan (1997), Kitzinger (1994), Smithson (2000), Warr (2005), Marques & Rocha (2006). 
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Importante destacar, de antemão, que essa leitura crítica não visa a subestimar o êxito de 

tais processos. É notório o esforço da Casa em criar canais de interlocução com os 

cidadãos do estado, o que fica patente na realização do presente projeto. A ALMG, de 

fato, tem uma experiência muito rica de participação, que já envolveu centenas de 

entidades e colocou em pauta assuntos muito diversos.54 Existe, no Legislativo mineiro, 

um modelo de participação interessante e consistente, que foi se construindo por meio 

de sucessivos testes e mudanças sócio-políticas, burocráticas e tecnológicas. É a 

singularidade desse Legislativo estadual que o torna tão instigante e que convoca 

pesquisadores a refletir sobre seus potenciais. 

 

É fundamental ressaltar, ainda, que, com base no conjunto de dados analisado, seria 

inadequado, fazer afirmações definitivas sobre uma série de elementos dos modelos de 

participação da ALMG. A leitura aqui apresentada parte de opiniões de pessoas 

(servidores, deputados e participantes) que têm diferentes relações com os eventos e que 

têm vivências muito diversas desses espaços.  

 

A apresentação que se segue, estrutura-se em seis grandes eixos temáticos:  

1. Seleção e mobilização de participantes 
2. Funções e objetivos da participação 
3. Deliberação 
4. Cruzamento de arenas discursivas 
5. Efetividade das práticas participativas 
6. Utilização de TICs 

 

Em cada um deles, serão discutidos elementos dos supra-abordados modelos de 

participação da ALMG, enriquecidas de considerações de entrevistados e análises 

teóricas. Há, obviamente, muitas relações e interfaces entre esses eixos, e buscaremos 

elucidá-las sempre que possível, sem o prejuízo da concatenação argumentativa do 

relatório. Na sequência da exposição desses eixos, far-se-ão mais alguns apontamentos 

sobre questões que não se inserem em nenhum deles, mas que também emergiram na 

leitura das práticas da ALMG. 

 

 

���������������������������������������� �������������������
54 De acordo com Oliveira (2009, p. 12), até novembro de 2009: “O número total de entidades da sociedade 
civil e de órgãos públicos integrados à organização e à mobilização desses eventos chegou a 1.052”. 
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3.1. Seleção e mobilização de participantes 

 

A decisão de quem participa é um ponto central do desenho institucional de qualquer 

minipúblico (Fung, 2004). Como já discutido, há diversos mecanismos de seleção de 

participantes, os quais incluem desde a escolha aleatória até votações, passando pelo 

emprego de formas de indicação ou pela abertura de fóruns a todos os interessados. 

Também destacamos a adoção de um mecanismo inovador sugerido por Dryzek e 

Niemeyer (2008), que envolve um misto de seleção randômica e mapeamento 

discursivo, retirando o foco da participação de indivíduos e grupos. A escolha desses 

métodos não é irrelevante. Como percebem Levine e Nierras (2007, p. 1), ela envolve 

um ato de poder: “para convidar pessoas para uma sessão deliberativa, alguém precisa 

se conceder o direito de definir a escala e o escopo da comunidade”. 

 

As práticas institucionalizadas de participação da ALMG, em sua diversidade, envolvem, 

basicamente, três procedimentos de convocação de participantes. O primeiro é a 

mobilização política feita pelos gabinetes de deputados, que é fundamental em audiências 

públicas e nos processos de interiorização de eventos institucionais. O segundo é o envio 

de convites a “entidades” diversas cadastradas nos bancos de dados da ALMG, em um 

processo coordenado, nos eventos institucionais, pela GPI. O terceiro é a divulgação, por 

meio da internet e de meios de comunicação convencionais, da existência de processos 

participativos dos quais cidadãos e entidades podem tomar parte. De um modo geral, três 

aspectos chamam a atenção: (1) a abertura das práticas da ALMG para a maximização do 

número de participantes com a adoção da autosseleção voluntária em diversos processos; 

(2) o foco da Casa na promoção da participação de entidades da sociedade civil 

organizada, como previsto no próprio Regimento Interno da instituição (em seu Artigo 

295); e (3) a falta de regras e critérios claros para a configuração de conjuntos 

representativos de participantes, como já salientava Anastasia (2001, p. 55).  

 

Esses três aspectos alimentam uma série de discussões no interior da ALMG, como se 

verá a seguir. Para compreender tais discussões, contudo, é fundamental mencionar, 

antes, duas questões conceituais que vêm ocupando um crescente número de cientistas e 

filósofos políticos. A primeira delas diz respeito ao tipo de participante que pode trazer 

mais contribuições a experimentos participativos: atores já envolvidos na discussão de 
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certo tema (como entidades, movimentos sociais, grupos de interesse, empresas da área, 

comunidades epistêmicas etc.) ou os chamados “cidadãos comuns”, que não teriam 

muito envolvimento com a temática em foco. A segunda questão concerne à 

legitimidade e à representatividade dos minipúblicos, o que está na base da profunda 

revisão a que o conceito de representação política tem sido submetido. Cada vez mais, 

percebe-se a importância de entender a representação política exercida pelos 

participantes de certos processos participativos, que tomam decisões ou fornecem 

sugestões em nome da sociedade como um todo.  

 

A supramencionada primeira questão é, hoje, elemento fundamentalmente controverso 

no interior da Casa. Existe certo consenso (embora não uma unanimidade) de que é 

preciso expandir a participação para além das tradicionais “entidades” envolvidas com 

os eventos institucionais. O próprio atual Presidente da Casa, o deputado Dinis Pinheiro, 

tem frisado a necessidade de uma maior aproximação do Legislativo mineiro em relação 

ao dito cidadão ordinário. As Consultas Públicas Online também mostram esforços 

nessa direção. Essa necessidade de abrir-se ao cidadão comum, não vinculado a 

associações, nem previamente pré-disposto a defender determinada posição, é 

enfatizada por vários entrevistados, como demonstram as falas abaixo: 

Há avanços na participação de entidades, mas pouco na de cidadãos 
(Entrevistado 15). 
 
A sociedade civil tem um grau de participação elevado; o cidadão 
comum ainda não. Cabe ao Parlamento de Minas conseguir identificar 
com inteligência qual a melhor maneira de atrair o cidadão, sobretudo 
o comum (Entrevistado 16). 
 
Não se pode ignorar que o cidadão que se dispõe a participar merece 
atenção. Eu não posso minorar a intervenção de um cidadão [...] O 
desafio é organizar mecanismos que permitam o cidadão a participar. 
Ele não pode ser obrigado a associar-se (Entrevistado 23). 
 
A estrutura de evento institucional da Assembleia é uma estrutura que 
até o ano passado ela era eminentemente de relação institucional. [...] 
Ano passado, por demanda da comissão organizadora do fórum 
técnico de segurança pública, pela primeira vez, abrimos inscrições 
individuais para o cidadão comum. [...] A circulação do convite 
também é institucional (Entrevistado 02). 
 
Nos últimos tempos [...] houve essa reivindicação desse espaço 
também ao cidadão comum (Entrevistado 20). 
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Uma discussão antiga que a gente tem aqui é “e o cidadão que não 
pertence a nenhuma organização?”. O movimento de participação foi 
feito por entidades. A legitimidade... ela é auferida mediante a uma 
entidade legitimadora. Será que isto é democrático? (Entrevistado 34). 
 
A Assembleia tem uma dificuldade imensa de chegar ao cidadão 
comum. Ela não resolveu este problema e não sabe como chegar, 
atingir este cidadão (Grupo Focal 1). 
 

No entanto, também há quem destaque os riscos do foco nesse chamado cidadão 

ordinário. Nota-se, em primeiro lugar, que o conceito de “cidadão comum” não é de 

todo claro. Afinal, o que se configura como um cidadão ordinário? Em segundo lugar, 

alguns consideram que membros de organizações, geralmente, estão mais qualificados 

para o debate do que os indivíduos sem vinculação associativa, o que reduziria 

problemas relacionados à assimetria informacional. Também há quem defenda que, 

como membros de organizações, eles representam um coletivo. 

A gente sabe que público mais qualificado participa melhor. Mas o 
que é público qualificado? Instituições organizadas têm como 
pressuposto que já tenham uma atuação mais qualificada, no sentido 
de mais informada (Entrevistado 13).  
 
Os eventos são pensados com a sociedade civil organizada. Você tem 
uma tendência de ter uma assimetria de informação menor. As 
entidades estão no dia-a-dia do tema. Discutindo, mesmo que com um 
olhar muito corporativo, muito particular, mas, tende a ter mais 
informações sobre o tema, sim! (Entrevistado 02). 
 

Em terceiro lugar, é importante perceber que a participação do cidadão comum pode 

intensificar determinadas formas de pseudoparticipação, em que o cidadão fala sem afetar 

efetivamente as decisões do legislativo. O entrevistado 27 chama a atenção justamente 

para este último ponto quando percebe que há formas de participação que, sob a bandeira 

da liberdade de expressão do cidadão comum, criam novas formas de tutela.  

A concepção tutelar de participação parte do pressuposto de que a 
proposta do povo é boa em si. Não há um esforço por qualificá-las. 
Teme-se a intervenção e não ocorre uma construção coletiva 
(Entrevistado 27). 
 
Às vezes, zela-se muito pela felicidade dos participantes, sem que se 
pense sua qualificação e efetividade (Entrevistado 18). 
 
Por medo de influir, por medo de contaminar a participação, a 
Assembleia se furtou a devolver o que essa participação trouxe pra 
nós (Entrevistado 32). 
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Segundo o entrevistado 27, é necessário qualificar a participação dos cidadãos, para que 

ela possa ter efetividade. Deixar que ele fale livremente sem que suas propostas possam 

vir a ter consequências seria usar a participação de maneira leviana, desconsiderando o 

potencial da própria participação. O entrevistado chama a atenção para o maior 

empoderamento de entidades que participam de vários processos e que entendem, com 

precisão, os trâmites do Legislativo, bem como as competências e atribuições dos 

deputados estaduais. 

O relato pessoal e privado pode ser limitado. O problema tem que 
reverberar. Não consigo entender o desespero atrás do cidadão 
comum. Não estou entendendo essa correria da Casa pelo cidadão 
ordinário. Lei tem uma dimensão coletiva. Trata-se de algo público 
(Entrevistado 27). 

 

Outro problema da participação dos chamados “cidadãos ordinários” revela-se no uso 

que algumas entidades fazem dessa possibilidade para aumentar o número de seus 

representantes em um evento. Um dos entrevistados ressaltou que, em uma ocasião 

específica, vagas reservadas para cidadãos desvinculados de entidades foram 

preenchidas por pessoas que, na verdade, representavam entidades já representadas. 

Essa manobra permitia a alguns grupos fortalecer sua capacidade de lobby e de votação, 

gerando assimetrias significativas. 

 

O debate entre a participação de entidades especializadas ou de “cidadãos ordinários” 

envolve controvérsias que residem no cerne da teoria deliberacionista. Alguns autores, 

como Fung (2004), advogam as chamadas deliberações quentes, em que os participantes 

são pessoas diretamente envolvidas com a questão. De acordo com o autor: 

Em uma concepção, a deliberação deveria ser fria. Indivíduos com 
apostas baixas em uma discussão estarão de mente aberta, começarão 
sem posições fixas e desapaixonados. Eu tendo à visão oposta; 
deliberações quentes com participantes que têm muito em jogo tornam 
possível uma melhor deliberação (Fung, 2004, p. 181). 

 

Para Fung (2004), deliberações quentes e empoderadas podem fomentar racionalidade, 

embora participantes possam ser mais autointeressados. A qualificação e o envolvimento 

dos atores trariam contribuições essenciais ao processo de discussão pública.  

 

Hendriks, Dryzek e Hunold (2007) adotam perspectiva distinta. Os pesquisadores 

conduzem detalhado estudo comparativo na Alemanha, investigando minipúblicos 
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baseados na participação de entidades engajadas em uma questão e minipúblicos 

formados por cidadãos escolhidos aleatoriamente. Embora reconheçam o potencial 

democrático e a centralidade das entidades interessadas, os autores demonstram que os 

chamados “cidadãos ordinários” não geraram processos inferiores em termos de 

igualdade e deliberatividade. Eles ressaltam, ainda, que: 

Identificar os stakeholders relevantes quase sempre envolverá alguma 
avaliação subjetiva pelos organizadores do fórum. Entidades 
importantes, com interesse potencial podem ser excluídas 
simplesmente porque seus interesses se estendem através de limites 
políticos, territoriais ou geracionais convencionais (Hendriks et al, 
2007, p. 366-7). 

 

Outro ponto destacado pelos autores é a capacidade de fóruns de cidadãos, escolhidos 

aleatoriamente, de atrair mídia, o que contribui para a sua legitimação perante a opinião 

pública (Hendriks et al, 2007, p. 374). Para eles, a hipótese de que deliberações quentes 

têm mais impacto e legitimidade não se sustenta empiricamente. Por isso, sugerem que 

fóruns de grupos de interesse e fóruns de cidadãos ordinários se configurem como 

momentos distintos de um processo deliberativo mais amplo. A articulação, na ALMG, 

entre Consultas Públicas Online e eventos institucionais parece seguir nessa direção.  

 

Os autores aventam, ainda, a possibilidade de espaços para que entidades e cidadãos 

ordinários interajam em algumas arenas, embora cuidados especiais sejam necessários 

para fomentar a igualdade e evitar silenciamentos. Um dos entrevistados ressalta 

exatamente essa questão. 

As instituições são muitos profissionalizadas. No sentido assim... a 
participação é profissionalizada. Como você coloca em pé de 
igualdade? Como a gente abre pro cidadão comum? Tem que ter 
muito critério. Mas se houver critério demais não vai existir cidadão 
comum (Entrevistado 04). 

 

Os demais pontos de tensão que emergem na coleta de dados do presente diagnóstico 

estão relacionados, de alguma forma, à segunda questão conceitual mencionada acima, 

qual seja, a importância de se pensar a dimensão representativa da participação em 

minipúblicos. Uma crescente literatura tem procurado expandir o conceito de 

representação política para além da autorização eleitoral (Urbinati, 2006; Urbinati & 

Warren, 2008; Castiglione & Warren, 2005; Dryzek & Niemeyer, 2008; Mansbridge, 

2003; Young, 2000; Gurza-Lavalle et al., 2006; Gurza-Lavalle & Isunza, 2011; 
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Avritzer, 2007; Almeida, 2011; Mendonça, 2008). Essa literatura percebe que há formas 

diversas de representação, cuja legitimidade não vem necessariamente de uma 

autorização formal, mas de outros mecanismos que podem envolver a afinidade 

(Avritzer, 2007), a superação da opressão estrutural pela presença de perspectivas 

negligenciadas (Young, 2000) e o intercâmbio discursivo (Saward, 2009; Mendonça, 

2008), para citar algumas possibilidades. Atores da sociedade civil e grupos de 

advocacy, por exemplo, alegam representar, em arenas formais e informais, indivíduos, 

interesses e perspectivas que não ganhariam visibilidade de outra maneira.  

 

A expansão do conceito de representação coloca questões intrigantes acerca da 

legitimidade de decisões e propostas feitas por participantes de diversas experiências 

participativas. Como bem indaga Parkinson (2006a), por que os outros cidadãos 

deveriam julgar legítimas as sugestões de alguns cidadãos e/ou entidades que não foram 

formalmente eleitos pela população, mas que podem afetar a configuração de políticas 

públicas relevantes às suas vidas? Analisar os experimentos participativos pela ótica da 

representação mostra a centralidade de se refletir sobre quem participa desses fóruns e o 

tipo de legitimidade que detêm ou que é construída no processo. Para Parkinson (2006a), a 

resposta ao problema da legitimidade não reside apenas na escolha dos participantes, mas 

também na articulação do minipúblico com outras arenas discursivas, o que será objeto de 

discussão de outra seção. Nesse momento, nosso foco se volta, contudo, para elementos 

que envolvem a seleção dos participantes. 

 

Questionamentos relacionados à representatividade e à legitimidade dos participantes dos 

processos participativos da ALMG foram recorrentes nas entrevistas realizadas.  

A gente nunca sabe o peso desse subsídio [trazido pelas entidades] 
frente a uma sociedade enorme que nós temos. Ou seja, muitas vezes, 
[...] ela reflete o interesse de uma minoria. E as minorias, de modo 
geral, são mais mobilizadas. [...] Então, elas se fazem presentes nesses 
eventos com mais frequência. Portanto, as demandas delas são mais 
vocalizadas [...] A gente não sabe a legitimidade das demandas. A 
gente não sabe mensurar quem é que está fazendo esta demanda, quem 
esta pessoa representa. E, muitas vezes, é tudo muito aberto. A pessoa 
chega aqui e pronto e acabou. Tem direito a voto, fala e muitas vezes 
ela é bem articulada, e a ideia é de um grupo só (Entrevistado 10). 
 
Para discutir alguns assuntos aparecem sempre as mesmas entidades, 
que têm sempre as mesmas questões, e, em alguns casos, o mesmo 
dirigente. Há vários anos. O resultado é uma contaminação da 
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assembleia com a falta de representatividade de algumas entidades 
(Questionário 01). 

 

No bojo das discussões sobre a representatividade das entidades, nota-se, em primeiro 

lugar, uma percepção muito difundida entre os entrevistados de uma repetição sistemática 

das entidades participantes em vários eventos institucionais, o que demonstraria certa 

fragilidade na inclusão promovida pela instituição. Ainda que o número de entidades 

participantes ao longo das últimas duas décadas seja alto55, muitas pessoas diretamente 

envolvidas com tais processos afirmam que há um grupo recorrente de pessoas e 

organizações que ocupa essas instâncias. As falas abaixo ilustram esse ponto. 

Você vê alguns públicos que se repetem em todos os eventos, assim, as 
mesmas pessoas, independente dos temas que aqui são tratados. E as 
vezes até a presença dessas pessoas em atividades de maior 
compromisso como a formatação do evento. Então, acontece uma 
repetição que eu não tenho elementos para fazer uma avaliação, mas eu 
tenho sobre a qualificação ou a presença e a adequação (Entrevistado 24)  
 
Há repetição sistemática desses grupos dentro dessas comissões 
organizadoras. Sempre são as mesmas entidades [...] Portanto, há uma 
espécie de ditadura dessa representatividade. Eu acho que isso é 
problema nosso (Entrevistado 33). 
 
Nesta casa, circulam, minoritariamente, cidadãos comuns nos espaços de 
participação popular. Majoritariamente, movimentos sociais e 
organizações sociais, e eles são os mesmos... essa casa que faz vários 
chamados pro debate público, mas a frequência, a presença e o perfil 
daqueles que frequentam esta Casa, comparecem aos chamados é um 
perfil bem delimitado (Entrevistado 12). 
 
Você vai em qualquer tema de evento, você tem as mesmas entidades 
participando. Qualquer que seja o assunto. Não tem uma renovação 
(Entrevistado 03). 
 
Na questão do PPAG, além de se ampliar o controle tem que se ampliar 
a participação. Eu acho que a participação fica muito com entidades que 
estão trabalhando na franja do governo. Então é um pouco... chapa 
branca (Entrevistado 28). 
 
As instituições que vêm aqui tendem a ser as mesmas. Elas conhecem as 
regras. Elas sabem o caminho! Como vamos falar em chamar o cidadão 
comum se nem o processo de participação institucional, no meu ponto de 
vista, ele pode ser chamado de democrático do ponto de vista do 
pluralismo? (Entrevistado 04). 
 
Tem entidades que são muito organizadas e participam de quase todas as 
comissões organizadoras. Essa repetição... ela não é incomum. Ela 
acontece até pelo interesse da entidade (Entrevistado 02). 

���������������������������������������� �������������������
55 Mais de mil entre 1990 e 2009, segundo dados de Oliveira (2009). 
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...via de regra, os participantes são os mesmos (Questionário 21). 
 
Sempre vêm as mesmas, as mesmas pessoas e são, sim, muitas vezes 
(Grupo Focal 2). 
 

 
Nas limitadas observações que a equipe responsável por este relatório realizou ao longo de 

2011, constatamos a recorrência de algumas pessoas e instituições em processos diversos, 

embora não possamos asseverar que este seja o caso em todos os anos. A difusão de tal 

crítica entre os entrevistados também indica a plausibilidade desta hipótese.  

 

Por outro lado, alguns dados fornecidos pela GPI também colocam a hipótese sob 

suspeição. A maioria das entidades que participou de comissões organizadoras e de 

representação em eventos institucionais no período de dezembro de 2009 a dezembro de 

2011, o fez apenas uma vez (56,7%) ou duas (15,6%). Em outros três Seminários 

Legislativos realizados pela ALMG em período anterior – “Águas de Minas II” (2002), 

“Lixo e Cidadania” (2005) e “Minas de Minas” (2008) – de áreas temáticas afins (Meio 

ambiente e Mineração e Recursos), constata-se que 79% entidades participaram apenas 

uma vez das comissões organizadoras dos três eventos, 7% por duas vezes e 14% por 

três vezes. Deixamos, contudo, a ressalva, de que estes dados são muito limitados e 

pouco representativos tanto do conjunto de eventos como do montante de participantes 

efetivos nas etapas presenciais dos mesmos.  

 

Observam-se, em segundo lugar, algumas questões que surgem da própria estrutura e da 

alimentação do banco de dados de entidades da ALMG. O banco não faz uma distinção 

clara de tipos de entidades, e o campo que distingue entidades estatais/públicas de 

entidades da sociedade civil não tem sido preenchido, segundo relato de um dos servidores 

que tem acesso a tal banco.56 Não parece haver, assim, uma preocupação clara em 

construir critérios de representatividade que garantam a presença de entidades diferentes. 

Ainda que a análise de dados restritos a um período de dois anos revele certo equilíbrio 

entre governo e sociedade civil, como se verá mais adiante, não existem critérios que 

garantam clareza na seleção representativa de diferentes tipos de entidades. 

Representatividade esta que, segundo alguns autores, deveria primar pela garantia de uma 

���������������������������������������� �������������������
56 Conversa informal registrada em caderno de campo no dia 15 de dezembro de 2011. 
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diversidade de discursos que se contrapõem (Dryzek & Niemeyer, 2008; Lev-On & 

Manin, 2009). Para um dos entrevistados: 

A qualidade das entidades presentes (sua representação) não é 
avaliada. Há aquelas extremamente organizadas, fortes, articuladas; e 
há as oportunistas e insignificantes, mas que sabem se inserir nesse 
espaço institucional. [...] Não se avalia a legitimidade dessa 
representação (Entrevistado 23). 

 

Dois exemplos ajudam a ilustrar essa relativa negligência em relação à representatividade 

dos grupos de participantes. O primeiro diz respeito à constituição das Comissões de 

Representação tanto no Fórum Técnico sobre Segurança nas Escolas como no Seminário 

Legislativo Pobreza e Desigualdade. Não se estabeleceram critérios claros para a 

composição desses grupos, nem houve votação. Os grupos acabaram sendo formados por 

todos os que manifestaram interesse para fazê-lo, o que pode alimentar assimetrias 

significativas. No caso do Seminário Legislativo, cuja Comissão de Representação conta 

com 48 pessoas57, houve uma reunião para a escolha de um comitê executivo mais enxuto, 

que deveria ter entre “cinco ou seis pessoas”. Na prática, 11 entidades se candidataram58 e 

foram acolhidas, sem maiores preocupações com questões de representatividade.  

 

O segundo exemplo da reduzida preocupação com a representatividade nos espaços que 

compõem as práticas participativas vem dos Grupos de Trabalho do já citado Seminário 

Legislativo Pobreza e Desigualdade. O maior grupo (Promoção e Proteção Social) contou 

com 185 participantes, enquanto o menor (Ciência, Tecnologia e Inovação) contou com 

apenas oito.59 Essa assimetria indica a ausência de critérios claros na seleção e alocação de 

participantes, de modo a garantir a representatividade dos grupos. 

 

Retornando à discussão sobre o banco de dados, outro aspecto a ser destacado diz respeito 

a certas lacunas e sobreposições das entidades cadastradas.  

���������������������������������������� �������������������
57 Vale apontar, aqui, uma discrepância em relação ao banco de dados fornecido pela GPI que lista 109 
entidades nessa Comissão de Organização. A informação utilizada foi retirada do site da ALMG. 
Disponível em: http://www.almg.gov.br/acompanhe/eventos/hotsites/2011/seminario_pobreza/ 
representacao_representativa.html). Acesso em 17 de janeiro de 2012 às 20h33. A matéria afirma que tal 
comissão foi composta por: 18 representantes do governo, 26 da sociedade e 4 inscritos individualmente.  
58 Observação presencial da reunião. Dados confirmados com texto do portal da ALMG. Disponível em: 
http://www.almg.gov.br/acompanhe/noticias/arquivos/2011/11/07comissao_representacao_pobreza.html. 
Acesso em 16 de janeiro de 2012 às 17h57. 
59 Dados do Relatório Final sobre Inscrição e Participação da etapa final do Seminário Legislativo 
Pobreza e Desigualdade, produzido pela GRI/CAC. 
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Há vários bancos de dados diferentes como se a referência fosse da 
área que gerava os eventos, mas não dos públicos. E um público, tipo 
cultura, não era chamado para determinado tipo de discussão, que ele 
poderia ter interesse, porque esses bancos não se comunicavam 
(Entrevistado 24). 
 

Tais problemas vêm sendo diagnosticados por servidores da ALMG e têm impulsionado 

algumas tentativas de revisão e unificação dos bancos de dados da instituição. É o que 

revela um entrevistado: 

Há uma ação cujo nome é Registro Único, em que dados cadastrais 
passam a ser referenciados uma única vez (Entrevistado 15). 

 

Ainda no que concerne ao banco de entidades da ALMG, outro questionamento colocado 

diz respeito à ausência de uma atualização pró-ativa deste. Alguns entrevistados afirmam 

que o banco, embora dinâmico, é passivo, no sentido de que não há ações específicas para 

alimentá-lo com novas entidades: 

Eu fico pensando de onde surgiu o primeiro banco de dados de 
entidades. Quem sugeriu as primeiras, para entrarem ali? Surgiu o 
primeiro evento institucional, quem eu vou chamar? Teve que se fazer 
uma prospecção de entidades... O que a gente vê [...] é que esse banco de 
entidades, por exemplo, não tem uma atualização ativa, vamos dizer 
assim. Ele é atualizado a partir da participação. [...] O banco tem trinta 
mil entidades, mas isso não significa que sejam diferentes, atualizadas e 
com cadastro em dia. E se vai se renovando...Eu não sei como que é isso 
(Grupo Focal 2). 
 
As entidades que trabalham conosco [...] são basicamente as mesmas. 
[...] Então, onde está a representatividade? Eu penso nisso a todo 
momento. Eles dizem o seguinte “a gente convida, deputado inclusive 
aponta.” E ele aponta, mesmo. Ele fala mesmo, “eu gostaria que 
fossem convidadas essas, essas e essas entidades”. Sim, isso pode ser 
feito! E o resto? A Assembleia não poderia procurar?! Não poderia 
atualizar o seu banco de dados?! “Ah ! mas a gente convida e eles não 
vêm”. Então, vamos buscar a comunicação. Vamos mudar as 
estratégias de interação com esse público! (Entrevistado 33). 
 
Nós temos um banco com 25.000 instituições. Com algumas 
duplicidades, mas ele tem essa dimensão. Então a atualização, ela é feita 
muito por demanda dos eventos. Não há uma sistemática. Só no mundo 
oficial, que ele é mais atualizado (Entrevistado 02). 
 

 
Além das discussões focadas nos tipos de participantes (Entidades x Cidadãos 

Ordinários) e na sua representatividade, os entrevistados para este diagnóstico 

levantaram questões concernentes à mobilização de atores para estas práticas. O 

entrevistado 22 enfatizou que, em alguns eventos, a mobilização de participantes em 
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processos de interiorização é muito fraca. Haveria falhas recorrentes na articulação com 

o poder público e os veículos de comunicação locais, o que faria com que muitos 

processos fossem esvaziados. De acordo com ele, o essencial seria criar novas formas 

de relacionamento com públicos diversos, em vez de investir apenas em divulgação. 

Tem que sair pra fazer pesquisa em campo, para saber o que acontece 
naquela região. Há que se ter um trabalho de se conhecer aonde vai, no 
que está se mexendo, e como é que vai fazer. [...] O Estado já tem uma 
estrutura pronta operando no interior. Operando bem ou mal, não vamos 
discutir. Mas ela já existe. [...] Por que a Assembleia não chama 
representantes dessas secretarias para reuniões prévias? [...] Falta diálogo 
[com o Executivo] nesta parte ali dentro. Principalmente, na mobilização 
(Entrevistado 22). 
 

Há quem critique, ainda, a centralização da mobilização de participantes das audiências 

públicas por parte dos gabinetes, o que, muitas vezes, dificulta a presença do 

contraditório e de uma efetiva pluralidade de visões. Alguns entrevistados afirmam que 

as audiências públicas são espaços muito ricos e que mereceriam maior atenção na 

mobilização de pessoas e entidades: 

A participação do público nosso, é mobilizada pelo gabinete pelo 
deputado. Quem chama o público é o deputado. [...] Quem mobiliza o 
público é o gabinete. Como se fosse o ‘eventinho’ do deputado 
(Entrevistado 14). 
 
As pessoas não participam. Elas vêm por mobilização política do 
gabinete. [...] Vêm porque o gabinete liga para o mailing deles 
(Entrevistado 25). 
 

Por fim, alguns entrevistados questionam a estratégia adotada nos eventos institucionais 

de envio massivo de convites. Argumenta-se que tal envio, além de dispendioso, pode 

não ser muito eficiente, mesmo porque diversas entidades não respondem a eles: 

Tem algumas [entidades] que a gente sabe que são importantes, mas não 
participam. [...] Por que certas entidades são chamadas, mas não 
participam? [...] Isso me intriga. Talvez [seja] a forma de abordagem 
(Grupo Focal 2). 
 
Às vezes, você tem uma geração de esforço enorme, mas fica pronto um 
convite poucos dias antes e aí ele não chega no público que tem que 
chegar. [...] A instituição ainda não enxerga a importância do 
mapeamento de públicos. O foco é no envio de convites, mas não se 
pensa a mobilização racionalmente (Entrevistado 24). 

 

Alguns entrevistados afirmam que há sobreposições no envio de convites e que muitos 

deles parecem não chegar às entidades. No entanto, dados de relatórios da GPI 

contestam essa opinião, já que há índices muito pequenos de convites que retornam pelo 
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correio por impossibilidade de entrega. Para se ter uma ideia, no Seminário Legislativo 

Pobreza e Desigualdade, apenas 2,7% dos convites enviados foram devolvidos à 

ALMG.60 Ainda com relação ao envio de convites, alguns entrevistados defenderam não 

ser essa a forma mais eficiente de motivar os participantes. Nesse ponto, fazem eco à 

opinião de Hendriks, Dryzek e Hunold (2007, p. 377), de que “não basta simplesmente 

desenhar um fórum e enviar convites, independentemente de quão bom o desenho 

pareça ser. Entidades precisam de algum incentivo para deliberar, e este será, 

inicialmente, uma questão de cálculo instrumental”. A mobilização aparece, assim como 

algo particularmente difícil: 

Eu acho que eles [os eventos institucionais] pecam no formato. Mas a 
maior falha está no pré-evento. Eu acho que se você tivesse um pré-
evento mais eficaz, a preparação, a arregimentação, a convocação do 
público, a forma de acompanhamento mais eficaz o evento poderia 
transcorrer sem maiores dramas (Entrevistado 22). 
 
A gente tem, ainda, uma habilidade ainda pequena de mobilizar e 
reconhecer aquelas entidades do interior do Estado... (Entrevistado 23). 

 

A motivação pode advir da certeza do empoderamento do fórum, como veremos em 

outra seção, ou da visibilidade deste, o que aumenta os custos de se ausentar da arena 

em questão. Também é importante a presença de pontos de vista dissonantes, o que faz 

com que entidades sintam a necessidade de expressar suas perspectivas, para não se 

verem negligenciadas. Por isso, alguns dos entrevistados advogam a necessidade de 

ações voltadas a um mapeamento de públicos, que fosse mais efetivo e ativo na 

mobilização de participantes e na pluralização de atores que se engajam nas práticas 

participativas da ALMG. Essa pluralização está relacionada com a diversificação dos 

atores e dos discursos que se fazem presentes nos experimentos participativos. 

Nós podemos, perfeitamente, mapear esses públicos. E a gente pode 
fazer, sim! (Entrevistado 33). 

 

Os aspectos discutidos nesta seção apontam para a necessidade de que a ALMG reflita 

mais profundamente sobre a natureza dos participantes de seus processos participativos, 

estabelecendo parâmetros e regras mais claras para a convocação destes e para a definição 

daqueles que comporão as comissões (de organização e de representação). Como já 

indicado, a Casa tem tido muito êxito na promoção de uma participação em larga escala, 

mobilizando centenas de entidades e milhares de indivíduos em processos diversos. No 

���������������������������������������� �������������������
60 Informação extraída da Avaliação Setorial da GPI. 
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entanto, a quantidade de participantes nem sempre é garantia da qualidade da 

participação. Não basta gerar ações que aumentam o quantitativo de pessoas e entidades; 

faz-se necessário criar padrões democráticos para definir quem deve participar. 

 

3.2. Funções e objetivos da participação 

 

O segundo eixo temático a ser abordado diz respeito à compreensão da participação 

cidadã no interior da ALMG. Afinal, o que é e para que serve a participação dos 

cidadãos junto ao Poder Legislativo? Que contribuições são esperadas dessa 

participação? Qual o seu objetivo? Enfim, por que deveria a ALMG abrir-se à sociedade 

civil organizada e/ou aos chamados cidadãos ordinários? 

 

Essas questões não são triviais, e compreensões diferentes dos objetivos da participação 

alicerçam desenhos institucionais distintos, baseados em tipos diversos de participantes. 

Fung (2004) lembra que alguns minipúblicos objetivam estruturar-se como fóruns 

educativos, enquanto outros geram práticas cooperativas para a resolução de problemas 

ou formas de governança partilhada. Ele lembra, ainda, que alguns experimentos 

participativos funcionam como geradores de propostas e sugestões para políticas 

públicas, atuando como mecanismos de construção e aferição de opiniões, ao passo que 

outros são mais voltados ao acompanhamento e monitoramento de políticas.  

 

Parkinson (2006a) é outro pesquisador a ressaltar as diferentes atribuições de 

experimentos participativos, vinculando-as às diferentes fases do ciclo de políticas 

públicas. Ele salienta que, na fase de definição e discussão de um problema público, 

minipúblicos desempenham um papel na apresentação de argumentos e na 

problematização de facetas do tema. Na fase de decisão, eles podem recomendar cursos 

de ação ou mesmo tomar certas decisões, a depender do empoderamento do fórum em 

questão. Por fim, na fase da implementação, minipúblicos poderiam cumprir o papel de 

avaliar e monitorar o processo de execução das políticas. 

 

Diferentes concepções dos objetivos da participação atravessam as falas dos 

entrevistados do presente relatório. Quando indagados sobre essa questão, os 
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entrevistados apresentaram percepções bastante diversas no que diz respeito aos 

objetivos da participação, como evidenciam os exemplos abaixo: 

O foco da ALMG é a interlocução com o cidadão para que ele 
compreenda e reconheça o trabalho da instituição. Busca-se 
reconhecimento por meio dessa interação (Entrevistado 05). 
 
Há vários objetivos e expectativas: conhecer mais demandas; ter mais 
legitimidade; aumentar o grau de conhecimento em torno de uma 
questão... Também há objetivos políticos diversos (Entrevistado 15). 
 
[Os eventos institucionais] Eles acabam que são geradores de uma 
agenda...Tentam provocar uma agenda; construir uma agenda para a 
Assembleia [...] A participação popular ou a participação de 
segmentos organizados na casa traz legitimidade efetiva na execução 
das funções do Parlamento. Se se consegue construir uma legislação 
adequada com debate adequado dos setores que serão afetados pela lei 
[...] O segundo ponto é questão da qualidade da decisão (seja fazer lei; 
alocar recursos públicos; fiscalização de outros poderes)... Se faz isso 
com participação, a qualidade do trabalho da ALMG aumenta. 
Quebra-se a lógica da política, do partido. Ocorre a inserção de outros 
mecanismos de pressão em relação à ação do Estado. A qualidade 
melhora, a legitimidade aumenta (Entrevistado 23). 
 
O objetivo do evento é elaborar uma lei ou uma proposta de lei. A 
qualificação do público é uma atribuição ao evento, meio inerente, 
mas não é o objetivo (Entrevistado 13). 
 
Eu acho que a Assembleia tem duas grandes vertentes que ela 
pretende com esse tipo de trabalho. A primeira é demonstrar a função 
do papel legislativo, quase um papel, que eu chamaria de sócio-
educacional, da população. [...] mostrar o que a Assembleia faz, o que 
a Assembleia realiza, qual é a função da Assembleia. [...] Segundo, eu 
acho também que é uma forma mercadológica da Assembleia também 
justificar numa série de eventos, mostrar o que o cidadão espera do 
deputado (Entrevistado 22). 
 
[Eventos institucionais] Promovem a mobilização da sociedade, 
despertando para temas inerentes à sua melhor qualidade de vida. 
Objetivo nobre: melhorar a vida das pessoas; debater e aprofundar os 
problemas. [...] Alimenta o parlamento para cumprir seu papel. A 
simples voz da pessoa é suficiente para nos aconselhar, apresentar 
rumos e para nos apresentar melhores caminhos (Entrevistado 16). 
 
O objetivo é cumprir um objetivo da Assembleia [...] que é dar vez e 
voz às pessoas. Ouvir as pessoas é fundamental. Então eu vejo que é 
este o principal objetivo. E encaminhar as ideias, anseios desses 
cidadãos (Entrevistado 21). 
 
A ideia é que os eventos tragam subsídio para o trabalho dos 
deputados (Entrevistado 10). 
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Permitir que, em contexto de grande concentração de poder decisório no 
Poder Executivo, a ALMG possa driblar o esvaziamento do Poder 
Legislativo na formulação das principais políticas públicas do Estado e 
obter maior reconhecimento perante a sociedade civil (Questionário 06). 
 
O papel dos eventos institucionais... Eu acho que a ALMG deu um 
salto enorme de qualidade na medida em que incluiu, de fato, a 
sociedade civil na construção [dos eventos]. Esse processo incorpora, 
você abre o leque, convida a sociedade civil organizada, adiciona o 
poder público [...] Convida vários parceiros. Abre o leque para dar 
foco em determinada questão. [...] É a democratização do lobby. 
(Entrevistado 20). 
 
Acho que a alma do Poder Legislativo é a interlocução com a 
sociedade. Esta interlocução permanente� ��.]. É como se a gente 
buscasse uma legitimidade permanente (Entrevistado 35). 
 
O principal papel [dos eventos institucionais] é abrir espaço para ouvir 
a população. Propiciar o fortalecimento da democracia representativa 
e avançar para a democracia participativa e direta [...] Ouvir os 
movimentos organizados e até as pessoas individualmente que 
quiserem dar opinião sobre os vários temas que dizem respeito aos 
interesses da sociedade atual (Entrevistado 37). 
 
O papel principal [dos eventos legislativos] é abrir o processo 
legislativo, de produção de leis, fazer com que este processo tenha a 
participação popular, que ele traga a sociedade. [...] Isto acaba criando 
mecanismos de participação no processo de criação de leis. Leis que 
estejam mais em sintonia com a realidade do povo, as realidades 
regionais dos municípios e das comunidades no nosso Estado 
(Entrevistado 38). 
 

Essa diversidade de concepções revela dois aspectos. Em primeiro lugar, nota-se a 

complexidade da participação cidadã no interior das práticas participativas da ALMG, que 

contempla formas muito diferentes de engajamento cívico. Em segundo lugar, nota-se que 

há, muitas vezes, objetivos conflitantes a perpassar a atuação e as expectativas de atores da 

Casa (servidores e deputados) envolvidos em uma mesma prática participativa.  

 

A complexidade da participação cidadã na ALMG fica muito clara se se observam os 

vários formatos e fluxos da participação. Seminários Legislativos e Fóruns Técnicos, por 

exemplo, têm o claro intuito de subsidiar a elaboração legislativa, conforme atesta o Artigo 

295 do Regimento Interno. O objetivo principal de tais processos é convocar vários atores 

que têm informações ou experiências vinculadas a certa temática (i.e. as “entidades”), de 

modo a estabelecer propostas prioritárias que contribuam para, em geral, a construção de 

projetos de lei. Claramente, contudo, tais eventos desempenham, ainda, outros objetivos. 
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Pode-se destacar o papel deles na educação cívica e, também, na alimentação de outras 

ações legislativas que ultrapassam os projetos de lei. Alguns entrevistados salientam a 

importância destes na geração de debates públicos que ultrapassam a Assembleia: 

O objetivo da Assembleia ao fazer eventos é de ampliar a discussão, 
levar os temas para conhecimento das comunidades. É trazer para 
dentro da Casa discussões atuais e dar a elas ressonância necessária 
(Entrevistado 10). 
 

Ainda em relação aos Seminários Legislativos e Fóruns Técnicos, convém mencionar a 

preocupação para que estes também atuem no sentido de monitorar as ações do Legislativo 

relativas a temas neles abordados. Tal preocupação fica patente na previsão de uma 

Comissão de Representação, que deve acompanhar o destino das propostas aprovadas em 

um dado evento. Como veremos adiante, essa preocupação com o monitoramento, tanto do 

destino das propostas, como das ações do Legislativo, revelou-se uma preocupação central 

para muitos entrevistados. Por ora, contudo, faz-se preciso voltar à complexidade da 

participação na ALMG.  

 

Os Ciclos de Debates subsidiam a elaboração legislativa e a discussão pública de uma 

forma distinta. Neles, os insumos são fornecidos por especialistas, autoridades e entidades 

que fazem exposições seguidas de debate. Não há, pois, espaço para o tipo de contribuição 

observada em Seminários Legislativos e Fóruns Técnicos, sendo o foco, sobretudo, a 

produção de leituras mais complexas sobre um tema. As Consultas Públicas Online 

também têm uma função educativa. No entanto, essa educação está diretamente ligada à 

prática participativa e ao engajamento em questões públicas, mais do que à qualificação de 

discussões por meio de palestras e apresentações. 

 

As Audiências Públicas configuram-se como práticas participativas bastante complexas. 

Em primeiro lugar, como destaca o entrevistado 09, elas têm “uma função pedagógica e de 

trazer assuntos para a agenda pública”. Em segundo lugar, elas possibilitam a expressão de 

experiências pessoais e narrativas localizadas que dão concretude à elaboração legislativa. 

Em terceiro lugar, as audiências podem se desdobrar em requerimentos para que 

autoridades governamentais venham a prestar contas publicamente e podem gerar o 

acompanhamento de políticas em uma determinada área. Essa é, justamente, uma das 

justificativas das Comissões: a divisão especializada do trabalho legislativo, com suas 

múltiplas atribuições. 
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É importante destacar, aqui, que o trabalho legislativo não se resume à elaboração de 

leis. Leston-Bandeira (2007) destaca cinco outras funções exercidas por parlamentos: 

resolução de conflitos, educação cívica, legitimação de decisões, representação de 

interesses e escrutínio público de ações governamentais. Essas outras funções fazem-se 

particularmente relevantes em legislativos estaduais e municipais, que têm capacidades 

e competências muito limitadas na elaboração de leis. “A ampla maioria dos 

parlamentos tem, de fato, um papel muito pequeno na elaboração legislativa” (Leston-

Bandeira, 2007, p. 660). Assim, as audiências públicas emergem como arenas que 

integram comissões especializadas na realização das diversas atribuições legislativas. 

Comissões essas que têm uma dinâmica contínua e rotineira, dedicando-se a áreas 

específicas. Não por acaso, muitos dos entrevistados ressaltam que o maior potencial 

participativo da ALMG reside nesses espaços: 

As audiências representam uma proximidade real entra a periferia do 
sistema [político] e o centro decisório [...] Chega-se mais próximo do 
parlamentar (Entrevistado 15). 
 
[O mais importante são as] comissões permanentes: palco de diálogo, 
participação cidadã (Entrevistado 16). 
 
O que eu acho mais importante da participação são as audiências 
publicas das comissões permanentes. [...] primeiro é uma oportunidade 
que o parlamentar exerceria, em tese, uma das mais importantes funções 
que ele tem, que seria a função de fiscalização. As duas grandes funções 
dele: a legiferante e a de fiscalização. A audiência publica permite que o 
deputado escute a sociedade, blocos da sociedade ou organismos da 
sociedade civil organizados ou não organizados. Permite a ele ouvir [...] 
num formato que já sairia com um modelo de alguma ação que ele 
poderia desenvolver diretamente. Na audiência pública, eu vejo uma 
participação direta do deputado com o seu eleitor, com o povo, com a 
massa, com o cidadão que vem aqui (Entrevistado 22). 
 
As audiências públicas são muito proveitosas. Eu acho que são melhores 
do que os eventos institucionais (Entrevistado 25). 
 
[A audiência pública] Ela é muito ágil. Ela permite soluções a curto 
prazo. Soluções, mesmo! Que é estabelecer sugestões e 
acompanhamento que possam resolver aqueles assuntos que foram 
trazidos aqui. Ela traz também essa possibilidade de soluções a curto 
prazo e ela permite que qualquer assunto seja acolhido aqui... de 
imediato! [...] Ela é do cotidiano (Entrevistado 26). 
 
A audiência é um processo mais ágil de realização. Tem uma 
coordenação, claro, que é o presidente da comissão. Todas as comissões 
podem fazer. Podem ser regionalizadas, ela é feita no interior. É mais 
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objetiva, trata de um assunto muito próximo. E ela, por ter esta 
coordenação clara e objetivo específicos permite, também, um 
acompanhamento mais regular (Entrevistado 08). 
 
Audiência pública tem foco, os participantes geralmente têm maior 
domínio do tema em debate e, para enriquecer o Processo Legislativo, 
considero a ferramenta mais eficiente (Questionário 06). 
 
A Audiência de comissão... Ela, hoje... Eu diria que é o carro chefe da 
participação popular na casa [...] Audiência Pública precisa de 
investimentos para serem aprimoradas; é o carro chefe (Entrevistado 23). 
 

O entrevistado 23 explica que as audiências superam os eventos institucionais em volume 

e atenção dos deputados, configurando-se como arenas mais abertas. A aposta nas 

audiências públicas também está profundamente relacionada à capacidade das comissões 

permanentes de escrutinar as ações governamentais, seja por meio de requerimentos de 

esclarecimento, de inquéritos, da apreciação de representações e reclamações contra 

autoridades públicas ou do acompanhamento de planos e obras estatais.  

A população, na audiência pública, ela tem palavra livre [...] Ela fala, ela 
cobra, ela nos pressiona e faz com que a gente ande mais rápido no 
nosso processo de pressionar o poder Executivo. Porque, muitas vezes, 
as soluções envolvem alguém, alguma área do poder Executivo. Então é 
um mecanismo na democracia que tem espaço. Como eu falei, um 
espaço cotidiano, ágil e para qualquer assunto (Entrevistado 26). 
 
A audiência pública, que é um espaço de participação muito interessante, 
não está associada muitas vezes com a produção legislativa. A gente 
sabe que as audiências lidam com problemas. [...] Então, a relação entre 
os assuntos das audiências públicas, em maior parte, é um gancho para 
as políticas públicas (Grupo Focal 1). 
 
Essas audiências são muito ricas, na medida em que, no seu término, 
tem proximidade. As falas da própria população naquele local, aquela 
cobrança, aquela crítica, ou aquele determinado incentivo para certas 
ações do poder público. E aí no sentido amplo, faz com que a gente 
aprove diversos requerimentos com providência (Entrevistado 36). 
 

O potencial de monitoramento das audiências, raro em outras práticas participativas, teve 

um desdobramento especial nos processos de revisão das leis orçamentárias, como atestam 

vários entrevistados. 

A grande novidade... considero que talvez seja um diferencial em 
relação a outros legislativos são as audiências com discussão do plano 
plurianual e de revisão do PPAG. [...] Hoje, do ponto de vista 
estratégico, é o PPAG e do ponto de vista de interação são as 
audiências (Entrevistado 08). 
 
Há um esgotamento, sim, do processo legislativo que nós, no caso 
estadual, é pior ainda porque a competência legislativa estadual é muito 
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restrita e dentro dessa competência legislativa estadual muito restrita, o 
papel do governador do estado é preponderante. [...] E o que tem sido 
valorizado nos últimos cinco anos, é aquilo que nos países mais 
avançados é considerado a legislação mais importante de produção que 
é o orçamento. Aqui a gente tem o PPAG (Entrevistado 34). 
 
O Legislativo.... ou se adapta ou ele perece. É fundamental que ele 
adéque seus papéis. [...] Já sabemos, por exemplo, que ele não deve 
propor projetos de lei em demasia. Legislação simbólica, promovida pela 
ânsia da imprensa por números, não cola. O foco é em orçamento e 
políticas públicas. O Legislativo é mediador dos interesses da população. 
O Legislativo precisa se qualificar para lidar com planejamento público 
(Entrevistado 18). 
 

A relevância que o processo de revisão do orçamento público vem adquirindo sinaliza 

para uma mudança na autocompreensão do próprio Legislativo. Anastasia e Inácio 

(2011) frisam a relevância da função fiscalizatória do Poder Legislativo, o que 

ultrapassa a fiscalização financeira e deve envolver a avaliação processual da 

implementação de políticas públicas. Diversos entrevistados enfatizaram este ponto, 

chamando a atenção para a importância de que o Legislativo exerça, efetivamente, seu 

papel de fiscalizar o poder Executivo. 

O cidadão precisa ser envolvido não apenas na avaliação da construção 
das políticas públicas, mas também no acompanhamento de seus 
resultados (Entrevistado 05). 

 

Outra evidência de que a ALMG tem procurado fortalecer essa atribuição de escrutínio 

da atuação governamental é o desenvolvimento do que vem sendo chamado, 

internamente, de Portal de Políticas Públicas: uma plataforma online que 

disponibilizará, de forma acessível e simplificada, dados financeiros e relativos a metas 

de programas governamentais organizados por temas, regiões e destinatários de 

políticas públicas. Voltaremos à discussão dessa proposta na seção dedicada ao uso de 

tecnologias da informação e da comunicação (TICs). A menção ao referido portal, neste 

momento, tem apenas o propósito de ilustrar o que vem sendo chamado de uma 

mudança de paradigma na atuação do Legislativo mineiro. 

Esse portal é uma mudança, uma reinvenção da Assembleia; e a visão 
de que a verdadeira intervenção que se faz no Estado, ela se faz na 
observação, fiscalização e na intervenção das políticas conduzidas 
pelo poder Executivo. O desejo que está por trás disso é: se você quer 
saber sobre saúde em Minas, por exemplo, venha à Assembleia. A 
Assembleia buscará colecionar indicadores, informações, bancos de 
dados; saber quem são os atores envolvidos; para avaliar as políticas 
que estão sendo desenvolvidas (Entrevistado 23). 
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Essa orientação da ALMG afeta, obviamente, o que se espera da participação. A 

Assembleia tem caminhado para o reconhecimento de que é preciso “envolver cidadãos 

em todos os estágios da formação de uma política” (Chambers, 2003, p. 317). Fung 

(2004b, p. 232) é contundente a esse respeito, quando defende que a participação deve 

incluir não apenas momentos de decisão, “mas também os estágios administrativos mais 

longos de implementação, avaliação e revisão”. Na mesma trilha, Levine e Nierras 

(2007, p. 7) frisam que o monitoramento da implementação de políticas geralmente é 

negligenciado por experimentos deliberativos, permanecendo distantes da visão pública. 

Se a maioria das experiências participativas tende a valorizar propostas anteriores à 

decisão, faz-se necessário gerar práticas ulteriores às decisões, a fim de que a discussão 

tenha mais sentido: 

No ciclo de ação pragmática, participantes se transformam ao longo 
da tomada de decisão, da implementação e da reflexão, na medida em 
que adquirem habilidades de deliberação e conhecimento substantivo, 
observam a confiabilidade dos outros atores e, talvez, adotam 
concepções mais amplas de auto-interesse. Porque essas 
transformações fazem a deliberação justa mais ou menos provável em 
encontros sucessivos, abordagens de deliberação são incompletas a 
menos que incluam ciclos inteiros de decisão pública, ação e reflexão. 
(Fung, 2004b, p. 232). 

 

Por mais que haja uma clara orientação da ALMG nessa direção, os eventos 

institucionais ainda permanecem bastante presos à ideia de que a participação serve para 

subsidiar a elaboração de leis, fazendo-se preciso pensar práticas e processos que 

conectem tais eventos a ações de monitoramento. A articulação, em 2011, entre o 

processo do PPAG, o Seminário Legislativo Pobreza e Desigualdade e o Fórum Técnico 

sobre Segurança nas Escolas parece ter dado um passo nesse sentido. 

 

Até aqui, vimos explorando a complexidade e as novas orientações da participação na 

ALMG. É importante voltar, contudo, ao segundo fator explicativo da diversidade de 

percepções dos objetivos da participação por parte de nossos entrevistados. Há, muitas 

vezes, ideias conflitantes a respeito da participação dos cidadãos, justamente porque se 

espera dela coisas distintas.  

 

Os entrevistados que ressaltam o papel pedagógico da participação e a construção do 

sentimento de eficácia política, por exemplo, podem ver como positivos processos que 
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não tiveram muita efetividade, justificando tal posição em termos dos benefícios sociais 

mais amplos que o engajamento pode gerar. Entrevistados que salientam o papel dos 

processos participativos para criar uma imagem mais positiva da Assembleia costumam 

valorizar a visibilidade midiática, a satisfação e o quantitativo dos participantes acima 

de outros valores potenciais, como a riqueza das propostas construídas. Aqueles, por sua 

vez, que atribuem à participação a capacidade de complexificação das soluções a serem 

elaboradas tendem a avaliar o teor das contribuições, a qualificação das falas e sua 

capacidade de afetar efetivamente os rumos de decisões do Legislativo. Para os que 

defendem uma participação deliberativa importa observar a existência de trocas públicas 

de razões entre os participantes; e entre eles e outros atores sociais. Se se espera que a 

participação exerça monitoramento e controle social, o valor recai sobre a capacidade de 

um grupo de acompanhar, qualificadamente, as ações governamentais. O que é a boa 

participação, enfim, varia muito de acordo com os objetivos que se tem em mente.  

 

Tais variações se refletem, inclusive, no ponto trabalhado na seção anterior: a seleção 

dos participantes. Para certos objetivos e funções, entidades podem ser os participantes 

mais adequados, contribuindo de uma forma mais qualificada, informada e apaixonada. 

Para outros, os chamados cidadãos ordinários podem ser mais interessantes. A escolha 

depende da definição mais clara dos objetivos da participação na ALMG, o que não é, 

ainda, ponto pacífico.  

 

Importante salientar, por fim, um último aspecto que não apareceu nas falas dos 

entrevistados, mas que se apresenta como possibilidade, tendo em vista algumas das 

experiências internacionais de participação anteriormente mencionadas neste relatório. 

Não é comum, na ALMG, atribuir aos cidadãos a função de tomar uma decisão pautada 

no julgamento que exige uma escolha entre valores contraditórios. Pensa-se a função 

educativa, o subsídio à elaboração legislativa (por meio de propostas) e, mesmo, o 

acompanhamento de políticas, mas não parece haver um foco na solicitação para que 

participantes decidam sobre aspectos morais altamente controversos. Tal propósito está na 

base de experiências como as Consensus Conferences dinamarquesas, a Citizens’ 

Assembly canadense e os Citizens’ Juries americanos. Ele requer a adoção de discussões 

mais focadas e um cuidado muito grande na composição do corpo de participantes, que 
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fará o julgamento. Esse caminho não parece ser o trilhado pela ALMG, embora se 

apresente como uma possibilidade. 

 

3.3. Deliberação 

 

A mudança institucional por que vem passando a ALMG há mais de duas décadas, 

indubitavelmente, gerou formas contundentes de participação, na medida em que várias 

entidades e cidadãos passaram a ter canais institucionalizados para influenciar as ações 

do Legislativo. Resta saber, contudo, se tais processos também têm gerado, ou são 

propícios a gerar, intercâmbios deliberativos. Com isso, acatamos a percepção de alguns 

autores (Sintomer, 2010; Mutz, 2006; Ackerman & Fishkin, 2004), para quem 

participação e deliberação não são sinônimos e podem até se minar mutuamente.  

 

Como discutido na primeira parte do presente relatório, entende-se por deliberação o 

intercâmbio público de razões voltado à solução coletiva de problemas. O conceito 

implica a ideia de uma igualdade discursiva, exercida em uma arena pública que 

possibilita a mutualidade entre sujeitos. Não basta, pois, que cada participante expresse 

suas opiniões, é preciso que haja um vaivém recíproco; uma construção conjunta 

(Mendonça & Santos, 2009). O intercâmbio deliberativo não depende do apagamento de 

emoções, nem da supressão do autointeresse (Mansbridge et al, 2010), como já 

discutido. Ele, tampouco, necessita de copresença e contemporaneidade, podendo se 

configurar como um choque espacialmente difuso e temporalmente distendido de 

discursos em público (Dryzek, 2000).  

 

Estudos de deliberatividade têm se constituído como um veio bastante frutífero da ciência 

política. Autores diversos propõem categorias e métodos distintos para compreender quão 

deliberativa é determinada prática ou para realizar estudos comparativos.61 Em geral, 

atenta-se para: (1) a inclusão igualitária de sujeitos; (2) a expressão de justificativas para 

posições defendidas; (3) os tipos de argumentos utilizados; (4) a reciprocidade entre os 

participantes; (4) o respeito mútuo; (5) a reflexividade expressa em mudanças de 

���������������������������������������� �������������������
61 Para alguns exemplos, ver Wales et al. (2010); Bächtiger et al (2009); Black et al.(2009); Rosenberg, 
(2007); Dryzek (2007); Stromer-Galley (2007); Steenbergen et al (2003); Mendonça & Pereira (2012). 
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opiniões; (6) a publicidade das interações realizadas; e (7) a efetividade e tipos de 

resultados construídos.  

 

Uma aplicação rigorosa de uma grade desse tipo seria pouco frutífera para o presente 

relatório, cujo foco reside na análise de elementos do desenho participativo da ALMG que 

podem fomentar ou constranger a deliberação. Para nossos propósitos, agruparemos 

nossas considerações em torno de dois subeixos que permitem contemplar aspectos das 

categorias supracitadas. Em primeiro lugar, faremos algumas observações sobre 

inclusão e igualdade dos participantes, a partir de características dos modelos 

empregados pela ALMG e de alguns dados fornecidos pela GPI. Em segundo lugar, 

exploraremos o potencial de intercâmbio deliberativo, a partir de nossas observações e 

de algumas entrevistas. Importante destacar, ainda, que seções ulteriores tratarão de 

aspectos relevantes da teoria deliberativa, enfocando o cruzamento de arenas 

discursivas, a efetividade das práticas participativas e o uso de TICs pela ALMG.  

 

Antes de passar aos eixos propriamente ditos, é importante apontar a percepção de alguns 

dos entrevistados sobre a existência de deliberação nos processos participativos. Muitos 

deles afirmam haver trocas efetivas de razões nas experiências de que participaram: 

A metodologia de propostas para debate, com destaques com 
argumentação a favor e contra são meios democráticos para deliberar 
sobre algum assunto (Questionário 21). 
 
[Os eventos estão] permitindo e estimulando o confronto de opiniões, 
porque existe sempre a preocupação de convidar para os debates 
especialistas e representantes das instituições que possam contribuir 
para ao esclarecimento das questões abordadas (Questionário 02). 
 
A maior importância dos eventos institucionais é possibilitar ampla 
discussão dos assuntos que permeiam a vida dos cidadãos. Cada tema 
[...] é discutido em todos os aspectos possíveis, uma vez que sempre 
se respeita a manifestação do contraditório (Questionário 03). 
 
Dependendo do assunto em questão, as reuniões preparatórias já são 
palco de intensas discussões (Questionário 10). 
 
[Há oportunidades de discussão] desde a fase de organização, na 
medida em que a programação é construída coletivamente 
(Questionário 12). 
 
Nos eventos em que haja a previsão de grupos de trabalho... neles há a 
possibilidade de apresentação e discussão de propostas (Questionário 
15). 
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Em todos os eventos são previstos momentos de debates e discussões, 
o que acontece de modo democrático e bastante participativo [...] As 
discussões acontecem também de forma espontânea, antes e depois do 
evento, nos “bastidores”, dentro e fora das dependências da ALMG 
(Questionário 16). 
 
Estruturalmente, os eventos institucionais são participativos, sendo 
construídos de forma coletiva, envolvendo a interlocução de diferentes 
atores desde a fase de organização. A premissa é a construção de 
consensos possíveis por meio de discussões travadas em diversas fases 
do evento (Questionário 20). 
 
Todos, livres de grau, poder social e cultura tiveram suas vozes 
respeitadas e ouvidas (Questionário 30). 
 
Participei do Grupo X [nomeia um dos grupos de trabalho de 
determinado evento], nele aconteceu uma discussão muito intensa e 
importantes contribuições para o documento de propostas e 
prioridades (Questionário 32). 
 
Já começa na comissão organizadora, ela não é imposta. Ela já é 
sempre com a preocupação de ver os contraditórios. Desde a comissão 
organizadora (Grupo Focal 2). 
 
Eu posso lhe garantir, realmente, que há oportunidade para o debate, 
para contraposição de ideias, de sugestões durante tanto de audiências 
públicas quanto seminários, daquilo que é realizado. É muito 
produtivo, e você vê o resultado com clareza ao final (Entrevistado 
36). 

 

Alguns destacam, contudo, ser impossível qualquer generalização a esse respeito, dadas 

as variações muito significativas entre as práticas. Alega-se, assim, que a existência de 

deliberação é uma consequência ad hoc a ser observada caso a caso. 

Depende do evento, cada um tem uma proposta diferente, se for um 
seminário, sim [há oportunidade para discussão], se for um Ciclo de 
Debates é possível, no máximo, fazer perguntas, o que pode ou não ser 
considerado uma discussão. Na minha opinião, não (Questionário 07).  
 
Há seminários como “Minas de Minas”... desde o início já se sabia 
que não ia... [...] Não foi um seminário que a deliberação era desejada 
por quem estava ali... Outros como “Águas de Minas”: seminário 
riquíssimo, muita proposta interessante... [...] O da “Segurança para 
Todos” dizem que foi um evento interessante nesse sentido 
(Entrevistado 15). 

 

Nossa impressão, restrita aos eventos observados em 2011, à leitura do Regimento 

Interno e às falas dos entrevistados, é que a ocorrência ocasional de deliberação revela 

um maior foco da Assembleia na promoção da participação do que no fomento à troca 
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pública de razões. Não há incentivos muito claros à troca aberta e irrestrita de 

argumentos entre participantes colocados em condição de igualdade. Tal como 

observado por Miola (2011, p. 169), em análise do Congresso Nacional, parece haver 

um estímulo à consulta e não à argumentação entre cidadãos. E, como sugere Coleman 

(2009, p. 98), consultas “não são substitutos de um espaço cívico em que o público pode 

deliberar”. A ALMG se abre rotineiramente a escutar especialistas e entidades, mas 

ainda não possui práticas sistemáticas para fomentar a qualificação das opiniões desses 

atores por meio do debate público. Isso não significa que a deliberação inexista ou que 

seja rara. Intercâmbios argumentativos ocorrem e, muitas vezes, a despeito de elementos 

estruturais do modelo participativo empregado. Tampouco afirmamos que todas as 

etapas de todas as práticas participativas restrinjam a deliberação. Há instâncias que, ao 

contrário, são bastante propícias à deliberação. Feitas essas observações iniciais, 

movemo-nos à discussão dos subeixos que compõem a presente seção. 

 

3.3.1 Inclusão e igualdade 

 
Para que haja deliberação, é preciso, antes de tudo, que haja inclusão. O modelo 

deliberacionista de democracia parte do pressuposto de que todos os afetados por uma 

decisão devem ter a chance de se pronunciar a seu respeito (Habermas, 1997). Isso não 

significa que só haja deliberação quando todos os potencialmente afetados se expressam 

ou estão de fato presentes em uma assembleia de enormes proporções. O necessário, 

como explica Dryzek (2000), é que todas as posições discursivas sobre dada questão se 

façam manifestas. Por isso, a seleção criteriosa de participantes é tão relevante. 

 

A questão da inclusão encontra-se estritamente vinculada à discussão sobre mecanismos 

de seleção de participantes. Ao discutir tal eixo, já fizemos várias considerações a este 

respeito. A composição do conjunto de participantes pode induzir ou constranger a 

representação dos diferentes discursos relevantes, ainda que nunca possa assegurá-la.  

 

Já salientamos que o modo como a ALMG lida com a questão da inclusão varia em 

diferentes processos participativos. Nas audiências públicas, por exemplo, o fato de a 

mobilização partir de gabinetes de deputados pode limitar sensivelmente a presença de 

discursos contraditórios, embora este nem sempre seja o caso. Nos eventos 



����

�

institucionais, a opção pelo envio de convites e a autosseleção voluntária tendem a 

ampliar o número de participantes, embora também não sejam o caminho mais direto 

para fomentar a pluralidade discursiva. Por outro lado, a priorização de entidades pode 

fortalecer a representatividade de discursos ao lastreá-los em grupos que realizam 

discussões permanentes sobre dado tema.  

 

É importante lembrar, aqui, que a participação nos eventos institucionais pode ocorrer, 

pelo menos, de três modos: a) na comissão de organização, que define uma série de 

aspectos relacionados ao evento; b) no evento em si (seja nos processos de interiorização 

ou na etapa final); e c) na comissão de representação formada ao final do evento para 

acompanhar o andamento das proposições. Em todos eles, é importante que a dimensão 

da inclusividade seja considerada, o que envolve a atenção a vários elementos.  

 

Um primeiro elemento seria a já mencionada diversidade de entidades presentes nas 

comissões (de organização e de representação) e no próprio evento. Dados compilados 

pela GPI do período Dezembro/2009 a Dezembro/2011, acrescidos de dados dos 

Seminários Legislativos “Águas de Minas II” (2002), “Lixo e Cidadania” (2005) e 

“Minas de Minas” (2008) e, indicam um total de 413 entidades participantes nas treze 

comissões de organização e nas quatro comissões de representação observadas. Se 

considerada a classificação do Cadastro Central de Empresas (CEMPRE), utilizada pelo 

IBGE, verifica-se que 49% das instituições representadas nessas comissões são do poder 

público (com grande predomínio do Poder Executivo em seus diversos níveis62), cerca de 

4% são empresas privadas e 47% são oriundos da sociedade civil (ver tabela abaixo). Ou 

seja, há algum equilíbrio na participação do governo e da sociedade civil. Nessa última 

categoria, a participação maior está relacionada às organizações profissionais e patronais, 

inclusive sindicatos (17% do total), seguidas das organizações que defendem direitos e 

promovem o desenvolvimento (12% do total). 

 

 

 

 

���������������������������������������� �������������������
62 A representação de conselhos de políticas públicas foi contabilizada no Poder Executivo, uma vez que 
eles integram a estrutura desse Poder. Participaram 29 conselhos do nível estadual e 9 do nível municipal. 
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Tabela 2 - Tipo de organização por tipo de participação nas comissões 
 

Tipo de organização 

Participação em Comissões 

Instituições 
representadas 

Representantes na 
Comissão de 
Organização 

Representantes na 
Comissão de 

Representação 
Poder Público 203 266 110 

Executivo federal 17 23 6 
Executivo estadual 123 166 75 
Executivo municipal 50 47 18 
    
Legislativo Federal 1 1 0 
Legislativo Estadual 2 3 0 
Legislativo Municipal 6 3 5 
 0 0 0 
Judiciário Federal 1 1 0 
Judiciário Estadual 3 12 6 

    
Empresas 16 9 0 
    
Associação 194 243 97 

Habitação 0 0 0 
Saúde 5 4 3 
Cultura e recreação 4 2 1 
Educação 11 16 5 
Assistência Social 11 15 5 
Religiosa 5 4 2 
Patronal e profissional 44 66 28 
Meio ambiente e 
proteção animal 

10 16 
3 

Desenvolvimento e 
defesa de direitos 

48 53 
24 

Sindicatos 25 30 8 
Partidos 4 4 0 
Outras associações 17 19 12 

Fundação 2 2 0 
Entidade Religiosa 8 12 6 

Total 413 518 207 
 

Fonte: Elaboração própria a partir de planilha disponibilizada pela GPI/ALMG. 
 

Outra forma de participação refere-se àquela que ocorre no próprio evento. Tendo como 

referência as etapas finais de cinco Seminários Legislativos63, observa-se que há 

diferenças em relação à participação de representantes de entidades nas comissões 

(organizadoras e de representação). Nesses eventos, estiveram presentes membros de 

1.100 organizações, sendo cerca de 53% do poder público, 38% da sociedade civil e 

���������������������������������������� �������������������
63 Seminário Lixo e Cidadania, em 2005, com 169 entidades participantes; Seminário Minas de Minas, 
em 2006, com 251 organizações; Seminário Águas de Minas II, em 2007, com 293 instituições; 
Seminário Legislativo Esporte, Infância e Adolescência, em 2009, do qual participaram 595 pessoas e 234 
entidades; e o Seminário Legislativo Pobreza e Desigualdade, em 2011, com 537 participantes, havendo 
153 instituições representadas. 
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10% de empresas privadas. No caso dos participantes governamentais, predominaram 

os do Poder Executivo (aproximadamente 13% do estadual e 26% do municipal). No 

que concerne à sociedade civil, 10% do total de entidades presentes na etapa final era de 

organizações patronais, profissionais e sindicatos; 9% eram da área de desenvolvimento 

e defesa de direitos e 6% da área de meio ambiente. 

 
Tabela 3 - Tipo de organização participante da etapa final de cinco Seminários Legislativos  

 
Poder Público 578 

Executivo federal 34 
Executivo estadual 148 
Executivo municipal 282 
 0 
Legislativo Federal 0 
Legislativo Estadual 11 
Legislativo Municipal 91 
 0 
Judiciário Federal 0 
Judiciário Estadual 12 

  
Empresas 108 
  
Associação 414 

Habitação 0 
Saúde 3 
Cultura e recreação 36 
Educação 36 
Assistência Social 25 
Religiosa 6 
Patronal e profissional 66 
Meio ambiente e proteção animal 61 
Desenvolvimento e defesa de direitos 103 
Sindicatos 47 
Partidos 2 
Outras associações 18 

Fundação 5 
Entidade Religiosa 6 

Total 1100 
  Fonte: Elaboração própria a partir dos relatórios do CAC / ALMG. 
 

Ainda que estes dados sejam muito limitados para qualquer comparação, é interessante 

notar a presença proporcionalmente maior de associações patronais e profissionais nas 

comissões (organizadoras e de representação) do que no conjunto total de participantes. 

Isso pode ser explicado pelo reconhecimento imediato de tais associações como 

interlocutoras, o que faz com que sejam prontamente convidadas a integrar comissões de 

organização, cujo número de participantes é menor do que o do evento propriamente dito. 

Também convém destacar que há grandes diferenças entre um evento e outro, sendo que 
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os dados aqui agregados têm fins ilustrativos. A constituição do grupo de participantes 

dos eventos varia enormemente a depender do tema e dos conflitos em questão. 

 

A diversidade de tipos de entidade não resolve, contudo, toda a questão da inclusividade 

das práticas participativas. Seria relevante, por exemplo, levar em consideração a 

diversidade de participantes a partir de critérios sócio-demográficos como gênero, 

idade, classe social, profissão e municípios de origem (Wales et al, 2010). Não temos 

dados sistemáticos a esse respeito e notamos que eles não aparecem nos relatórios de 

participantes sistematizados pela GRI. Seria importante essa sistematização.  

 

O que podemos afirmar, com base em nossas observações, é que, em alguns casos, nem 

todas as categorias de indivíduos afetadas por certa questão são incluídas em eventos. Um 

exemplo claro deste ponto foi a grande ausência de alunos na etapa final do Fórum 

Técnico sobre Segurança nas Escolas, o que foi percebido, e criticado, por muitos 

participantes. A discussão concentrou-se em representantes de escolas, defensoria pública 

e polícia militar. Os jovens, propriamente ditos, praticamente não tiveram voz. A ausência 

de alguns segmentos pode comprometer a pluralidade e diversidade que possibilitariam o 

conhecimento de diferentes pontos de vista relativos ao tema em debate. 

Nada contra os especialistas, claro, mas as pessoas comuns, que vivem 
o problema na pele, ou que já têm alguma experiência positiva para 
mostrar, ainda têm pouco espaço (Questionário 10). 
 
[Que] as pessoas que sentem na pele tenham lugar para participar 
(Questionário 33). 
 
Não se consegue atingir, de forma satisfatória, alguns segmentos da 
sociedade civil. Consequentemente, as representações são assimétricas 
(Questionário 16). 
 
Já foram realizadas audiências públicas nesta Casa em que se 
questionava medida adotada pela municipalidade sem a presença de 
nenhum representante da Prefeitura (Questionário 17). 

 
Outro exemplo significativo advém de uma análise das pessoas que enviam comentários 

às consultas públicas online. Se classificados por gênero, nota-se que 63,16% dos 

comentários realizados foram feitos por pessoas do sexo masculino, o que revela uma 

assimetria muito significativa. Quando organizados de acordo com a mesorregião de 

origem dentro do estado de Minas Gerais, os comentários revelam a existência de uma 
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assimetria geográfica. Assim, a internet não implica necessariamente maior inclusividade 

territorial. O gráfico abaixo evidencia este ponto: 

 

 
Gráfico 2: Percentual de postadores das 4 consultas online realizadas por 
Mesorregião do estado de Minas Gerais. 
 

Esse grande predomínio de participantes da região metropolitana não é exclusividade do 

universo online. Também em práticas presenciais, parece haver restrições na 

representatividade da população do estado. Uma análise das entidades inscritas para 

participar das etapas finais de três Seminários Legislativos64 revela a alta concentração 

de instituições da Região Metropolitana de Belo Horizonte. O gráfico abaixo apresenta 

um agregado dessa análise 
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64 Seminário Legislativo Águas de Minas (2002); Seminário Legislativo Lixo e Cidadania (2005); e 
Seminário Legislativo Minas de Minas (2008). 
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Gráfico 3: Instituições inscritas para 3 Seminários Legislativos organizadas por  
mesorregiões do Estado 
 

Quando se distinguem os dados de cada um dos três eventos, percebe-se claramente que 

a tendência observada é recorrente, independentemente do ano e da temática tratada. A 

Região Metropolitana de BH é responsável, nos Seminários “Águas de Minas, “Lixo e 

Cidadania” e “Minas de Minas”, respectivamente, por 48%, 62% e 64% das entidades 

inscritas para participar. 

 

 

Seminário Legislativo Águas de Minas 

 
Gráfico 4: Instituições inscritas para o Seminário Legislativo Águas de Minas, organizadas por 
mesorregiões do Estado 
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Seminário Legislativo Lixo e Cidadania 

 
Gráfico 5: Instituições inscritas para o Seminário Legislativo “Lixo e Cidadania”,  organizadas por 
mesorregiões do Estado 
 

 

Seminário Legislativo Minas de Minas 

 
Gráfico 6: Instituições inscritas para o Seminário Legislativo Minas de Minas, organizadas por 
mesorregiões do Estado 
 

 

Tais dados revelam uma distribuição da participação muito distinta da distribuição 

territorial da população mineira. Dados do IBGE revelam que a Região Metropolitana 

de Belo Horizonte possui cerca de 30% da população do estado, o que revela a enorme 

sobrerrepresentação da região. 

 

Alguns dos entrevistados também enfatizaram esse predomínio de atores belorizontinos. 

Existe essa concentração da área territorial de Belo Horizonte, 
justamente porque a Assembleia está presente aqui. Então, quando a 
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gente vai afastando desse centro, da sede, aí a coisa se pulveriza 
(Grupo Focal 1). 
�

Porque a maioria dos eventos são centrados em Belo Horizonte. 
Poucos são regionalizados... (Entrevistado 35). 

 

As observações e entrevistas também permitem destacar alguns constrangimentos 

estruturais à inclusividade no modelo de participação da ALMG. Um constrangimento 

que parece relevante é a realização dos processos apenas em dias da semana. Na grande 

maioria de experiências participativas ao redor do mundo, os encontros ocorrem em 

finais de semana. Na ALMG, os eventos se adéquam à lógica da rotina de trabalho da 

Casa, o que pode inviabilizar a presença de pessoas que não podem se ausentar de suas 

atividades. Geralmente, são as pessoas mais pobres que têm mais dificuldades nesse 

sentido, o que pode ajudar a solidificar assimetrias sociais existentes. Além disso, pode 

haver uma sobrerrepresentação de funcionários públicos e aposentados, que têm maior 

disponibilidade para participar em dias de semana. 

 

Vinculada a essa questão está um problema interessante, mencionado pelo entrevistado 

01, que diz respeito à inexistência de facilidades que permitam a participação de pessoas 

que precisam cuidar de crianças. Tem-se, aqui, novamente, uma assimetria que pode 

inviabilizar a participação de pessoas pobres e, sobretudo, de mulheres, se se leva em 

conta o contexto patriarcal brasileiro que atribui o cuidado dos filhos às mães. Quem 

não tem como pagar uma creche ou um funcionário para olhar seus filhos e não tem o 

apoio de amigos ou parentes não consegue participar.  

 

A situação é agravada porque a participação nas práticas da ALMG não é remunerada. 

Muitos participantes precisam arcar não apenas com os custos implicados pela ausência 

no trabalho, mas também para se fazerem presentes (deslocamento, alimentação, estadia 

etc.). Entidades mais fortes podem subsidiar seus participantes, gerando novas 

assimetrias relativas à inclusividade.  

A dificuldade de passagem, de deslocamento e de custo tem 
dificultado a participação de setores da sociedade (Entrevistado 35). 
 

Interessante mencionar, contudo, que esse problema foi amenizado pela estratégia do 

Seminário Legislativo Pobreza e Desigualdade, que custeou a participação dos 

representantes regionais eleitos para a etapa final. Seria muito importante uma avaliação 
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dos efeitos dessa medida na participação. Quando indagados sobre elementos 

facilitadores da participação, alguns entrevistados (sobretudo participantes) frisaram o 

papel dessa ajuda de custo, bem como a relevância de investir nesse tipo de apoio: 

O recurso para a participação (Questionário 27). 
 
A ajuda de custo fornecido aos representantes regionais (Questionário 
31). 
 
...acho importante o que a Assembleia fez recentemente no Seminário 
Minas Mais Igual, em que custeou as despesas dos delegados eleitos 
nas etapas no interior do estado. De vez em quando, isso tem de ser 
feito (Questionário 08). 
 
A Assembleia precisa administrar os seus recursos sempre visando 
para que nestes eventos não possa ter economia. Ali não! Ali tem que 
ouvir a população. (…) Se tiver que economizar, economiza em outros 
lugares. Menos nos eventos institucionais, seminários, fóruns. Eventos 
que ouçam a população, onde a população está participando, onde a 
população está se manifestando (Entrevistado 36). 

 
As assimetrias ligadas à inclusão não são, todavia, todo o problema da deliberação. É 

preciso ressaltar que há outras formas de igualdade que se manifestam internamente em 

espaços participativos (Bohman, 1996; Young, 2000; Mendonça, 2009b). Não basta que 

haja condições equânimes de inclusividade para que se possa falar da existência de 

igualdade política.  

 

Nos processos participativos da ALMG, há, claramente, a tentativa de criação de uma 

situação de igualdade, em que os participantes sintam-se à vontade para falar. Em geral, 

os participantes podem solicitar a palavra com relativa facilidade e não há muitas 

restrições para que o façam. Reuniões preparatórias de eventos institucionais são 

particularmente interessantes nesse sentido. 

 

As assimetrias mais estruturais residem na clara distinção entre deputados, autoridades e 

especialistas, de um lado; e participantes, de outro. Não se espera que tais participantes 

efetivamente conversem em condições igualitárias. Eles ocupam funções inteiramente 

distintas no processo. Em alguns casos, observamos autoridades irritadas com a fala de 

participantes. Também ressaltamos que o modo de condução dos trabalhos, feita por 

deputados em vários momentos (como mesas e plenárias de eventos institucionais, bem 

como audiências públicas), pode fortalecer ou restringir a igualdade entre os presentes. 
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Em algumas audiências, há deputados que falam o tempo todo e não 
se abrem para o debate (Entrevistado 09). 
 
...os parlamentares falam muito, quando deveriam escutar mais [...] o 
certo seria eles falarem depois do cidadão (Questionário 01). 

 

É preciso considerar, ainda, como voltaremos a discutir, que as restrições de tempo 

muito severas criam limitações na expressão dos participantes, seja porque são menos 

objetivos ou porque se sentem constrangidos em manifestar-se “dado o adiantado da 

hora”. Notamos, assim, nos eventos realizados no segundo semestre de 2011, uma 

tendência de concentração das discussões em alguns poucos atores, geralmente mais 

informados ou com preferências mais intensas. É comum poucos participantes 

monopolizarem o processo, fazendo uso da fala inúmeras vezes, inclusive com 

argumentos muito técnicos que inibem a participação daqueles que não podem entendê-

los (Levine & Nierras, 2007). 

Sempre tem alguém [...] que faz destaque em todas as propostas 
(Entrevistado 06). 
 
[As falas entre os participantes] não foram bem distribuídas 
(Questionário 25). 
 
No meu grupo ao qual participei teve alguma dificuldade [...] Alguns 
falaram mais do que os outros (Questionário 29). 
 
Os participantes, às vezes, tinham a fala difícil [...] Tinham certa 
dificuldade em se fazer claros. Alguns falaram mais, algumas vezes 
por não entender a proposta (Questionário 31).  

 
Na etapa final do Fórum Técnico sobre Segurança nas Escolas, realizado em 2011, foi 

possível constatar a “ausência vocal” de muitos participantes, paralela à concentração da 

fala em algumas poucas pessoas. Em um dos grupos de trabalho, a representante de uma 

secretaria estadual manifestou-se repetidamente, questionando as demais propostas por 

não se adequarem às diretrizes da Secretaria. Somente com a intervenção de um grupo 

de policiais militares, também fortemente interessados nas propostas, ela reduziu suas 

intervenções. No entanto, a partir daí, os debates ficaram concentrados nos dois grupos, 

policiais militares e funcionários da secretaria, sendo necessária a intervenção enérgica 

do coordenador para redirecionar os trabalhos. Importa notar, ainda, que na plenária 

final, um representante da Defensoria Pública concentrou grande parte dos destaques, 

inscrevendo-se muitas vezes seguidas. 
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Importante ressaltar, por fim, que se as condições necessárias para a realização da 

igualdade podem ser promovidas pelo desenho, não podem ser inteiramente resolvidas por 

ele. Há diversos fatores externos, desde assimetrias educacionais e comunicativas até a 

cultura política, que podem constranger a igualdade. Como lembram Hendriks, Dryzek e 

Hunold (2007, p. 379), “fóruns planejados podem desempenhar uma função na 

democratização deliberativa, mas eles nunca serão toda a história”. 

 

3.3.2 Intercâmbio deliberativo de razões 

 

É possível destacar alguns elementos dos modelos de participação empregados pela 

ALMG que apresentam constrangimentos ao intercâmbio aberto de razões entre os 

participantes. Nesta subseção, enfocaremos, em primeiro lugar, tais constrangimentos, 

apontando, sempre que possível, ocasiões e práticas da ALMG que podem estimular a 

superação de alguns deles.  

 

Um primeiro constrangimento à deliberação nos processos participativos da ALMG é o 

número elevado de participantes reunidos em um único grupo de discussão. Ainda que 

haja divergências entre realizadores de desenhos deliberativos sobre o número ideal de 

participantes, há certo consenso de que esse número não deve ser muito superior a 20, 

se se deseja que as pessoas efetivamente dialoguem. Alguns sugerem grupos com dez 

ou 12 pessoas. Isso não significa que o número total de participantes deva ser pequeno. 

As Planning Cells alemãs e os eventos produzidos pela AmericaSpeaks provam o 

contrário. É possível pensar em lógicas de divisão de grandes grupos que fomentem o 

diálogo entre eles. 

 

No caso da ALMG, contudo, tal divisão encontra alguns empecilhos muito concretos, 

como a disposição de espaços físicos para a realização de um grande número de grupos. 

Os locais de realização de alguns eventos não favorecem a subdivisão em pequenos 

grupos, nem há infraestrutura para tanto.  

A Assembleia... ela tem um problema, infelizmente, que é o espaço. 
Infelizmente não tem jeito. Não tem espaço aqui para grupos de 
trabalho (Entrevistado 02). 
 
Outro ponto negativo que acontece é o espaço físico da ALMG... Na 
verdade, os prédios da Assembleia [...] não foram feitos para grandes 
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grupos de pessoas... para agregar muitas pessoas [...] Um evento como 
esse tinha mais de 600 inscritos. O maior espaço que temos é de 600 
lugares no plenário. Para grupos de trabalho, tivemos de construir 
espaços no hall de entrada da Assembleia. A acústica não é boa, tem o 
barulho da rua (Entrevistado 20). 
 
Se você ampliar demais a participação física, presencial, ela se torna 
insustentável (Entrevistado 32). 
 
A cada ano a Casa recebe mais demandas, tanto dos parlamentares 
quando da sociedade para mais eventos que possibilitam a 
participação. Porém, o próprio espaço físico não comporta e não 
atende essas demandas (Questionário 9). 

 

Em 2011, um dos Grupos de Trabalho (GT) do Seminário Legislativo Pobreza e 

Desigualdade teve 391 inscritos, sendo que 185 deles estiveram presentes. A situação 

não é muito propícia à deliberação. Poucas pessoas podem de fato falar, e há uma 

concentração na apresentação de destaques às propostas (e, consequentemente, de 

razões), como já abordado. Muitos participantes dispersam ou abandonam os trabalhos.  

Acho que o que importa é o número no final: participaram 1000, 
fizemos 3000, vieram 71 propostas. [...] Acho que já podia ter passado 
pelo processo de qualificar o debate; de renovar entidades 
(Entrevistado 03). 
 
[Os grupos de trabalho foram] bons, mas poderia ter sido feito grupos 
menores (Questionário 27). 
 

Em uma das reuniões preparatórias do Seminário Legislativo Pobreza e Desigualdade, 

um participante se opôs à lógica de concentrar os GTs em um dia, porque isso 

desmobilizaria as pessoas. Ele argumentou que as pessoas iam ao evento para “escutar 

as palestras magnas”.65 Nesse cenário de valorização das exposições, os momentos 

potencialmente dialógicos tendem a ser marcados pelo desinteresse e pela dispersão dos 

participantes. A participação se concentra, sobretudo, na escuta das exposições e na 

mobilização final de votos, sendo que a discussão processual perde força. Na plenária 

final do Fórum Técnico sobre Segurança nas Escolas, por exemplo, observamos várias 

pessoas que não conseguiam acompanhar o rumo dos destaques e chegavam a votar sem 

saber ao certo a proposta em que votavam.  
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65 Caderno de campo a partir de observação da 6ª. Reunião Preparatória do Seminário Legislativo 
Pobreza e Desigualdade. 
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Um segundo constrangimento à deliberação nas práticas participativas da ALMG é o 

tempo. O formato de algumas delas, que contam com mesas de abertura e de expositores, 

limita sensivelmente a troca efetiva de argumentos entre participantes. Ainda que mesas 

cumpram a função de apresentar deputados e demais autoridades aos presentes, bem 

como propiciar alguma reflexão inicial sobre o tema em pauta, elas podem se estender de 

modo a comprometer as atividades que se realizam na sua sequência. Convém mencionar, 

ainda, os constantes atrasos no início das atividades, o que afeta todo o planejamento. Na 

última revisão do PPAG, por exemplo, o processo foi aberto com um atraso de 45 

minutos. No Seminário Legislativo Pobreza e Desigualdade, a mesa de abertura prevista 

para às 9h00 teve início às 9h40. E a primeira reunião da Comissão de Representação do 

mesmo evento atrasou-se por 35 minutos. 

É umas duas horas até o grupo pegar, mas aí na hora que pegava, já 
tava quase no final da tarde porque tudo ia atrasando... Essas mesas 
grandes... Tudo ia atrasando (Grupo Focal 2). 
 

O comprometimento do planejamento é prejudicial não apenas para a deliberação, mas 

para a própria imagem da Assembleia e para a legitimidade do processo. Alguns 

entrevistados ressaltam a frustração que esse tipo de experiência pode gerar. 

A Assembleia frustra a expectativa de quem está lá. Isso é mal. Se é 
um projeto da Assembleia de fazer a Casa de todos nós, um projeto de 
fazer a Assembleia a voz de todos os mineiros, está havendo um 
descompasso. Há uma falta de sintonia entre o discurso e a prática. 
[...] Bota quatorze, cinco, sete deputados na frente... Cada deputado 
fala cinco minutos, dez minutos, quinze minutos... Por que o deputado 
tem que ser o primeiro a falar?! Ele vai lá é para ouvir! Canso de 
escutar queixas de pessoas que não conseguem falar. Há uma 
reclamação constante (Entrevistado 22).  
 
[Em muitas audiências] acaba que o tempo todo é gasto com conversa 
institucional [...] E quando chega a vez do povo falar... Às vezes, os 
convidados até já foram embora (Entrevistado 25). 
 
Você tem uma mesa de abertura com cinco, seis pessoas. Três, quatro 
parlamentares, o prefeito, o chefe da câmara de vereadores... Cada um 
pede pra falar 5 minutos e falam 15! A coisa já começa... E o pessoal 
vai embora. Ninguém aguenta! E dependendo da pessoa que vai pegar 
o microfone, pode ser uma pessoa com a oratória maravilhosa e ficar 
30 minutos... (Entrevistado 34). 
 
Coloca-se um número muito grande de expositores, não define um 
prazo e aí sobra pouco tempo para o debate. E é uma das coisas que a 
gente não pode perder de vista. Não podemos exagerar o tempo da 
exposição e deixar pouco tempo para o debate. Acho que temos que 
garantir o tempo do debate. Porque as pessoas quando vêm aqui elas 
não querem só ouvir. Elas querem falar, participar (Entrevistado 37). 
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Na maioria das vezes, os discursos e palestras de especialistas tomam 
todo o tempo de duração do evento, restando pouquíssimo tempo (já 
após o horário previsto) para os debates e intervenções do público. 
Isso gera frustração e descontentamento, pois algumas pessoas vêm 
com grande expectativa de que serão ouvidas durante a fase de 
debates, em Plenário (Questionário 10). 
 
Você tem uma mesa com 15 pessoas, e cada um tem seu tempo de 
falar. Tem uns que falam e são razoáveis e tem gente que fala 20 
minutos. Quando chega a hora do cidadão falar... se limita a 2, 3 
minutos. Aí, eu me pergunto: a Assembleia diz que vem aqui ouvir o 
cidadão, mas na verdade ela chama o cidadão para ficar ouvindo ela 
mesma (Grupo Focal 2). 

 

Em diversas sessões de processos participativos observados, mesas de abertura e 

palestrantes se prolongaram, comprometendo mesmo a possibilidade de fazer perguntas à 

mesa. Em mais de uma ocasião, o coordenador dos trabalhos solicitou que as pessoas 

inscritas para manifestações orais abrissem mão de suas questões, para não obstruir a 

continuidade do processo. Vários entrevistados relataram processos em que o 

alongamento de palestras e mesas comprometia o tempo destinado a discussões em 

grupos ou à expressão da plenária. Um dos participantes do primeiro dia da etapa final do 

Seminário Legislativo Pobreza e Desigualdade chegou a se manifestar publicamente: 

Nós saímos de tão longe e um minuto não dá pra falar nada. Seria bom 
reduzir um pouco o tempo das exposições.66 

 

Esse prolongamento tem, ainda, uma consequência negativa para a legitimidade de 

certas decisões. Na medida em que o evento se estende para além do previsto, muitos 

participantes precisam abandoná-lo, e a “aprovação” de propostas ocorre em grupos e 

plenárias esvaziados. Permanecem apenas os participantes com maior disponibilidade 

de tempo, preferências mais intensas ou resistência à fome. 

Metade [do grupo de trabalho] desistiu... até 20:20 durou o evento 
(Questionário 28). 
 
O tempo foi longo, demorado, cansativo (Questionário 33). 
 
O debate sempre fica para o final, num momento pouco privilegiado do 
evento, quando muitos já se foram, ou estão cansados. É um paradoxo. 
Valoriza-se muito a fala dos parlamentares e especialistas, oferecendo 
tempo ampliado, havendo assimetria na vocalização dos pontos de vista, 
preferências, posicionamentos. Aqueles que deveriam ser ouvidos, 
muitas vezes não são pela falta de tempo (Questionário 04). 
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66 Anotação de caderno de campo. Observação em 24 de outubro de 2011. 
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... o dimensionamento do tempo de fala e debate impacta diretamente 
na qualidade do evento [...] em um ciclo de debates em que o tempo 
de fala é extrapolado e a fase de debate fica comprometida, com o 
público esvaziado [...] perdeu a função do evento, pois quase não se 
debateu. Já vi eventos em que o debate foi iniciado às 12:00 ou às 
18:00, momento do término dos trabalhos (Questionário 21). 
 
Os ciclos de debates oferecem, na prática, pouco tempo para o debate, 
não sendo raro o plenário já ter se esvaziado e o tempo estourado 
quando a palavra é aberta ao público (Questionário 23). 

 

Tempo é um recurso precioso e deve ser tratado como tal. A legitimidade dos resultados 

da deliberação depende da efetiva troca de razões entre opiniões divergentes e da 

possibilidade da construção de acordos sobre questões conflitantes, processos que 

demandam quantidade significativa de tempo. Assim sendo, não só o tempo de fala pré-

definido deve ser respeitado, mas também o tempo da programação reservado à 

deliberação. Além disso, é preciso reservar tempo adequado para a efetiva deliberação 

entre os presentes. Não basta respeitar uma agenda muito limitada. Se se deseja que haja 

deliberação, é preciso conceder-lhe tempo e elaborar mecanismos para seu controle. A 

qualidade do processo deliberativo pode ficar comprometida quando essas questões não 

são consideradas. 

 

Importante mencionar, aqui, que a GPI tem se mostrado atenta a algumas implicações 

destes problemas temporais. Uma evidência nesse sentido é a proposta de dedicar um dia 

inteiro a grupos de trabalho nas etapas finais de eventos institucionais, bem como a de 

começar as plenárias pela manhã, reservando tempo de pausa para almoço. Dessa maneira, 

evitam-se algumas “correrias” recorrentes e ameniza-se o cansaço dos participantes. 

Essa mudança de fazer o grupo em um dia todo, se fez necessária 
porque a gente estava tendo grupos de trabalho que começavam duas 
horas da tarde e acabavam dez horas da noite. E terminava com uma 
hegemonia diferente da que começou. Então, era um dia todo de 
trabalho exaustivo e chegava ao final já não tinha mais aquela 
representatividade e as propostas que eram priorizadas já não 
refletiam mais a hegemonia do grupo (Entrevistado 02). 

 

Cabe ressaltar, também, que nem sempre reservar mais tempo para o processo todo é a 

solução. Alguns entrevistados contestam, por exemplo, a distensão temporal das reuniões 

preparatórias de eventos institucionais: 
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Do ponto de vista da organização é extremamente desgastante porque 
é muito longo [...] É desgastante pras entidades que participam. Isso 
foram falas que eu ouvi recorrentes. [...] É muito longo, muito 
extenso... Isso assim, as entidades... o pessoal passa a não vir, vai 
ficando uma coisa desgastada e rotativa [...] e acaba que 
vai...quebrando (Entrevistado 06). 
 

Um terceiro constrangimento estrutural de diversas práticas participativas da ALMG 

veio sendo abordado ao longo dos dois anteriores. Em grande parte das etapas de 

eventos institucionais, a forma de participação não é essencialmente deliberativa, mas 

ocorre por meio da escuta de palestras, proferimento ou escuta de destaques e votação 

de prioridades. Há, frequentemente, uma leitura quase mecânica de documentos e não 

uma discussão ampla de pontos controversos.  

O formato não contribui para a discussão. Fica uma discussão muito 
frágil (Entrevistado 06). 
 
Acaba que a discussão fica um pouco mecânica (Entrevistado 08). 
 
Os desenhos são propícios à apresentação de preferências. Em 
algumas situações pode ocorrer debates e mudanças. Mas diálogo, eu 
acho que não. A escala atrapalha. Tempo também.... As CTIs reúnem 
um número menor de entidades e não refletem tanta pluralidade. 
Acaba que vira uma apresentação de propostas (Entrevistado 15). 
 
A controvérsia pública é abafada. Ela não aparece. A Assembleia não 
deixa a controvérsia aparecer porque não sabe o que fazer com ela 
(Entrevistado 04). 
 

Contribuem para esta configuração, além do número de participantes e das restrições 

temporais, três outros fatores. O primeiro deles é a ausência de moderação ou facilitação, 

que não é simplesmente uma coordenação do processo. A moderação é apontada como 

essencial em muitos dos desenhos deliberativos abordados na primeira parte deste 

relatório, sendo vista como importante aspecto para a garantia da qualidade da deliberação 

(Mansbridge et al., 2006). Essa moderação deve visar não só a assegurar o cumprimento 

de regras regimentais, mas também a facilitar a interação entre os participantes. Ainda que 

seja democrático imaginar que qualquer pessoa possa assumir esta função, desde que se 

disponha a isso, a falta de moderação efetiva pode inviabilizar a deliberação.  

Falta moderação e discussão efetiva para a construção de propostas 
mediadoras (Entrevistado 31). 
 
No meu grupo ao qual participei tive alguma dificuldade 
(Questionário 29). 
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O segundo fator é um certo formalismo da dinâmica legislativa que inibe muitas pessoas 

a se expressarem. Claramente, muitos participantes não se sentem à vontade em se 

levantar, em meio a centenas de pessoas, e endereçar uma questão a uma mesa repleta 

de autoridades: deputados e especialistas. A situação é psicologicamente demandante. 

Ela requer coragem, desinibição, segurança, trato com as palavras. Alguns deputados 

entrevistados destacam este problema67: 

Esses eventos podem ser aperfeiçoados. Muitas vezes, a Assembleia 
quer dar a esses eventos um tom de oficialidade muito forte, de ritual, 
pesado até! Que acho que dificulta. Acho que tinha que ter uma 
dinâmica um pouco mais ágil. 
 
Metodologicamente, a gente tem que criar nestes eventos, um formato 
em que a condução dele não seja inibidora, mas promotora de uma 
participação com mais qualidade e foco. 

 

O terceiro fator está ligado à amplitude de muitos dos temas abordados em eventos 

institucionais. Justamente porque se espera consultar as entidades sobre um dado tema, é 

comum expandi-lo ao máximo, para aumentar o escopo do processo. Por um lado, 

ampliar o tema possibilita o engajamento de um número maior de entidades e a 

elaboração de um número maior de propostas. Por outro lado, contudo, a ampliação 

quantitativa não implica ganhos epistêmicos ou julgamentos de qualidade. 

Frequentemente, participantes têm que lidar com listas gigantescas de propostas que se 

tornam excessivamente abstratas.  

Eventos precisam ser repensados com base na quantidade de coisas que 
se discute. Perde foco e perde resultado (Entrevistado 13). 

 

É humanamente impossível discutir dezenas de propostas em um grupo com muitas 

dezenas de pessoas em um ou dois dias. Um enfoque mais deliberativo requereria 

temáticas mais focadas, centradas em controvérsias mais precisas. Isso possibilitaria uma 

contribuição dos cidadãos não restrita à exposição de pontos de vista, permitindo a 

qualificação dos mesmos na troca de razões e o exercício conjunto do julgamento público 

sobre hierarquias de valores e ações pragmáticas. 

 

Ainda com respeito ao tema, destaca-se que: 

É mais provável que os representantes colham benefícios informativos 
quando o tema for um sobre o qual os cidadãos possuam 

���������������������������������������� �������������������
67 Optamos por não inserir o número dos entrevistados aqui para não facilitar sua identificação. Neste 
excerto, julgamos mais relevante destacar que são deputados, dado o teor da crítica feita. 
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conhecimento específico, ou sobre o qual suas visões estejam 
divididas, opacas ou especialmente propensas a mudar no curso da 
consideração deliberativa (Fung, 2004, p. 186). 

 

Proposições complexas e técnicas, sem uma adequada “tradução” para os diferentes 

participantes, podem não ser compreendidas por todos eles. Neste caso, podem ser 

rejeitadas ou aprovadas sem a devida compreensão de seu conteúdo e sua importância. 

 

Isso nos conduz a um quarto constrangimento de algumas práticas participativas: a 

reduzida compreensão de alguns participantes das regras que balizam o processo e do 

seu próprio andamento. Nos processos de interiorização e na etapa final de eventos 

institucionais, é comum participantes não saberem ao certo o que se espera deles e como 

devem agir: 

Às vezes, as pessoas não sabem muito o que foram fazer no evento 
(Entrevistado 24). 
 
As regras e os objetivos daquilo não ficam muito claros (Entrevistado 
25). 
 
As regras do jogo nos eventos são confusas. As pessoas não entendem 
as muitas regras que são muito parecidas com o processo legislativo e 
menos com as regras de discussão (Entrevistado 27). 

 

O entrevistado 31 relatou o caso de um Seminário Legislativo em que muitos 

participantes julgavam que estavam votando em leis, em vez de em propostas a serem 

conduzidas à mesa. Outra ilustração significativa é o fato de um dos bolsistas de 

graduação envolvidos na produção do presente diagnóstico (pouco habituado a processos 

participativos) ter se visto perdido quanto à lógica de condução das atividades e à forma 

de participação nos primeiros eventos em que esteve presente. O processo só foi 

compreendido depois de algumas observações. Caso sua primeira participação fosse a 

única, sua atuação certamente teria sido comprometida pela falta de um momento inicial 

em que as regras são explicadas aos participantes e, eventualmente, aprovadas por eles. 

 

É importante destacar que as reuniões preparatórias da Comissão Organizadora 

oferecem um espaço mais deliberativo em que regras, eixos temáticos e nomes de 

convidados são discutidos. O número relativamente menor de participantes nessa 

comissão e a estrutura de sua discussão facilitam a compreensão do processo. As 

preparatórias são uma instância empoderada, que decide a agenda do evento e questões 
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cruciais para a participação. Esse momento inicial evidencia-se como um rico insumo 

deliberativo dos eventos institucionais. Em processos políticos, discutir regras não é um 

detalhe dispensável, como pode parecer ao senso comum. No entanto, não há um espaço 

mais detalhado de explicação para que os participantes da etapa final de um evento 

institucional compreendam as regras gerais do mesmo. E são estes os participantes que 

votam. A não compreensão por alguns deles das regras do processo pode gerar 

assimetrias que comprometem não apenas a deliberação, mas a própria participação.  

 

Ligada à falta de compreensão do processo, faz-se importante destacar outro elemento, 

qual seja a desinformação de alguns participantes de eventos institucionais a respeito de 

temas importantes sobre os quais eles se expressam.  

O debate... O que muitas vezes a gente observa, é que não é qualificado. 
[...] o nível de participação varia de acordo com o grau de informação e 
você tem aí uma eterna assimetria da informação que impede o debate 
de ser tão bom quanto ele poderia ser (Entrevistado 32). 
 
Alguns participantes [estavam] desinformados e desinteressados 
(Questionário 29). 
 
Havia pessoas que faziam críticas / questões que não estavam dentro 
do tema (Questionário 31). 
 
... a participação precisa ser mais fortemente qualificada, ou seja, os 
participantes dos encontros precisam ter uma noção conceitual mais 
aprofundada dos temas discutidos [...] é importante que os cidadãos 
estejam preparados para a discussão, compreendam o “estado da arte” 
daquela temática [...] e que entendam que as propostas precisam ter 
um caráter coletivo [...] o desconhecimento sobre a temática também 
prejudica a discussão (Questionário 05). 

 

É preciso ressaltar, aqui, que há espaços significativos para exposições de especialistas e 

autoridades em vários momentos dos eventos institucionais. As CTIs também se 

configuram como momentos de rico aprofundamento temático. A questão é que, em 

virtude da amplitude temática de muitos eventos, torna-se impossível a escuta de 

argumentos favoráveis e contrários a todos os pontos decididos pelos participantes. As 

apresentações – decididas pela própria Comissão Organizadora – giram em torno de 

alguns pontos, mas não permitem que os cidadãos reflitam sobre tudo o que precisam 

votar. Mais uma vez, o refinamento do escopo temático, com o enfeixamento em torno 

de aspectos mais controversos, favoreceria uma deliberação mais informada.  
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A equipe da Gerência da Consultoria Temática (GCT) poderia ter papel central, aqui, 

mapeando argumentos contrários e favoráveis às decisões em jogo e realizando 

apresentações neutras dos mesmos.  

[A consultoria deveria atuar] mais subsidiando os processos do que 
exercendo mediação (Entrevistado 27).  
 
O pessoal da consultoria tem [...] pouca chance de eximir alguma 
dúvida; de falar “Oh! Isso que você está falando é inconstitucional”. 
Porque o formato é esse. Todo mundo participa e coloca coisas que 
não são institucionais e que não vão acontecer. Isso cria uma 
expectativa que isso vá acontecer, que isso pode reverberar em alguma 
coisa... E não vai! (Grupo Focal 2). 
 
Trabalhamos com a ideia de que o consultor faz uma tradução: 
tendências, debates, mapeamentos. Isso ajuda a reduzir assimetrias 
informacionais (Entrevistado 18). 
 
Temos que preocupar com a metodologia, pra ter um resultado mais 
específico e pra quem participa ter um nível de informação e 
nivelamento que lhe permita uma participação mais qualificada 
(Entrevistado 08). 
 

Esse tipo de procedimento é muito comum em várias experiências deliberativas e mostra-

se rico para a qualificação dos participantes e para assegurar que a pluralidade de 

perspectivas se faça presente. Também seria frutífero garantir o acesso de participantes, 

com certa antecedência, aos documentos que serão alvo de discussão em GTs e plenárias 

de eventos institucionais. Isso permitiria uma leitura cautelosa, além de impulsionar trocas 

comunicativas que ultrapassam os encontros do próprio evento. Tal procedimento 

possibilitaria que as decisões tomadas pelo participante expressassem pontos de vista de 

sua entidade ou segmento social, contribuindo para a legitimidade do processo. 

 

Como destacam Levine e Nierras (2007, p. 4), “colocar pessoas que não estejam bem 

preparadas para falar em um contexto deliberativo pode simplesmente desmoralizá-las 

ou aliená-las.” A este respeito, convém citar uma situação observada ao longo da 

pesquisa para o presente relatório, a qual ocorreu no Fórum Técnico sobre Segurança 

nas Escolas. Uma jovem estudante que trabalhava na Casa foi convidada a integrar uma 

das mesas de autoridades da etapa final do evento e a se pronunciar sobre ele. 

Constrangida e deslocada, a jovem respondeu a algumas poucas perguntas sobre suas 

matérias preferidas e sobre a violência em sua escola. Sua presença foi meramente 

simbólica. A jovem compôs a mesa, sem participar, de fato, do evento.  
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Seria profícuo, ainda, contar com exposições pedagógicas que informassem os 

participantes sobre as atribuições, possibilidades e trâmites do Legislativo mineiro, de 

modo que pudessem construir propostas e sugestões com efetiva chance de impacto em 

ações legislativas. 

Tem gente que vai com boa vontade de participar e tudo. Mas, sem se 
situar politicamente... aquilo ali trata de que? Eu tenho até uma ideia 
boa, mas eu nem consigo nem formular... Como eu consigo formular 
em uma proposta que tenha uma condição de efetividade, uma 
condição de resultado? (Entrevistado 06). 
 

Nessa direção, destacamos a riqueza de alguns cursos oferecidos no âmbito da Escola 

do Legislativo. O processo de revisão das leis orçamentárias, por exemplo, conta com 

um curso sobre orçamento oferecido pela equipe da GCT. Esse tipo de atividade 

qualifica a participação, permitindo que ela tenha consequências mais significativas. 

Além disso, pode fomentar a deliberação, aprimorando a capacidade dos participantes 

não apenas de formular propostas, mas também de avaliar criticamente as propostas 

construídas por outros atores. 

 

Por fim, um quinto constrangimento a ser destacado diz respeito à lógica competitiva 

encetada pelo desenho dos eventos institucionais. Justamente porque o foco das práticas 

da ALMG não parece ser a promoção da deliberação, observa-se que as plenárias finais, 

frequentemente, são pautadas por lobbies e disputas entre entidades. É possível 

observar, nos corredores, tentativas de arregimentação de apoiadores para uma proposta 

(apresentada como “minha” pelos seus defensores) ou trocas de votos no momento de 

estabelecimento de prioridades. Presenciamos alguns gritos de pedido de apoio nas 

galerias laterais do plenário em um evento: “Tem que votar nessa, gente!”. Alguns 

participantes de processos afirmaram que costumam fazer várias propostas semelhantes 

para dar mais peso a elas e para que haja mais chance de que determinado anseio seja 

priorizado. Um dos entrevistados também chamou a atenção para as pressões exercidas 

por certas entidades em reuniões preparatórias de eventos institucionais: 

Fica claro as pressões dos grupos, os que se fortalecem... os que se 
aglutinam (Entrevistado 15). 

 

Esses comportamentos não são maléficos à participação. Ao contrário, mostram o 

engajamento dos atores e tendem a fortalecer a expressão de preferências intensas. No 
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entanto, a lógica da competição pode restringir a deliberação. Não se torna importante 

trocar razões para a qualificação de posições. Não é essencial construir posições 

mediadoras que contemplem argumentos distintos. Não há muito sentido em refletir 

sobre posições diferentes. Basta fortalecer o lobby em torno das “minhas” propostas.  

Eu percebo que há um lobby, sim, entre grupos de participantes. 
Inclusive de propostas, que você nunca acreditaria que estariam ali, 
serem priorizadas... dada a riqueza das outras, até mesmo pelo 
conteúdo... E um grupo faz pressão, muito até pelo formato. (Grupo 
Focal 2). 

 

Embora seja impossível e infrutífero eliminar toda forma de competição entre os 

participantes, pode-se pensar em mecanismos que induzam lógicas mais colaborativas. 

Chambers (2003, p. 320) sugere que moderação, seleção aleatória de participantes e 

ausência de voto tendem a reduzir a polarização de grupos. Nem todos esses itens 

parecem aplicáveis à lógica e aos propósitos da ALMG, mas é possível pensar em outras 

sugestões. O refinamento de focos temáticos, a subdivisão do trabalho em grupos menores 

e a concessão de mais tempo para que as pessoas debatam seriam indutores nessa direção. 

 

Os pontos levantados nessa seção não visam a diminuir a importância e a riqueza da 

participação na ALMG. Buscou-se apenas elencar alguns constrangimentos à existência 

de uma troca deliberativa entre os participantes. Isso não quer dizer que a deliberação 

seja o único caminho possível ou mesmo o mais rico em todas as situações. Isso 

depende dos objetivos da participação e das expectativas dos realizadores. Como já 

advertido, deliberação e participação nem sempre caminham lado a lado, competindo 

aos proponentes de uma dada experiência participativa tomar algumas decisões sobre a 

natureza da proposta que advogam. 

 

3.4. Cruzamento de arenas discursivas 

 

Um crescente número de cientistas e filósofos políticos tem argumentado que a 

deliberação efetiva só pode ocorrer por meio de um intrincado sistema de arenas que se 

entrecruzam. Como explorado anteriormente, a complexidade do processo deliberativo 

demanda a articulação de uma rede discursiva que ganha concretude em diferentes 

espaços, cada qual com contribuições distintas à deliberação. Percebe-se, assim que: 



����

�

Nenhum desenho sozinho pode preencher todos os propósitos e 
potenciais deliberativos e, de fato, que a “democracia deliberativa” 
realmente significa sistema deliberativo, no qual múltiplos tipos, 
modos e níveis de deliberação são distribuídos através de outras 
instituições e sistemas (Warren, 2007, p. 287). 

 

Advogamos que a deliberação só é possível a partir da articulação de processos que 

ocorrem em diferentes locais e momentos, não podendo ser planejada para ocorrer como 

um diálogo restrito. Nesse sentido, a deliberação não deve ser idealizada como prática 

interna de um minipúblico. Faz-se necessário conectar esse fórum a processos mais 

amplos que conformam a esfera pública.  

 

Esse argumento é apresentado por Habermas (1997; 2006) em seu modelo de circulação 

de poder, que estrutura o debate público em um sistema de camadas que se interpenetram. 

Mansbridge (1999) cunha o conceito de sistema deliberativo e detalha a proposta, 

enquanto Hendriks (2006), Goodin (2008) e Parkinson (2006a) trazem contribuições 

significativas à ideia, as quais já foram abordadas na primeira parte do presente relatório. 

Mais recentemente Bächtiger e seus colaboradores (2009) utilizam achados empíricos 

baseados em análise deliberativa de parlamentos para defender o que chamam de uma 

abordagem sequencial:  

Uma abordagem sequencial tem algumas vantagens. Primeiro, ela 
pode ajudar a descortinar a natureza dinâmica de processos 
comunicativos. Segundo, ela pode prover uma solução adicional para 
a falta de unidimensionalidade de qualidade deliberativa em pesquisas 
anteriores (Bächtiger et al, 2009, p. 15). 

 

Com isso, os pesquisadores querem dizer que processos deliberativos não devem ser 

localizados em trocas discursivas específicas, mas no encaixe sequencial de interações 

diversas que estruturam um processo discursivo. Aproximam-se, assim, das ideias de 

Dryzek (2000), para quem a deliberação não implica um diálogo entre sujeitos, mas um 

choque público de discursos, que se manifesta por meio de sujeitos diversos em espaços 

distintos. Hendriks (2006) e Thompson (2008) percebem que há, mesmo, a 

possibilidade de conflito entre algumas dessas arenas, sendo que nem sempre elas se 

sustentam reciprocamente. Para Thompson (2008, p. 500), é “preciso reconhecer que as 

condições que promovem alguns valores da democracia deliberativa podem minar 

outros valores, incluindo alguns que democratas deliberativos defendem”. 
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A proposta de Bächtiger e seus colaboradores (2009) é muito semelhante à ideia de 

sequenciamento de momentos deliberativos advogada por Robert Goodin (2008). A 

premissa fundamental é que as diferentes arenas discursivas podem trazer contribuições 

distintas ao intercâmbio discursivo de atores, gerando uma deliberação boa o suficiente. 

Tais contribuições seriam essenciais para a legitimidade do processo deliberativo.  

 

Este é justamente o ponto trabalhado por Parkinson (2006a), já mencionado na seção 

em que exploramos os mecanismos de seleção de participantes. O pesquisador 

argumenta que a legitimidade de minipúblicos reside na sua capacidade de engendrar 

uma publicidade que atravesse esferas discursivas, alimentando um debate público mais 

amplo. Se arenas diferentes têm contribuições distintas ao processo deliberativo, seria 

preciso fomentar uma publicidade capaz de costurar tais arenas e que se auto-escrutine. 

Esse ponto é a base do trabalho de Mendonça (2009a; 2011) que defende o cruzamento 

de arenas deliberativas como condição sina qua non para que haja deliberação. 

 

Essas ideias ajudam a refletir sobre as práticas participativas da ALMG. Existe, hoje, 

uma estrutura articulada de participação na Assembleia ou um conjunto de ações 

isoladas? Pode-se notar um cruzamento entre arenas discursivas internas e externas à 

ALMG? Há esforços nessa direção? Existem choques entre algumas das esferas 

participativas da ALMG? Tais indagações não possuem respostas únicas e simples, 

dada a complexidade da malha participativa gestada pela Assembleia Legislativa de 

Minas Gerais. Assim, propomos algumas considerações em torno dessas perguntas, 

mais do que respostas taxativas. 

 

É possível dizer que a participação na ALMG não é, atualmente, pensada como uma 

estrutura sistemicamente articulada, o que não implica afirmar que se trate de um conjunto 

desconexo de ações. Há algumas conexões e um esforço nessa direção, sobretudo quando 

se pensam processos como o da revisão das leis orçamentárias; mas a estrutura e o desenho 

dos eventos institucionais prescindem de uma lógica sistêmica mais ampla. 

 

Esse aspecto ficou bastante claro nas entrevistas realizadas para o presente diagnóstico. 

Muitos entrevistados não apontaram, de forma clara, a existência de conexões entre as 

práticas participativas e outros reconheceram que essas conexões ocorrem apenas 
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ocasionalmente. Algumas pessoas salientam, inclusive, a importância de gerar conexões 

com processos participativos não construídos pela ALMG. 

Esperaria mais evolução de conteúdo de um evento para outro [...] que 
um assunto que começasse numa audiência de comissão fosse 
aprofundado num seminário e resultasse em posteriores ações de 
acompanhamento por parte das comissões, isso seria um vínculo forte 
entre os eventos. A discussão do PPAG tem caminhado nessa direção 
e esse é o melhor resultado que temos em termos de vinculação 
(Questionário 01). 
 
No dia a dia, é difícil perceber a ligação de um evento com outro dentro 
de um mesmo ano, ou no período de alguns anos. [...] são ações isoladas 
que se assemelham apenas pela temática global (Questionário 08). 
 
Falta diálogo entre eventos participativos... Inclusive os de fora da 
ALMG. Seria preciso cruzar isso. Fazer uma rede mais densa e 
qualificada de participação (Entrevistado 27) 
 
O Legislativo Estadual desconfia do outro; se não formos nós que 
fizermos, não serve [referindo-se aos eventos promovidos pelo 
Executivo, como as conferências] [...] Talvez seja uma das grandes 
oportunidades que a gente tenha de aprimorar nossos modelos de 
eventos institucionais... Criar uma fase de descentralização em que 
você provoca o outro, dá as regras... E o outro te devolve um 
produto... E não necessariamente o serviço de fazer [...] Descentralizar 
processo é uma maneira de baratear, simplificar, aprofundar, aumentar 
a capilaridade (Entrevistado 23). 

 

No grupo focal dedicado especificamente à temática do cruzamento de arenas, também 

observamos certa dificuldade em apontar uma articulação mais sistêmica dos eventos, o 

que levou os participantes a abordarem, prioritariamente, outras questões. Nos 

momentos em que o tema em foco foi efetivamente abordado, o cruzamento entre 

esferas discursivas não se mostrou algo constitutivo das práticas participativas, mas uma 

consequência ocasional de alguns processos. 

A realização dos eventos está vinculada à aprovação da Mesa 
Diretora, atendendo a uma demanda apresentada. Portanto, às vezes 
existem vinculações entre os eventos institucionais realizados e, às 
vezes, isto não ocorre (Questionário 14). 
 
O know-how (construído com os eventos institucionais; uma base de 
dados bastante ampliada sobre o tema) não é utilizado pra fazer a lista 
de convidados pra a audiência pública. Se o gabinete não atentar pra 
isso... [...] Essa organicidade das ações se perde... Desperdício de 
energia grande (Entrevistado 23). 
 
Este parece ser o calcanhar de Aquiles dos eventos, cujas temáticas 
retornam à agenda sem que seja um avanço em relação aos eventos 
anteriores (Questionário 12). 
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... acho que eles [os eventos] são bem isolados (Questionário 19). 

 

Ao dizer que os cruzamentos entre arenas participativas são ocasionais, não sugerimos 

que sejam raros. Os entrevistados 02 e 09 citam, por exemplo, o fato de temas 

discutidos em comissões gerarem propostas de eventos institucionais. O caso do Fórum 

Técnico sobre Segurança nas Escolas é um bom exemplo a este respeito. Esse ponto 

também é ressaltado pelo entrevistado 21: 

Às vezes, surge nessas audiências públicas, um tema que a 
Assembleia Legislativa julga que não pode findar com aquela 
audiência pública, com os encaminhamentos daquela audiência 
pública, porque é um tema muito sério, e tem que ser aprofundado. E 
tem que ser chamados mais atores para sugerir em relação àquela 
matéria. Aí surgem esses outros instrumentos, esses eventos e que, ao 
final, produzem um documento. E o documento vai ser encaminhado 
aos diversos poderes e instituições também (Entrevistado 21). 

 

Há, pois, cruzamentos eventuais. Eles não são, todavia, constitutivos da estrutura 

participativa da ALMG. A diversidade de temas, a quantidade de eventos, os vários 

interesses políticos a perpassar tais processos e a amplitude das ações da Assembleia 

tornam muito difícil a construção de uma malha de participação completamente 

articulada. No entanto, algumas práticas recentes parecem indicar para a proficuidade de 

se dar maior atenção a esses cruzamentos.  

 

O ano de 2011, alvo da observação da equipe responsável pelo presente relatório, foi 

particularmente interessante nesse sentido. O tema da pobreza e da desigualdade foi 

alvo de um Ciclo de Debates e de um Seminário Legislativo, que se capilarizou em um 

extenso processo de interiorização. O Seminário contou, ainda, com uma etapa de 

organização na qual CTIs puderam discutir aspectos mais focados de uma temática 

ampla. Os resultados de uma Consulta Pública Online, previamente qualificados por 

servidores da ALMG, alimentaram a etapa final do Seminário Legislativo, que também 

se beneficiou das exposições do Ciclo de Debates. As propostas priorizadas pelo evento 

foram trabalhadas pela equipe da consultoria da ALMG de modo a levantar aquelas que 

poderiam ser apresentadas como emendas às leis orçamentárias. Assim, o evento 

institucional viu-se articulado à revisão do PPAG, que contou com a presença não 

apenas de parlamentares, mas também de funcionários do Executivo. Nesse processo, 

tiveram papel fundamental as Comissões Permanentes da Casa, sendo que o modelo 
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empregado em 2011 buscou envolvê-las de uma forma mais contundente, para além da 

atuação tradicional da Comissão de Participação Popular e da Comissão de Fiscalização 

Financeira e Orçamentária. Os participantes das audiências públicas desse processo de 

revisão do PPAG puderam, ainda, fazer um curso sobre orçamento público oferecido 

pela consultoria da ALMG na Escola do Legislativo. A equipe da consultoria também 

teve papel fundamental na articulação das propostas advindas tanto do Seminário 

Legislativo como das Audiências Públicas junto a funcionários da Secretaria Estadual 

de Planejamento e Gestão (SEPLAG), garantindo-lhes consistência e efetividade. 

 

Como se nota, o processo foi bastante complexo, envolvendo atores diversos dispersos, 

no tempo e no espaço, em várias arenas e ao longo de vários meses. Nele, a lógica 

sistêmica se manifesta, sendo que a qualidade da participação não reside nos atributos 

de cada arena isolada, mas na estruturação sequencial de um processo que qualifica a 

participação e gera oportunidades para diferentes tipos de contribuições. Uma das 

vantagens desse modelo é a sua descentralização, sem fragmentação. Aqui, a 

participação não se concentra em um único momento, nem em poucos atores, mas se 

estende e se capilariza de forma organizada.  

 

Com isso, não desejamos sugerir que a revisão do PPAG de 2011 foi um processo 

perfeito, que não pode ser aprimorado. Nosso destaque visa a demonstrar que ele opera 

com uma lógica rica que pode se mostrar frutífera para a ALMG. Pensar, por exemplo, 

mecanismos mais eficientes de articulação das ricas e recorrentes discussões de 

Comissões Permanentes (com suas Audiências Públicas) às estruturas de eventos 

institucionais pode se mostrar um caminho interessante. 

 

Resta, contudo, pensar outro elemento do sistema deliberativo: a articulação com um 

debate público mais amplo, que ultrapasse o escopo do que pode ser planejado e 

desenhado no interior da própria ALMG. Referimo-nos, aqui, ao cruzamento de 

minipúblicos com a esfera pública, o que é considerado essencial, seja para aumentar a 

capacidade de influência de um fórum (Fishkin, 1995), seja para assegurar-lhe 

legitimidade (Parkinson, 2006a; Mendonça, 2008). A questão que se coloca, contudo, é: 

como conectar experimentos participativos realizados pela Assembleia aos fluxos mais 

amplos da esfera pública? 
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Há, basicamente, três elementos a serem considerados nesse ponto. O primeiro tem a 

ver com a própria seleção dos participantes. Assegurar a multiplicidade discursiva 

existente acerca de uma dada temática é fundamental para que o processo se conecte à 

ampla constelação discursiva (Dryzek, 2000). Isso exige a adoção de mecanismos mais 

sistemáticos de seleção de participantes caso a caso e a construção de corpos 

deliberativos mais representativos. 

 

O segundo aspecto a ser considerado diz respeito à adoção de tecnologias da informação 

e da comunicação (TICs) na promoção de conexões entre fluxos discursivos. As 

Consultas Públicas Online mostram um esforço nessa direção, bem como a inserção da 

Assembleia no Twitter e a recente reformulação do portal, ainda que a instituição esteja 

usando tais dispositivos mais no sentido da divulgação do que no de mapeamento de 

discussões públicas. Nessa seção, contudo, não nos ateremos a esse debate, que merece 

uma discussão à parte a ser realizada mais adiante. 

 

O terceiro elemento é a maior conexão com os meios de comunicação. As práticas 

participativas da ALMG têm uma preocupação significativa com a visibilidade 

midiática, o que fica patente no trabalho das Gerências de Imprensa e Divulgação e de 

Rádio e Televisão, bem como na elaboração de um planejamento estratégico de 

comunicação para os eventos institucionais. Geralmente, por ocasião dos eventos, 

uma ou duas pessoas [da Gerências de Imprensa e Divulgação] são 
destacadas e colocadas como referência para preparação e realização 
do evento. Eles acompanham a fase de preparação e elaboram o plano 
de divulgação dos eventos (Entrevistado 17). 

 

Convém mencionar, ainda o interesse dos deputados na visibilidade midiática que pode 

ser gerada por tais processos participativos: 

Dado que os deputados perceberam que este tipo de movimentação 
garante um aumento de legitimidade para eles, aumento de 
visibilidade para eles, os deputados tentem a valorizar este tipo de 
evento (Entrevistado 34). 

 

Articular minipúblicos aos meios de comunicação é tarefa fundamental, se se deseja que 

a democracia deliberativa tome forma efetivamente massiva em sociedades complexas 

(Chambers, 2009). Esse fato fica evidente quando se observa o esforço de alguns 
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desenhos institucionais, como as Consensus Conferences, os Deliberative Polls e os 

21st Century Town Meetings, em criar padrões estáveis de relacionamento com veículos 

de comunicação. Isso não significa, contudo, que tal relacionamento seja simples e 

efetivamente democrático, como pondera Parkinson (2006b), mas é essencial pensar 

formas de articulação sistemática que garantam a visibilidade das práticas participativas 

e chamem a atenção para elas. 

 

Um exemplo curioso a esse respeito ocorreu na Consulta Pública Online sobre Reforma 

Política. Às vésperas do final do processo, um artigo publicado pelo jornal Estado de Minas 

indicou aos leitores a possibilidade de participação via internet. Na sequência, um fluxo 

muito grande de contribuições inundou o site da consulta, amplificando e diversificando o 

conjunto de participantes usuais da Casa. Nas palavras de um de nossos entrevistados: 

Dois ou três dias antes de seu encerramento, tinha 20 ou 30 
contribuições. Aí saiu uma matéria no Estado de Minas. O negócio 
explodiu da noite pro dia (Entrevistado 19). 

 

O caso levou alguns entrevistados a ressaltar a importância de estratégias diversificadas 

de publicização das práticas participativas: 

Você deve usar outras mídias para atingir esse cidadão, 
principalmente o que não é organizado [...] É óbvio que a ALMG tem 
de usar internet, mas ela tem de usar outras mídias também para 
divulgar (Entrevistado 19). 
 
Outra coisa que eu acho, que é um erro você achar que se tem uma 
página bonita na internet você vai conseguir atrair a participação 
popular. Não vai. Você tem que ter uma integração entre todas as 
mídias. Isto é fundamental (Grupo Focal 1). 
 

Outro entrevistado enfatizou a importância de maior cuidado no relacionamento com 

órgãos locais de imprensa, o que possibilitaria uma capilaridade maior da participação e 

uma maior conexão da experiência com as redes discursivas disponíveis em diferentes 

regiões do estado. Não se pode negligenciar, contudo, que esse trabalho já é feito em 

grande medida: 

A gente mapeia os municípios, quais são os veículos de imprensa 
existentes nestes municípios... A gente tem um mailing, um banco de 
dados, que é adquirido pela Assembleia, que dá essa possibilidade de 
montar listas de imprensa por região, por município, por editoria, por 
tipo de veículo, do jeito que for preciso... Se há uma cidade de médio 
porte, a gente vai lá e mapeia: se tem jornal de diário, rádio, 
televisão... Se ela é uma cidade-pólo da região... Quais os municípios 
ela abrange? Quais veículos existem ali... E aí a gente faz uma 



��
�

�

divulgação dirigida para esses veículos, no caso da interiorização. [...] 
A cobertura no interior é muito boa. Na capital, depende do assunto, 
da época, do que está acontecendo aí fora... Depende do assunto 
tratado! (Entrevistado 17). 
 

E novos esforços vêm sendo empreendidos para aumentar a visibilidade das práticas 

participativas na capital: 

Uma coisa que a gente tem tentado explorar mais é essa conversa da 
Assessoria de Imprensa com outras editorias além da de política... As 
de política não têm muita abertura para essa atuação da Assembleia... 
De veículo de participação, de discussão dos grandes temas... 
(Entrevistado 17). 
 
Nós, aqui... A gente faz um grande esforço visando ter um melhor 
resultado disso. É difícil ter uma grande cobertura da imprensa. Ela 
pode ser pobre, mas é honesta. A cobertura é aquém do que poderia 
ser pela... complexidade e profundidade dos temas que são debatidos 
(Entrevistado 13). 
 

O entrevistado 13 lembra que já foi pensada a possibilidade de eventos apoiados por 

veículos, o que traz alguns benefícios, mas também problemas: 

Pode ser bom ou ruim. Buscar apoio de uma emissora, de um jornal 
etc., vai ter um custo financeiro e provavelmente vai eliminar ou 
diminuir o interesse de outras empresas. [...] Eu acho que tem 
vantagens e desvantagens. Vantagem é que você assegura a presença 
daquele veículo e a desvantagem é que você afasta os demais 
(Entrevistado 13). 

 

Ressalta-se, em suma, o papel central dos meios de comunicação para que o cruzamento 

de arenas, de que depende o sistema deliberativo, perpasse os experimentos 

participativos da ALMG e gere articulações entre tais práticas e a esfera pública mais 

ampla. Articulação essa que pode manifestar-se como uma via de mão dupla, na medida 

em que os processos participativos alimentam discussões públicas e são alimentados por 

elas. Compreender o papel da mídia, e inseri-la em processos participativos de maneira 

mais intensa do que a simples divulgação, pode contribuir enormemente para o 

fortalecimento das práticas desenvolvidas pela ALMG. 

 

3.5. Efetividade das práticas participativas 

 

Entende-se por efetividade a capacidade de uma dada prática de alcançar os resultados 

almejados. No caso específico de processos deliberativos, é importante compreender o 

impacto que têm em tomadas de decisão, tanto no que se refere à construção dessas 
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decisões como na tradução destas em ação (Fung & Wright, 2003, p. 30). Ademais, a 

efetividade tem outras dimensões a depender dos objetivos que se tem em mente. 

Práticas deliberativas podem trazer contribuições efetivas no que concerne à educação 

dos participantes e ao fortalecimento de uma cultura cívica, por exemplo.  

 

Os processos participativos institucionalizados pela ALMG têm apresentado 

diferentes resultados e impactos. Uma vez que há uma decisão política de que as 

práticas participativas constituam uma das formas de aproximação da ALMG com os 

cidadãos, essas atividades angariaram esforços significativos de diferentes setores da 

Casa e de organizações da sociedade e cidadãos. Assim, conhecer e avaliar a 

efetividade dessa participação é um passo importante para se pensar os desafios 

existentes para seu aperfeiçoamento.  

 

Estudos anteriores sobre os processos participativos da ALMG indicam que os eventos 

instigaram mudanças internas relevantes, como a criação de Comissões Permanentes 

(Turismo, indústria e comércio, 1995; Segurança pública, 2000; Participação Popular, 

2003; Cultura, 2004; e Minas e energia, 2008) e de 19 Frentes Parlamentares entre 

1999 e 2007; bem como reorganizações de setores internos da Casa e de suas 

articulações (Anastasia, 2009; Madureira, 2009; Oliveira, 2009). 

 

Há, obviamente, um impacto relevante sobre a produção legislativa da ALMG, como 

atestam dados e entrevistas:  

Todas as políticas públicas do Estado de Minas, de 92 para cá, 
passaram por eventos institucionais. Não estou falando de uma nem 
duas, estou falando de todas: na área de segurança, na área de Saúde, 
na área de educação, na área de turismo, na área de direitos humanos... 
(Entrevistado 01). 
 
Nós temos leis que foram fruto de seminários legislativos, de fóruns 
técnicos, dos eventos de revisão e alteração do PPAG (Entrevistado 
34). 
 
Essa proximidade com a população faz com que a gente ganhe 
conhecimento e informação sobre o que legislar, sobre qual prioridade 
legislar e muitas vezes sobre o que fiscalizar [...] Surgem propostas 
brilhantes, com ideias fantásticas vindas diretamente do cidadão. E 



����

�

isso tem um valor […] imprescindível para que nos debrucemos sobre 
aquilo que foi falado que foi lapidado, foi votado (Entrevistado 36). 
 
Você consegue imaginar, hoje, a Assembleia alterando uma lei 
importante sem ouvir os segmentos... Vamos supor alterar a legislação 
que diz respeito à mineração? Ou a legislação ambiental sem chamar 
as entidades aqui? (Grupo Focal 4). 
 
Além da oportunidade da exposição de interesses, de demandas e 
reivindicações alguns eventos geram resultados imediatos 
(Entrevistado 08). 
 

A possibilidade mencionada pelo entrevistado 08 pode ser notada, por exemplo, no 

último Seminário Legislativo (Pobreza e Desigualdade), que teve três resultados muito 

rápidos. O primeiro deles foi a “a promulgação da Emenda Constitucional 86, que inclui 

a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais e regionais como um dos 

objetivos prioritários do Estado”.68 O segundo foi a aprovação da Lei 19.823, que partiu 

de um projeto de autoria do deputado Dinis Pinheiro (PSDB), e destinará recursos “a 

cooperativas de catadores de material reciclável”.69 Por fim, destaca-se a aprovação de 

um Fundo de Erradicação da Miséria. 

 

Muitas vezes, o impacto de tais processos sobre o parlamento não se restringe a uma 

matéria específica ou ação circunscrita. Um dos entrevistados ressaltou a capacidade deles 

de sensibilizar os parlamentares, transformando-os de uma maneira mais profunda: 

Eu acho que tem um impacto fortíssimo na carreira dos parlamentares 
também. É uma verdadeira escola [...]. Não diria que a principal, mas 
é uma das principais. Isto é um treinamento para os parlamentares, 
fortíssimo, de conhecimento das regiões, de cultura, de sofrimento das 
pessoas (Entrevistado 21). 

 

Também é possível identificar uma série de resultados que vinculam processos 

participativos a mudanças no Poder Executivo, especialmente no que diz respeito à 

criação de órgãos, como a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável, a Secretaria de Defesa Social e a Coordenadoria Especial de Políticas para 

Mulheres (Oliveira, 2009). Nota-se, ainda, que a regulação promovida pelos processos 

���������������������������������������� �������������������
68 Disponível em: http://www.almg.gov.br/acompanhe/noticias/arquivos/2011/12/16_ 
balanco_atividades_abertura.html. Acesso em: 16 de janeiro de 2012 às 15h29. 
69 Disponível em: http://www.almg.gov.br/acompanhe/noticias/arquivos/2011/12/16_ 
balanco_atividades_abertura.html. Acesso em: 16 de janeiro de 2012 às 15h29. 
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participativos da ALMG influenciou a institucionalização de áreas de políticas públicas 

pelo Executivo estadual, conforme mostra o quadro a seguir. 

 
Tabela 4 - Regulação e/ou institucionalização de políticas públicas  

decorrentes de eventos institucionais / 1990 - 2009 
 

Tipo de evento Resultados Ano do 
evento 

Seminário 
Legislativo 

Política Estadual de Desenvolvimento Agrícola  
Fundo Estadual de Desenvolvimento Agrícola 

1992 

Política Estadual de Saneamento Básico 
Fundo Estadual de Saneamento Básico 

1992 

Política Estadual de Recursos Hídricos (Lei 11.504/94) 1993 
Fundo Estadual de Habitação 1993 
Plano Mineiro de Turismo 
Conselho Estadual de Turismo 

1995 

Alteração do Inciso XXXIV do art. 62 da Constituição Estadual 1996 
Programa Estadual de Direitos Humanos 1998 
Programa de Proteção A Vítimas e Testemunhas de Infrações 
Penais (Lei 13.495/2000) 

1998 

Registro e Divulgação de Dados Relativos à Violência e 
Criminalidade (Lei 13.772/2000) 

1998 

Conselho Estadual de Trabalho, Emprego e Renda 1999 
Plano de Carreira dos Profissionais de Educação Básica de Minas 
Gerais (Lei15.293/2004) 

1999 

Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano 
Emenda à Constituição 65/2004 
Leis Complementares 88, 89 e 90/2006 
Lei Complementar 107/2008 

2003 

Fundo para a Revitalização Hidromineral e o Desenvolvimento 
Sustentável da Bacia do São Francisco 

2004 

Política Estadual de Resíduos Sólidos (Lei18.031/2009) 2005 
Política Estadual de Apoio à Coleta Seletiva (Lei 17.503/2008) 2005 
Fundo Estadual de Segurança Pública 2006 

Fórum Técnico Política Estadual de Cultura 
Conselho Estadual de Cultura 

1992 

Fundo Estadual de Cultura 2004 
Incentivos fiscais para Projetos Culturais (Lei 17.615/2008) 2004 
Política Florestal e de Proteção à Biodiversidade no Estado (Projeto 
de Lei 6, de 2007 que altera art.7 da Lei 14.309/2002) 

2004 

Plano Estadual de Políticas para Mulheres 2006 
Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para as Mulheres 2006 
Criação do ICMS Turístico 2007 

Ciclo de Debates Conselho Estadual de Assistência Social 1993 
Política Estadual de Segurança Alimentar 2005 
Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável  2005 

Fonte: Adaptação de Oliveira (2009). 

 
Os dados indicam que os processos participativos da ALMG têm propiciado uma 

aproximação entre sociedade e tomadores de decisões, que ultrapassa o âmbito do Poder 

Legislativo. Depoimentos de alguns entrevistados sustentam esse ponto:  
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Muitas políticas públicas foram trabalhadas em função das discussões 
que aconteceram (Entrevistado 20). 
 
Resulta concretamente na estruturação, reestruturação de políticas 
públicas, ou seja, impacta no marco legal nas políticas públicas, no 
financiamento das políticas públicas, na estrutura do Estado, mais ou 
menos presença na sociedade. O bacana é que resulta mesmo nas 
políticas públicas que vão chegar lá como bens de serviços para os 
cidadãos (Entrevistado 12). 

 

Além desse aspecto mais específico, relacionado aos resultados dos eventos traduzidos 

em ações no Legislativo e no Executivo estaduais, há aquele enfatizado pela literatura 

que trata da participação democrática e que indica o potencial pedagógico da 

participação. Nessa direção, algumas entrevistas reforçam a importância dos processos 

participativos para todos os atores sociais que deles têm participado, seja para melhor 

compreenderem o papel da ALMG e as possibilidades de interação entre sociedade e 

poderes públicos, seja para fortalecerem redes sociais e reivindicarem a continuidade de 

sua participação. 

A Assembleia exerce um papel educacional fundamental, onde ela 
começa a mostrar à sociedade de fato qual é a função do Poder 
Legislativo. O que o Poder Legislativo faz, o que ele tem que fazer, 
aonde ele faz (Entrevistado 22). 
 
Acho que a gente pode falar que teve um resultado bom, em termos de 
um processo educativo de como fazer, de como tomar decisão, de 
como fazer democracia, de como participar... Sabe?! Para essas 
pessoas, para essas entidades foi um crescimento. E para a Assembleia 
também foi (Grupo Focal 4). 
 
Primeiro [resultado] que eu identifico é a satisfação das pessoas em 
participar, elas de alguma forma se sentem atendidas só de falar aqui 
aquilo que elas estão sofrendo, estão vivendo. Acredito que elas têm 
uma satisfação pessoal nessa participação (Entrevistado 21). 
 
Muitas vezes, mais importante do que ter resultado concreto para 
mostrar, é mostrar a criação dessa cultura de mobilização, de 
participação e discussão do assunto (Entrevistado 17). 
 
Hoje se sabe onde se deve recorrer [...] O cidadão sabe onde deve 
gritar; no passado não era aqui. Hoje elas enxergam isso aqui como 
delas. Isso nem está em discussão. Reivindicam, vêm... [...] Se vêm e 
se ficam gritando aqui já tá bom. Que seja para xingar. Você colocou 
a Assembleia em campo, ou seja, as pessoas enxergam isso aqui como 
um lugar para fazer alguma coisa, para vir, discutir, reclamar... 
(Grupo Focal 4). 
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Há, assim, e em suma, resultados muito interessantes das práticas institucionalizadas de 

participação: 

O nosso histórico de resultados é muito favorável aos dois tipos de 
eventos: institucionais e os de comissões. Há uma efetividade bastante 
razoável (Entrevistado 23). 

 

Isso não quer dizer, todavia, que resultados sejam sempre expressivos ou tão profundos 

quanto poderiam ser. Também encontramos nas entrevistas críticas à efetividade dos 

processos: 

Lamenta-se quando o esforço todo não resulta numa ação política que 
seja proporcional às expectativas e ao esforço envolvido naquele 
processo (Entrevistado 15). 
 
Temos que lutar pela implementação das propostas. Porque, muitas 
vezes, você vota, prioriza e essas propostas não são implementadas. 
Isso cria uma frustração grande para as entidades. Se fala 
“conseguimos aprovar todas as propostas”. Conseguimos! Mas 
conseguimos implementar?! Não! (Entrevistado 28). 
 
A Assembleia faz muita pirotecnia e as pessoas veem pouco resultado 
prático disso aí. (Grupo focal 4) 
 
[Frequentemente,] a Casa acha que a participação esgota em si. Gera 
acontecimentos midiáticos, mas com poucos desdobramentos. Tem 
um auê, mas poucas consequências (Entrevistado 18). 
 
Há profusão de eventos institucionais e, às vezes, lidando no mesmo 
tema. Dá uma sensação que nada acontece; não tem resultado; não 
frutifica. Da a sensação que você gera um vazio (Entrevistado 24). 
 

Por isso, e em que se pesem os resultados positivos apresentados, alguns elementos 

relacionados ao desenho institucional e ao fluxo dos processos participativos devem ser 

considerados, no intuito de verificar possíveis desafios a serem enfrentados. O mais 

importante deles é a existência de uma forte preocupação dos diversos setores da Casa 

com a preparação e a execução do processo, mas não com o que ocorre depois disso. O 

monitoramento dos desdobramentos dos processos parece ser uma das grandes 

fragilidades do modelo empregado. 

A ALMG é muito boa na configuração do processo; no esforço para 
gerar participação, mas não no acompanhamento dessas políticas 
(Entrevistado 05). 
 
Gera-se uma força, um movimento em determinados assuntos e depois 
eles dispersam. Pode até ser que tenha algum desdobramento, que a 
gente acaba não acompanhando, mas você já tá cuidando de outro 
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evento e aquela população que foi envolvida, aqueles setores, às 
vezes, não têm o retorno sobre isso e nós mesmos... não sei se todos os 
setores que foram envolvidos no processo têm conhecimento do 
retorno. Talvez algum setor tenha (Entrevistado 24). 
 
O que acho que devemos aprimorar é exatamente nesse 
acompanhamento dos desdobramentos dessas demandas das 
audiências, dos seminários para que não seja só um levantamento de 
boas ideias e boas propostas. Eu acho que a gente deveria ter um 
controle. Aprimorar nosso controle interno (Entrevistado 26). 
 
Não temos ainda mecanismos eficazes de monitoramento de 
resultados de eventos, com apanhado histórico e integração de 
sistemas de informação que possam servir de insumo para a evolução 
do assunto em outras frentes (Questionário 01). 

 
Esse foi um aspecto central do diagnóstico. Praticamente todos os entrevistados ouvidos 

para o presente relatório chamam a atenção para a dificuldade da Casa em monitorar as 

consequências dos processos participativos. Tal monitoramento mostra-se um incentivo 

importante para que as propostas não sejam ignoradas e possam ter alguma efetividade. 

 

Nos eventos institucionais, o monitoramento dos encaminhamentos das propostas aprovadas 

é realizado, em tese, por meio de Comissões de Representação, formadas por participantes 

dos eventos. No entanto, não há um padrão para seu funcionamento, nem necessariamente 

apoio a, ou acompanhamento dos, seus trabalhos. Espera-se que tais Comissões reúnam-se 

voluntariamente, o que leva muitas delas a não agirem de fato. Há relatos de um 

esvaziamento desses espaços e de grandes variações na capacidade de atuação deles de um 

evento para outro. Embora haja um esforço recente para fortalecer tais Comissões, há 

questões importantes a serem resolvidas que dizem respeito à própria efetividade delas: 

critérios para sua composição, forma básica de funcionamento, apoio institucional, interação 

com as comissões permanentes da ALMG e com a sociedade em geral. 

As Comissões de Representação que realmente se envolvem, 
pressionam... que acompanham para garantir o cumprimento da 
agenda sugerida... são raras (Entrevistado 23). 
 

Um dos entrevistados chamou a atenção para a necessidade de maior envolvimento 

das Comissões Permanentes da Casa no acompanhamento dos desdobramentos de 

processos participativos. 

O resultado é de longo prazo. Eles acabam que são geradores de uma 
agenda. Tentam provocar uma agenda; construir uma agenda para a 
Assembleia que vai depender muito da habilidade da Comissão de 
Representação, dos próprios deputados envolvidos e da burocracia da 
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Casa: consultoria, comissões, de incorporar aquelas demandas que 
nasceram ali. E tentar viabilizá-las no futuro. Por que não entregar o 
(esse) resultado como sugestão de agenda para a Comissão 
Permanente? (Entrevistado 23). 

 
Outros esforços para amenizar esse problema são o aperfeiçoamento de sistemas de 

acompanhamento das propostas, a constituição de um grupo para pensar indicadores de 

monitoramento e o portal de políticas públicas em desenvolvimento (já citado em seção 

anterior e a ser mais explorado em momento ulterior).  

Foi criado um grupo de trabalho que está estudando mecanismos de 
como dar retorno sobre as ações para todas as pessoas que 
participaram (Entrevistado 13). 

 

A ideia dessas mudanças e inovações institucionais é propiciar maior articulação e 

integração interna na produção, no tratamento e na circulação da informação, bem como 

ampliar o acesso das pessoas e organizações interessadas a todo tipo de informação 

afeta a áreas de políticas públicas. 

 

É importante destacar, aqui, que o problema do monitoramento ultrapassa os eventos 

institucionais e se revela também nas audiências públicas. Há, sobretudo, uma 

dificuldade em fazer um acompanhamento dos requerimentos encaminhados pelas 

Comissões Permanentes. Não há um procedimento padronizado para monitorar os 

requerimentos, nem as respostas recebidas. De modo geral, fica a critério do presidente 

da Comissão decidir como acompanhar essa questão. 

Faltam instrumentos para o monitoramento das ações das comissões e 
das audiências (Entrevistado 09). 
 
Uma batalha que estamos enfrentando, tentando organizar... O 
requerimento que pede informação ou providência. Uma vez aprovado 
vai pro arquivo... Some. [...] Quando vem a resposta, ela vai pro 
arquivo... Se vier (a resposta)... Não há ninguém controlando isso 
(Entrevistado 23). 
  
Requerimentos de audiências, por exemplo, não têm o devido 
acompanhamento (Entrevistado 05). 
 
A coisa é meio desarticulada. Não tem nenhum controle do 
requerimento, que é outro projeto estratégico... o monitoramento dos 
requerimentos (Entrevistado 30). 
 
Não há, também, continuidade, ou seja, uma política de 
acompanhamento e avaliação desses eventos, principalmente em 
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relação às respostas dos pedidos de providências e informações 
requeridos por esta Casa aos órgãos competentes (Questionário 17). 
 
A própria Assembleia não é capaz de responder à seguinte pergunta das 
audiências que ocorreram ano passado: o que a gente fez com o pedido 
de providência para um órgão? O que aconteceu? (Grupo Focal 1). 
 

Uma dificuldade do monitoramento das audiências públicas é a fluidez ou dispersão 

delas. As questões que são tratadas nas audiências, muitas vezes, são rapidamente 

substituídas por outras, em decorrência das agendas dos deputados ou da sociedade. 

A audiência pública, hoje, infelizmente, com todas as questões, é um 
tipo de atividade da ALMG que faz pressão momentânea sobre o 
tema; e se afasta. Na esmagadora maioria das vezes, aquilo – o tema – 
desaparece. Esquenta, esfria: não volta. Geralmente, não há 
continuidade, porque quando ela termina já se está tratando de outro 
tema na semana seguinte. Não é um processo contínuo: com a 
preocupação de abertura, desenvolvimento e fechamento 
(Entrevistado 23). 

 
As audiências públicas do PPAG, no entanto, parecem destoar das demais. Talvez por 

serem mais focadas, com objetivos bem definidos e procedimentos aperfeiçoados ao 

longo dos últimos anos, seus desdobramentos têm recebido um acompanhamento mais 

próximo. Algumas inovações foram experimentadas no processo de 2011, como o 

envolvimento maior das Comissões Permanentes e a articulação com eventos 

institucionais, o que criou um processo menos fragmentado.  

Esse [Seminário Legislativo] agora mesmo da questão da Pobreza e 
Desigualdade [...] tem a pretensão de realmente trabalhar com 
emendas ao PPAG... De forma objetiva. Isso anima as pessoas. O 
esforço tem um desdobramento, resultado e consequência 
(Entrevistado 20). 

 

Não basta, todavia, acompanhar as consequências dos processos participativos. É 

preciso dar retorno aos participantes sobre suas ações. Parece ser ponto pacífico entre 

funcionários e deputados que essa é uma grande lacuna a ser superada. É preciso 

compreender melhor, e em longo prazo, os frutos da participação e mostrar às entidades 

e aos cidadãos que eles estão sendo efetivamente ouvidos. Se a participação tem tido 

resultados relevantes, seria fundamental assegurar que os participantes (e a sociedade 

em geral) saibam disso. 

A Assembleia precisa estar atenta às respostas aos participantes... aos 
desdobramentos (Entrevistado 20). 
 
Eu acho que a gente tem que fazer com que o participante tenha mais 
acesso ao resultado. Esse também é um outro desafio. Porque você faz 
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um fórum, a Assembleia investe nisso. A entidade investe nisso 
também, porque ela vem, tá participando, gasta seu tempo, traz suas 
demandas, vota, prioriza... São três, quatro dias de discussão naquele 
momento. Fora que muitas entidade participam do trabalho de 
organização do fórum... (Entrevistado 28). 
 
A Assembleia também [deve] ter uma ousadia maior na apresentação 
desses eventos. A gente tem resultados demais e não apresenta pra 
sociedade (Entrevistado 08). 
 
[O evento] só vai acabar quando aquela população que participou, 
quando as duas, três mil pessoas que participaram, receberem um 
retorno na casa delas, no email delas explicando o que aconteceu 
(Entrevistado 34). 
 
É problemático o retorno que é dado a quem participa dos eventos. O 
tipo de retorno que é dado, como quando, quanto tempo... [...] Tudo 
você dá retorno, até no sistema “Fale com”. Em termos de eventos 
maiores, com maior número de pessoas, né?, não dá retorno. Mesmo as 
comissões... O mais difícil é você dar retorno para pessoa física e para 
as regiões. A Assembleia vai na cidade X, debate, reclama, manifesta... 
ok... A Assembleia escutou a reclamação e vai encaminhar. Como dar 
retorno para todas as pessoas? (Entrevistado 13). 
 
Outra coisa que temos que estar refletindo, estar preocupados com 
isso, que é o retorno que a Assembleia dá para o cidadão. Vamos 
imaginar que eu não estou na Assembleia e não conheço. Chega até a 
mim um convite para participar de um seminário cuja temática é de 
suma importância. Tá, então eu vou, vale à pena. Só que eu vou, 
escuto e debato, debato. Debato e não tem retorno (Grupo Focal 2). 

 

A ampla divulgação das propostas derivadas dos eventos tem como objetivo não só a 

transparência, ou seja, mostrar à sociedade os resultados dos eventos, mas também 

possibilitar o seu monitoramento. A ideia de accountability adquiriu relevância na 

literatura que trata da relação entre representantes e representados, destacando não só os 

momentos eleitorais como meios de interação e prestação de contas dos eleitos aos seus 

constituintes, mas também o período entre eleições (durante o mandado), indicando uma 

relação mais contínua entre eles. Portanto, monitorar e divulgar a implementação das 

propostas constituem-se como formas de accountability. Essa é uma preocupação 

apresentada por vários entrevistados. 

A prestação de contas por parte dos participantes deveria ser maior 
(Questionário 32). 
 
[Minhas expectativas são] muitas, espero que avaliamos e 
monitoramos (Questionário 25). 
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Que as propostas saiam do papel e que a sociedade possa cobrar isso 
(Questionário 26). 
 
... que as propostas sejam efetivadas. [Sugiro] um grupo de avaliação 
e monitoramento para a efetivação das propostas (Questionário 27). 
 
[Minhas expectativas são] que realmente o que foi consolidado em 
documento seja colocado em prática (Questionário 29). 
 

Esse retorno é importante para que o cidadão não se sinta desmotivado. Alguns 

entrevistados alegam que a ALMG mina seu próprio esforço, quando o cidadão não 

percebe que sua atuação teve algum impacto.  

Sem esse acompanhamento e resposta aos públicos interessados, aos 
poucos, os eventos correm o risco de perder em credibilidade 
(Questionário 10). 
 
Essa coisa de credibilidade... Eu mando pra lá e não recebo resposta. 
Acho que isso tudo vai enfraquecendo algo que é para nós 
fundamental (Grupo Focal 1). 
 
Na medida em que a Assembleia se abre, convoca a população para 
vir aqui, manifestar suas preferências e desejos, e não lhe dá retorno 
do que se ouviu... [...] Em alguns casos, para se dar credibilidade, é 
preciso mostrar que se resolveu uma questão do problema que foi 
trazido. [...] Tem que saber, não adianta te ouvir e prestar contas para 
o outro a quem aquilo não interessa. Você ficará com a sensação que o 
Legislativo não te escutou, ao passo que o que o Legislativo fez foi 
exatamente contemplar, entender a posição com determinado grupo de 
cidadãos ou entidades (Entrevistado 23). 
 

Ademais, é importante que tais participantes compreendam que algumas das propostas 

não são de competência do Poder Legislativo estadual. A não implementação delas não 

envolve, necessariamente, má vontade ou negligência de parlamentares e funcionários. 

A gente, às vezes, cria demanda, busca pessoas e não trabalha por 
aquela demanda depois. Fazem várias sugestões... Eu tenho poder pra 
resolvê-las?! A Assembleia tem?! Não! (Entrevistado 14). 
 
Abre-se para a participação. Chamamos à contribuição. Mas aquilo 
que é de nossa competência é muito pequeno. É residual. [...] 
Chegam-se demandas que não são de competência do Legislativo. A 
ALMG funciona como mediadora. Não tem competência legislativa, 
mas é representante do povo; traz-se o assunto para agenda 
(Entrevistado 23). 
 

As falas citadas revelam que não basta que os processos participativos sejam efetivos. 

Para que eles possam ser realmente empoderados, inclusivos e capazes de mobilizar a 

sociedade, é fundamental que eles sejam percebidos como efetivos. Além da 
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necessidade moral de explicar aos cidadãos o que foi feito com suas contribuições, dar-

lhes feedback é um jeito de fortalecer a própria participação na Casa.  

 

Ressaltamos, em suma, a importância dos desenhos institucionais para que se alcancem 

os resultados almejados para os processos participativos. Para além de ampliar a 

participação e propiciar a deliberação com qualidade, desenhos podem prover condições 

efetivas de monitoramento dos encaminhamentos dados às propostas. Envolver os 

cidadãos nesse monitoramento pode intensificar o sentido da participação e sua 

efetividade, gerando cruzamentos entre arenas discursivas e engajando os cidadãos em 

formas de participação com objetivos diversos.  

 

3.6. Utilização de TICs 

 
O uso de Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs) no fomento à 

participação política é uma forte tendência contemporânea. Diversos estudos ressaltam 

o potencial de tais dispositivos no incremento da porosidade de órgãos públicos e na 

intensificação da participação cidadã (Davis, 2010; Ward & Gibson, 2009; Coleman & 

Kaposi, 2009; Sæbø et al., 2008; Marques, 2008; Pereira, 2008; Jensen & Venkatesh, 

2007; Chadwick, 2006; Polat, 2005; Gomes, 2005a e 2005b). Também há diversas 

investigações voltadas a compreender a capacidade dos meios digitais de fomentar 

processos de deliberação pública, seja tal como ocorrem naturalmente na internet ou em 

experimentos planejados para tanto (Mendonça & Pereira, 2012; Lev-On & Manin, 

2009; Wales et al., 2010; Sæbø et al, 2009; Wojcieszak & Mutz, 2009; Delli Carpini et 

al, 2004; Graham & Witschge, 2003; Gimmler, 2001). 

 

De um modo geral, acredita-se que a internet possa ter um impacto fundamental no 

fortalecimento da intensidade participativa visto: (1) reduzir os custos da participação 

para os cidadãos; (2) facilitar a relação entre sujeitos e instituições espacialmente 

distantes; (3) aumentar o estoque de informações acessíveis aos cidadãos; (4) utilizar 

meios e linguagens capazes de atrair jovens e pessoas que tradicionalmente participam 

pouco; (5) estabelecer formas de participação integradas à vida cotidiana dos sujeitos; 

(6) fomentar interações assíncronas que permitem a cidadãos com diferentes 

disponibilidades de tempo e hábitos estabelecerem interlocuções. 
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Por outro lado, contudo, é preciso reconhecer uma série de riscos e problemas a 

perpassar a utilização de tais dispositivos. Seis dos mais frequentemente mobilizados 

pela literatura são: (1) a exclusão digital, que mantém uma enorme quantidade de 

cidadãos sem acesso ou condições de fazer uso da internet; (2) a consequente 

intensificação de assimetrias sociais, na medida em que se concede aos já privilegiados 

um novo instrumento de influência; (3) a possibilidade de que sujeitos se comportem de 

maneira irresponsável e desrespeitosa, dada a inexistência dos constrangimentos 

presenciais e, em alguns casos, o anonimato das relações; (4) a baixa qualificação das 

mensagens, que prescindem de maior embasamento; (5) a censura (prévia ou posterior) 

exercida por moderadores e instituições responsáveis pela iniciativa; (6) a concentração 

de comentários de alguns poucos participantes e o alto número de pessoas que posta 

apenas uma vez (os one-timers) sem entrar em diálogo com os demais participantes.  

 

Se há uma literatura significativa sobre participação e deliberação online, é preciso 

mencionar, também, o crescimento da pesquisa sobre internet na área de estudos 

legislativos. Há diversos estudos centrados no uso que parlamentares têm feito dos 

dispositivos digitais e algumas investigações preocupadas com a compreensão da 

apropriação institucional de tais dispositivos (Leston-Bandeira, 2007; Coleman, 2009, 

Cardoso et al, 2004; Elvebakk, 2004; Hoff, 2004). Interessante destacar, aqui, o trabalho 

de Coleman (2009) que narra as dúvidas e dificuldades do parlamento britânico no 

momento em que este decidiu tornar-se virtualmente presente, em 1995. Uma 

importante contribuição do autor é discutir o papel dos chamados data mashers, que 

trabalham sobre os dados oriundos do parlamento e de outras instituições públicas, de 

modo a construir aplicativos que tornam facilmente acessíveis e interligadas 

informações densas e de difícil localização. 

 

Para os propósitos do presente relatório, também é importante recorrer ao estudo de 

Leston-Bandeira (2007), que advoga uma maior atenção a fatores institucionais na 

compreensão do uso de TICs por casas legislativas. A autora afirma o potencial de tais 

tecnologias em colaborar para o fortalecimento não apenas da qualidade do trabalho de 

parlamentos, mas também de sua imagem pública. Para ela, Casas Legislativas devem 

se apressar na incorporação de TICs para: (1) criar novas possibilidades comunicativas 



����

�

junto a públicos diversos; (2) disseminar informações de maneira ágil e barata; e (3) 

tornar mais eficientes processos internos de gestão.  

 

Mais importante, a pesquisadora salienta a relevância de que parlamentos usem os 

dispositivos digitais para o exercício de suas múltiplas funções que incluem, como já 

mencionado em seção anterior, resolução de conflitos, educação, legislação, 

legitimação, representação e escrutínio. Na opinião da autora, as TICs podem fortalecer 

a eficiência de parlamentos em todas as suas atribuições, criando canais de interlocução 

junto a vários públicos e fomentando a transparência de instituições governamentais. 

 

A importância das TICs não é nova na ALMG. Na segunda parte do presente relatório, 

apresentamos um breve histórico do processo de incorporação da informática na Casa, 

que remonta ao final da década de 1970, segundo Anastasia (2001). Desde então, a 

Assembleia tem feito muitos esforços, seja para a utilização de sistemas diversos em 

seus procedimentos administrativos e fluxos internos, seja pelo provimento de 

informações, patente na criação de seu portal na internet em 1995. Esses esforços 

ganham novo impulso com o Direcionamento Estratégico para o período 2010-2020, 

que tem como um de seus objetivos organizacionais: “Inovar mediante a incorporação 

de melhores práticas e novas tecnologias de informação e comunicação”. Dentre as 

principais mudanças surgidas desde então, ressaltam-se a instituição do Comitê Gestor 

do Portal da Assembleia, a profunda reformulação do site, o fortalecimento do emprego 

de consultas públicas online, a inserção da instituição no twitter e no facebook (ainda 

com perfil inativo), a preparação de um portal de monitoramento de políticas públicas, a 

criação da Gerência de Governo Eletrônico e da Gerência de Comunicação em Mídias 

Digitais, bem como a elaboração de propostas no âmbito do projeto estratégico Novas 

Tecnologias no Relacionamento com a Sociedade. 

 

Ainda que tenhamos dado particular atenção às consultas públicas online na segunda 

parte do relatório, é preciso deixar claro que o uso das TICs no fortalecimento das 

interações ALMG-Cidadãos não se resume a tal ferramenta. Esta seção buscará 

discorrer de um modo mais geral sobre algumas das tendências e obstáculos levantados 

ao longo do diagnóstico para a intensificação da participação cidadã.  
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Uma das tendências da Casa no emprego dessas tecnologias é, indubitavelmente, a 

incorporação da participação de cidadãos, mais do que de entidades. Isso fica muito 

claro não apenas nas consultas públicas online, mas também na utilização de um novo 

dispositivo no portal da ALMG, por meio do qual cidadãos podem encaminhar 

sugestões de projeto de lei. A incorporação desse dispositivo foi alvo de amplo debate 

no interior da Assembleia, dada a sua novidade e a incerteza de suas consequências. 

[Quando se discutiu a proposta com] o setor de comunicação... “isso 
pode gerar algum tipo de percepção negativa da imagem da 
Assembleia. Isso pode ter um impacto em termos da visão que se tem 
da Casa etc. etc”. Aí você vai discutir as mesmas questões com o setor 
de processo: “mas como é que nós vamos fazer com as demandas, 
com as sugestões que chegarem por meio desse canal que está sendo 
aberto?” (Entrevistado 05). 
 
Hoje, na instituição, por exemplo, pelo sistema fale com a 
Assembleia, o cidadão manda uma sugestão de projeto. A gente não 
sabe como encaminhar isso aqui dentro (Grupo Focal 1). 
 

Outra tendência a ser ressaltada é a percepção de que a interação ALMG-Cidadão tem 

várias dimensões, que dialogam com as diversas atribuições do legislativo, mencionadas 

por Leston-Bandeira (2007). Nota-se, por exemplo, um cuidado especial no provimento 

de informações aos cidadãos, o qual tem forte relação com a função educativa. A 

configuração do novo Portal da ALMG é exemplar nesse sentido. Houve um cuidado 

para que a interface ficasse mais amigável e acessível, de modo a facilitar a busca de 

informações pelo público externo no site. Segundo nossos entrevistados: 

O novo portal foi todo construído e pensado tentando melhorar a 
relação com o cidadão comum (Entrevistado 17). 
 
A mudança do portal mostra essa mudança de lógica do interno para a 
interface com a sociedade (Entrevistado 05). 
 

A clara adoção dessa direção foi, inclusive, alvo de críticas por parte de alguns dos 

servidores que julgaram ser o foco nos públicos externos um dificultador da navegação 

e utilização do portal por pessoas da própria Casa (servidores e deputados). Como 

percebe Leston-Bandeira (2007, p. 656), “além dos públicos externos, como os cidadãos 

e a mídia, parlamentos respondem e agem em relação a diferentes audiências internas 

(partidos/deputados, corpo administrativo), que frequentemente têm agendas distintas e 

até opostas”. 

A Casa trocou o site. Houve um erro de princípio básico. O site foi 
montado pra quem está fora e não para quem está dentro e o usa o dia 
todo. Na área política, parlamentar, estão boicotando o site. O site está 



����

�

ruim, o site tem de ser feito para utilização dos públicos. [...] O acesso 
ao processo legislativo piorou. O desenho dele está mais complicado 
[...] Ele sofreu mudança muito radical. Você estava habituado a um 
layout... Está complicado [...] Houve erro de princípio (Entrevistado 
22). 
 
Quem tá aqui dentro tem questionado muito o portal novo. Imagina se 
você que tá aqui dentro não acha nada, imagina quem tá la fora 
(Entrevistado 05). 

 

No bojo desta tendência à diversificação das funções do Legislativo, é importante voltar 

ao já mencionado portal de acompanhamento de políticas públicas. Em fase de 

construção, aposta-se que esse segundo portal proverá um grande volume de 

informações cruzadas que permitam o monitoramento, por parte de cidadãos e 

entidades, da execução de políticas públicas. 

O desejo que está por trás disso é: se você quer saber sobre saúde em 
Minas, por exemplo, venha a ALMG. A ALMG buscará colecionar 
indicadores, informações, bancos de dados; saber quem são os atores 
envolvidos; para avaliar as políticas que estão sendo desenvolvidas 
(Entrevistado 23). 
 
Eu acho que, para a Assembleia, vai acontecer uma mudança, que eu 
entendo que é inevitável, que é esta mudança no foco principal de 
atuação da Assembleia que deixa de ser a produção legislativa e passa 
a ser acompanhar, fiscalizar, monitorar as políticas públicas. Avaliar. 
Então, eu acho que em algum momento vai haver esta mudança de 
foco. E este portal, acho que é um instrumento que vai alavancar essa 
mudança, talvez. Na medida que a gente começa a integrar as 
atividades em torno das políticas publicas e isso vai dando mais corpo 
a esta ideia (Entrevistado 30). 
 

Busca-se, assim, qualificar a participação do cidadão por meio do provimento de 

informações. O projeto considera a incorporação de mecanismos mais avançados de 

interlocução em um segundo momento, como fóruns de discussão. 

E temos a questão de interação com a sociedade. Apesar de não 
estar muito visível nesta primeira versão, mas um objetivo do 
projeto é que a sociedade seja parte de todo este processo, envie 
fotos, participe. No primeiro momento não temos capacidade, 
talvez, de elaborar com tamanha complexidade, mesmo porque 
estas formas de interação são uma coisa nova e está sendo 
experimentado e vai passar por uma maturação (Entrevistado 30). 

 

Acredita-se, contudo, que esse passo inicial de traduzir informações complexas em uma 

interface acessível já traz uma grande contribuição para que cidadãos sejam mais ativos 

na fiscalização do governo. É importante ressaltar, aqui, a riqueza desse foco informativo. 
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Pippa Norris (2001) destaca exatamente esse ponto, ao enfatizar que a informação é uma 

dimensão fundamental para a construção de uma democracia mais robusta. Anastasia e 

Inácio (2011, p. 13) também ressaltam esse ponto: 

o monitoramento e a avaliação das políticas em cada nível de 
governo dependem de informações sobre as decisões e as ações 
levadas a cabo nos demais níveis. Este aspecto é nada trivial para o 
exercício do controle político horizontal pelo Legislativo em uma 
estrutura federativa. 

 

Como aponta um dos entrevistados para este relatório: 

Disponibilidade de informação é essencial para que possa expandir 
e avançar em formas participativas. Participação sem que disponha 
toda a informação pode ser vazia, pode ser frágil, tem que ter 
consistência (Entrevistado 30). 

 

É curioso apontar que, nesse caso específico, o Legislativo mineiro parece atuar 

simultaneramente como data masher, nos termos de Coleman (2009), e como indutor da 

atuação de data mashers. Isso porque, por um lado, a ALMG buscará dados 

alimentados por diferentes secretarias do governo estadual de modo a oferecê-los em 

uma plataforma amigável. Por outro, tais dados poderão alimentar iniciativas de outras 

entidades e indivíduos que as relacionem a bancos de dados diversos, aumentando a 

transparência da gestão pública. 

 

Esse aspecto se liga a outra tendência que permite fazer a articulação com os obstáculos 

e desafios enfrentados pela Casa no incremento de suas ações online, qual seja a adoção 

da política de dados abertos. A ALMG tem incentivado o Executivo estadual a 

empregar a política que facilitaria o monitoramento de programas diversos. A 

Assembleia também tem discutido internamente a abertura de seus próprios dados, o 

que possibilitaria a pesquisadores e entidades diversos criar aplicativos automáticos para 

o acompanhamento das ações da Casa. 

Trata-se de uma tendência mundial dos órgãos públicos de 
disponibilizarem suas informações, para que as pessoas as tratem 
programaticamente e gerem resultados a partir disso. O projeto já foi 
aprovado. Em fevereiro, os dados do processo legislativo já devem ser 
disponibilizados. Estão disponíveis para quem quiser utilizá-los e da 
maneira que quiser utilizá-los. O que a gente pretende com isso aí... 
Que os centros de pesquisa, as organizações peguem esses dados, 
trabalhem esses dados e gerem informações, que também estejam 
disponíveis, para a sociedade (Entrevistado 19). 
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A adoção da política de dados abertos pela ALMG não é, contudo, ponto pacífico, 

havendo muita discussão interna sobre a importância dela e, principalmente, sobre os 

tipos de dados a serem disponibilizados. 

Existem alguns aspectos que são meio melindrosos. A divulgação da 
presença dos deputados na assembleia, resultado das votações. Isso a 
gente não colocou disponível ainda porque tem um aspecto político aí, 
né? (Entrevistado 19). 
 
Faltou clareza no entendimento das equipes. Dificuldade de entender e 
da gente deixar mais claro. [...] A estratégia é começar com alguns 
dados e incorporar outros. Como vamos justificar que vamos colocar 
só alguns? (Entrevistado 05). 

 

A fala do entrevistado 05 sugere que a seleção do que deve ou não ser aberto acabe por 

gerar mais desconfiança e ceticismo por parte dos cidadãos e, sobretudo, da imprensa. 

 

Explorado esse primeiro desafio, passamos agora a outros entraves que podem emperrar 

o incremento das interlocuções virtuais ALMG-Cidadãos. Embora haja certo consenso 

em torno da relevância da participação online, a efetivação da mesma parece “esbarrar” 

em vários problemas: 

Hoje é um arremedo ainda... Quem visita a página percebe recortes 
das ações. [...] Não virtualizamos a ALMG ainda. Não se pode 
acompanhar (da sua casa) as Comissões... As informações não estão 
disponíveis [...] Não se oferece um ambiente rico onde se possa 
interagir de fato, acompanhar... [...] Há ainda um espaço para se 
virtualizar. Está longe de acontecer (Entrevistado 23). 
 
Esse discurso é bacana, mas quando tem que se haver com a realidade 
há uma dificuldade imensa em implementar certas ferramentas destas, 
por mais interessantes que elas sejam. Quando a gente se depara com 
o... como é que eu diria... com a realidade.... é.... com a forma como as 
pessoas agem hoje, [...] introduzir estas ferramentas pressupõe algum 
ajuste mínimo... em procedimentos, em forma de trabalho... e nessa 
hora, por mais interessante que seja a importância das tecnologias, 
você acaba esbarrando obstáculos, tendo que ir mais devagar, deixar 
para depois (Entrevistado 05). 
 

A segunda citação toca em dois desafios internos importantes. O primeiro é a não 

priorização das políticas digitais na ação da Casa, que acabariam ficando “para depois”. 

Um servidor foi categórico ao afirmar que: 

Há um potencial gigantesco a ser explorado. É subexplorado até pela 
estrutura de trabalho interna. É preciso ter uma decisão política 
administrativa para viabilizar. Há um entrave ou dificuldade. Não houve 
decisão realmente consistente. Isso fica claro pela inexistência de um 
setor na instituição responsável por essa questão. As intenções precisam 
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se manifestar de forma concreta. É preciso dar visibilidade interna e 
estrutura para que seja prioridade. E a Assembleia está atrasada nisso. 
Enxugamos gelo. Há uma dispersão das atividades vinculadas a essa 
área. [...] Não se trata de um não querer, mas de um não fazer. Porque 
ainda não é a prioridade que deveria ser. Não foi priorizado por decisão 
da Casa. O bonde está passando (Entrevistado 13). 

 
O segundo desafio interno que embasa a fala do entrevistado 05 seria certa resistência 

de alguns setores da Casa em alterar o modus operandi de suas atividades. Haveria um 

engessamento de setores, e as mudanças trazidas pela incorporação de inovações 

tecnológicas enfrentariam oposição. 

Se tivesse mais dedicação das equipes, teríamos avançado mais 
rapidamente. Não chamaria um obstáculo. É coisa da rotina e adaptar 
coisas novas, especiais, projetos do direcionamento estratégico e 
incorporar. Isso causa algumas dificuldades. É tudo uma situação nova 
de organização do trabalho (Entrevistado 30). 
 
Do ponto de vista interno, é necessário uma maior sensibilização dos 
diversos setores da Casa para a importância das experiências 
participativas levadas a cabo pela ALMG (Questionário 20). 

 

De acordo com alguns entrevistados, haveria, mesmo, alguns conflitos ou desencontros 

entre setores que dificultariam a adoção de certas medidas.  

Pode haver um pouco de desencontro entre um setor e outro. Já ouviu 
falar daquele famoso “deixa que eu deixo”? Como a Assembleia é 
uma cadeia muito grande, de vez em quando isso acontece 
(Entrevistado 19). 
 
Temos já desde alguns anos uma espécie de divisão de 
responsabilidades entre a área de tecnologia, vinculada a diretoria de 
planejamento, e a área de divulgação de informação que está ligada ao 
núcleo web, diretoria de comunicação. Esta relação existe há algum 
tempo e sempre foi pouco, digamos, amigável. Já tivemos diversos 
atritos por conta desta questão. [...] o comitê foi uma forma de tentar 
resolver isto sem mexer nesta estrutura (Entrevistado 05). 
 

Um caso ilustrativo a respeito desses desencontros entre setores ocorreu por ocasião da 

incorporação da possibilidade de sugestão de projetos de lei pelo portal da ALMG. 

Houve muita discussão sobre o destino das propostas, e um acordo inicial foi alterado, 

depois que setores envolvidos voltaram atrás (Entrevistado 05). O entrevistado 17 diz 

que o caso envolveu competições entre as áreas e que há receio de ousar por parte de 

alguns setores. 
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É preciso perceber, contudo, que a resistência de alguns servidores não é sempre 

infundada ou fruto de pouca atenção à relevância das TICs no incremento da 

participação. Muitos entrevistados frisam os cuidados necessários para o incremento das 

ações digitais da ALMG, já que a incapacidade de dar respostas aos cidadãos pode 

frustrar as expectativas destes e ter consequências bastante negativas. Como coloca um 

dos entrevistados deste relatório, há um  

Receio de colocar no ar e não ter pessoas suficientes para fazer a 
moderação destes recursos. Você tem que dar a dinâmica. Se demorar 
um ou dois dias para dar resultado, você mata a ferramenta. Uma das 
coisas básicas dela é ser dinâmica. [O problema] É não ter capacidade 
de oferecer tempo de resposta adequado (Entrevistado 19). 
 

Essa possibilidade não é remota, já que há uma afirmação, generalizada entre os 

entrevistados que trabalham nessa área, de uma falta de recursos humanos para lidar 

adequadamente com as implicações da efetiva inserção na rede. 

Para boa parte das equipes envolvidas, a experiência foi bastante 
traumática. Volume e complexidade tão grande que não consegue 
fazer em pouco tempo. As decisões envolvidas em relação às TICs, 
muitas vezes, têm que levar [isso] em conta. A partir da decisão, 
para colocar aquilo funcionando, é coisa de um ano.... temos uma 
lista de ideias; primeiro, lista de problemas, melhorias previstas 
que não tinham tempo de entrar, portal anterior. Depois, vamos por 
do jeito que estiver. Depois, coisas que estavam previstas como 
melhoria que não deu tempo e, depois, ideias bacanas. Só para uma 
equipe que não aumentou, né? A assembleia quer entrar nas redes 
sociais, mas alguém tem que cuidar disso... (Entrevistado 05). 
 
[falta] uma estruturação melhor para avançar nessa frente que é o 
facebook... Necessidade de capacidade operacional: há pessoas 
qualificadas, mas o volume de tarefas é muito grande... O espaço 
está assegurado, mas a página não está ativa (Entrevistado 17). 
 

Paralelamente ao temor de não poder dar resposta em tempo hábil, encontra-se o de não 

saber exatamente como lidar com essas contribuições. Há riscos significativos na 

adoção de tais dispositivos. 

A Assembleia tem um pouco de receio de utilizar todas as mídias 
chamar a população e não saber o que fazer com isso. Tem esse receio 
de quem chamar, quando chamar, quais mídias a serem utilizadas... e 
aí entra o aspecto virtual, pode chamar a população inteira do estado... 
(Grupo Focal 1). 

 
Outro risco tematizado pelos entrevistados é o da perda do controle, dada a fluidez do 

universo online. As equipes da ALMG poderiam facilmente perder as rédeas e a 

compreensão dos processos comunicativos que a perpassam, além de poder sofrer 
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enxurradas de críticas despropositadas, que apenas contribuiriam para o 

enfraquecimento da imagem da instituição.  

A gente não tem controle sobre o quê que vem... (Entrevistado 05) 
 
Não tem um controle, pelo menos visível. Ela pode falar o que ela 
quiser. Geralmente, as pessoas jogam o xingamento no twitter. Os 
eventos negativos têm repercussão... Quando tem um escândalo... [...] 
é pegar o megafone e dizer “ah, vocês não valem nada”... (Grupo 
Focal 1). 
 
Quando traz para a Assembleia, você tem o controle das pessoas que 
entram. Você teria possibilidade de moderar as discussões. 
Basicamente é fazer desse controle .... é você fazer a coisa acontecer 
do jeito que você pensou. A Assembleia vai ocupar estas redes, mas 
tentando divulgar como ação, e não tentar colher informação, 
participação da sociedade (Entrevistado 19). 

 
 
O temor da falta de controle leva o autor da última fala a sugerir que as redes digitais 

não fundarão práticas participativas, mas apenas novas maneiras de divulgar 

informações. Advém daí a proposta de um desenho bastante controlado. Essa não é, 

contudo, a visão dominante entre os entrevistados. Alguns deles imaginam novos 

formatos de participação e estruturas de interação, que intensifiquem a interlocução 

entre a ALMG e os cidadãos mineiros. Também é preciso lembrar que as experiências 

de participação na internet sugerem que o planejamento do desenho da iniciativa é 

fundamental, mas o excesso de controle e de estruturação pode levar ao afastamento dos 

usuários. Não se deve ao acaso o fato de as arenas com maior potencial de discussão 

política na internet não serem planejadas por governos nem serem centralmente focadas 

em questões políticas (Wojcieszak & Mutz, 2009). 

 

É possível dizer que ainda é incipiente a utilização, pela Assembleia, de recursos 

dialógicos virtuais. Chama a atenção, por exemplo, a inexistência de fóruns de 

discussão permanentes no portal da ALMG e a não viabilização dos mesmos na 

primeira versão do portal de políticas públicas, ainda em construção.  

Eu não sei se a Assembleia, os deputados e a administração da 
Assembleia estão abertos (e dispostos) a um fórum de discussão [...] 
Eu não sinto até o momento que haja uma maturidade política da 
Assembleia pra colocar, por exemplo, um projeto de lei em discussão 
(Entrevista 17). 
 
Nós ainda mal começamos. As consultas públicas que a ALMG fez 
não foram mais do que um canal de ideias com relação aos temas 
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colocados [...] O horizonte é sair desse patamar de consultas públicas 
genéricas e entrar numa consulta pública normativa com texto do 
projeto para ser analisado e melhorado, construção colaborativa, 
wikis... Para mim passa por aqui. Acho que ainda teremos de avançar 
para chegar nesse ponto (Entrevistado 05). 

 

Observa-se, por enquanto, a ausência de indutores mais diretos a um tipo de 

participação deliberativa. As consultas públicas online são ilustrativas a esse respeito. 

Em grande medida, elas são espaços para que os cidadãos enviem suas contribuições, 

mas não para que as discutam publicamente.  

A consulta publica [...] tem que ser acompanhada por um processo de 
deliberação. Acompanhada por um processo maior que haja troca. 
Porque a consulta publica é muito individual se você analisar o 
conteúdo (Grupo Focal 2). 
 

A reduzida reciprocidade nas consultas fica clara na significativa quantidade de usuários 

que enviam mensagens apenas uma vez ao longo da consulta. Viviane Araújo (2011, p. 

17), ao analisar uma das consultas públicas da ALMG, declara: 

Foram poucos os sujeitos que deram mais de uma contribuição, não 
houve blocos conversacionais expressos por meio das postagens, nem 
comentários as publicações anteriores, pelo menos explicitamente. Os 
indivíduos que contribuíram mais de uma vez, não fizeram 
publicações concatenadas entre si, muitas vezes tratavam inclusive de 
temas distintos. 

 

No sentido de compreender melhor algumas características dessas consultas públicas, 

realizou-se um estudo preliminar de todos os posts enviados à plataforma por ocasião da 

consulta sobre Reforma Política. Constatou-se que a maioria esmagadora dos 

comentários versa sobre o tópico em questão (93,7% de posts on topic) e apresenta 

argumentos em torno das temáticas trabalhadas (62,2% de posts contém argumentos). 

Também se observaram índices elevadíssimos de respeito: apenas 1,6% das mensagens 

continha alguma forma de desrespeito (seja a outros argumentos seja a grupos de um 

modo mais amplo). Essas são boas notícias para a possibilidade de deliberação.  

 

No entanto, quando se investiga a existência de interação entre os posts, os dados são 

bem mais desanimadores. Entendendo-se por reciprocidade tanto as menções explícitas 

a outros comentários como as interações claras, embora implícitas, constatou-se que 

apenas 8,2% dos posts dialogam com os demais. O número de one-timers corrobora 

esse achado: em praticamente todos os tópicos mais de 90% dos comentários são 
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provenientes de participantes que postaram apenas uma vez na plataforma, como mostra 

o gráfico abaixo: 

 
Gráfico 7: Percentual de comentários produzidos por pessoas que postaram uma  
única vez no interior de cada tópico 
 

Também se notam pouquíssimas perguntas colocadas pelos participantes para 

discussão. Somente em 8 (dos 746!)70 posts, participantes fazem perguntas não retóricas 

aos outros postadores. Mesmo o número de pessoas que aprovam ou desaprovam outras 

mensagens (através dos botões “curtir” e “não curtir”) é reduzido: em 78,4% das 

mensagens, não se observaram posicionamentos. Os dados sugerem que, 

frequentemente, as pessoas apenas emitem suas opiniões, sem interagir em um 

intercâmbio dialógico. 

 

É preciso reconhecer que há alguns intercâmbios argumentativos entre participantes das 

consultas e que a simples leitura dos posts (impossível de ser mensurada) pode ser 

benéfica à deliberação. Em análise de consultas públicas do parlamento britânico, 

Coleman (2009, p. 92) constata que 73% dos participantes relataram experiências de 

aprendizado e que 43% destes não tinham nem mesmo enviado posts. Ademais, consultas 

podem trazer muitos outros benefícios para além da deliberação, ajudando a informar 

���������������������������������������� �������������������
70 Posts repetidos no interior de um mesmo tópico foram retirados da contagem, o que explica a diferença 
entre os posts contabilizados e o total de posts na página da ALMG.  
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legisladores e exercendo papel pedagógico. No entanto, sugerimos que os dispositivos 

digitais empregados pela ALMG não têm, ainda, um uso fortemente deliberativo. Não 

parece haver um foco na promoção do intercâmbio dialógico entre cidadãos ou entre estes 

e parlamentares.  

 

Na mesma linha, é possível dizer que tais dispositivos não são amplamente adotados nas 

outras práticas participativas da ALMG. Para alguns entrevistados, eles seguem 

subutilizados tanto nos eventos institucionais como nas audiências públicas.  

Ferramentas (como as novas tecnologias) não são utilizadas nos 
eventos e poderiam ser (Entrevistado 17).  
 
As TICs deveriam dar suporte ao evento de uma forma mais ampla 
para além da interação direta. Há a possibilidade de vídeo-
conferências, por exemplo, para facilitar a interiorização, embora haja 
resistências quanto a isso na Casa (Entrevistado 05). 
 

O uso de tecnologias digitais nos processos participativos da ALMG tem se resumido à 

divulgação de eventos e agendas, às consultas públicas e à possibilidade de envio de 

perguntas pela internet na etapa final dos eventos, além da gestão interna das propostas. 

Ainda não há uma utilização mais deliberativa das TICs a perpassar os eventos. Com 

Wales et al. (2010, p. 5) lembramos que “diferentes ‘arquiteturas discursivas’ podem ser 

construídas, encorajando comportamentos mais ou menos deliberativos”. 

 

Também parece haver restrições na adoção das TICs para a capilarização dos processos 

pelo interior do estado. É possível pensar uma utilização mais intensiva de tecnologias da 

informação e da comunicação para incrementar a participação qualificada de moradores 

de municípios diversos. Tal utilização depende, contudo, de um redesenho de processos 

que permita que as qualidades da deliberação online complementem as qualidades de 

outras arenas discursivas. A combinação de esferas de interlocução online e offline pode 

ajudar a superar os limites de cada uma delas. Um dos entrevistados do presente 

diagnóstico corrobora essa visão: 

A gente tem que encontrar formatos que permitam que a participação 
virtual ocorra simultaneamente à participação presencial (Grupo Focal 
1). 

 
Vale lembrar, aqui, que este foi um dos pontos para o qual se chamou a atenção no 

relatório Mapeamento de Tendências - Mudanças e Inovações no Poder Legislativo no 
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Brasil e no Mundo, do Direcionamento Estratégico da ALMG (2010-2020). Coordenado 

por Magna Inácio, Fátima Anastasia e Fabiano dos Santos, o referido relatório afirma que 

o uso combinado de processos de interação face-a-face e TICS pode gerar a 

“maximização das virtudes e a minimização dos limites inerentes a cada tipo de mídia ou 

veículo” (p. 35). Não se pode esquecer, por exemplo, que há muitos municípios mineiros 

com graves problemas de acesso à internet. Para um dos entrevistados: 

O pessoal do interior mesmo não tem acesso à internet. Tem muita 
gente que não tem acesso. A gente que viaja no interior inteiro. Não tem 
acesso. E se tem o celular não tem o smartphone (Grupo Focal 1). 

 

O problema da exclusão digital ajuda a compreender a importância de desenhar uma 

rede participativa com diferentes arenas que oferecem contribuições distintas, como já 

explorado em outra seção dessa terceira parte. Não há um espaço que reúna todas as 

qualidades relevantes à efetiva participação deliberativa.  

Temos que encontrar formas de conjugar mecanismos de participação 
virtuais com os mecanismos de participação presenciais (Entrevistado 
32). 
 

Ainda que, sozinhas, tecnologias não possam resolver os problemas da participação, o uso 

delas pode contribuir para a incorporação de novos cidadãos aos processos da ALMG. 

Há uma parcela enorme sem acesso. Mas não podemos ver isso como 
obstáculo. Se não, não fazemos nada (Entrevistado 13). 
 
A cada ano que passa a gente vai aprimorando essas ferramentas. 
Agora com a internet, com o canal aberto de televisão... a gente usa 
muito a figura da participação on line. Às vezes a pessoa não pode vir 
no seminário aqui em Belo Horizonte, ela, por telefone, pode 
participar. Pela internet, ela pode participar. A gente cria um hotsite 
que as pessoas têm o mecanismo de participação que não é 
necessariamente o presencial (Entrevistado 38). 

 

Importante citar, ainda, um último desafio explorado pelos entrevistados, que, tal qual a 

exclusão digital, apresenta-se como um desafio externo e mais amplo ao trabalho da 

ALMG. Referimo-nos, aqui, a questões vinculadas à cultura política, que levam alguns 

entrevistados a perceber que não adianta prover canais de participação. 

Simplesmente colocar não quer dizer que vai ter a participação. Certa 
apatia ou distanciamento das pessoas em relação ao legislativo, pondo 
em dúvida até mesmo as boas intenções, elas próprias ou por 
intermédio da visão do senso comum. Além dos nossos problemas 
todos de colocar, tem ainda esta certeza de que tem que haver um 
esforço adicional para trazer estas pessoas para usar os recursos que a 
gente tem para trabalhar (Entrevistado 05). 
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A participação política não é tradição brasileira. Há uma concorrência 
muito forte pela atenção do indivíduo (sua vida particular; a televisão 
o trabalho; novela). Dar atenção à questão coletiva é um problema 
complicado. Difícil conseguir uma mobilização em prol do coletivo 
(Entrevistado 23). 
 
O cidadão está anos luz afastado da Assembleia. Não sabe o que é a 
Assembleia, não sabe o que ela faz, nem como faz, nem para quê. Por 
isto que estas mensagens apelativas ganham tanta proporção. É outro 
erro. Não adianta você achar que tem uma página bonita na internet 
você vai conseguir atrair participação da população. Não vai (Grupo 
Focal 1). 

 
Perspicazes, as falas percebem, como já apontava Marques (2008), que a participação 

online não é uma mera questão de oferta de espaços. Tal oferta precisa se aliar à 

motivação dos participantes, que pode advir do maior empoderamento, da presença 

virtual mais efetiva de parlamentares ou da discussão de temas mais vinculados à 

experiência ordinária, para citar alguns exemplos. A dimensão motivacional é 

primordial se se deseja incrementar a participação cidadã na internet. 

Um exemplo prático: estamos buscando aqui uma revitalização, 
requalificação da praça da Assembleia. Fizemos dois tipos de 
consulta: via internet e depois solicitamos que fosse colocado um 
toldo na praça e ali ficasse por uma semana. Os encaminhamentos via 
internet, salvo engano, não chegaram a cem. Mas os encaminhamentos 
por visitação das pessoas, transeuntes, visitantes chegaram quase a 
7000 (Entrevistado 16). 

 

Por fim, é importante salientar que um aspecto frequentemente apontado pela literatura 

como um entrave ao aprofundamento de experiências digitais parece ter sido, em grande 

medida, superado pela ALMG. Vários entrevistados apontaram que os deputados não se 

opõem ao desenvolvimento de ações nessa direção, até porque reconhecem a riqueza de 

novas possibilidades de interlocução com os cidadãos. Se, no passado, teria havido 

ceticismo e resistência por parte de alguns deputados, hoje a maioria deles tem interesse 

na intensificação do uso de TICs. 

Já temos muitos parlamentares que são bastante envolvidos nessa 
questão tecnológica [...] Um universo de 30%... Já é bastante 
conectado (Entrevistado 19). 
 
Já tivemos, por exemplo, assessor de deputado perguntando: onde a 
gente pode ver as proposições? Nessa nossa sanha legislativa, os 
deputados têm que ficar procurando ideias. Para que ficar procurando 
o mundo se tem ali um conjunto de ideias? (Entrevistado 05). 
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Às vezes, o receio é dos próprios servidores e assessores que temem levar algumas 

propostas aos deputados. Como lembra Leston-Bandeira (2007, p. 664), “ainda que os 

políticos tenham a palavra final na elaboração de políticas, a maior parte das decisões 

cotidianas sobre a gestão do parlamento é tomada pela equipe técnica da Casa”. 

A gente tem uma ideia muito vaga da percepção dos deputados. As 
próprias equipes [estrutura burocrática] se encarregam, muitas vezes. 
de problematizar tanto, que não dá nem tempo de chegar no deputado, 
para ele problematizar. Às vezes, o pessoal fala assim: isso pode... isso 
pode... ó... É perigoso... isso pode não dar certo... Isso pode gerar 
demanda demais. Isso pode gerar demanda de menos. Isso pode, pode, 
pode... Então, às vezes, dá vontade... eu falo... vamos desistir logo.. 
porque o povo problematiza tanto... (Entrevistado 05). 

 

A ideia do que os servidores imaginam ser resistências de deputados pode ser mais 

limitante do que essas eventuais resistências. 

 
 
3.7. Outras considerações 

 

Nas seções anteriores, discutimos seis eixos fundamentais para a realização de uma leitura 

crítica das práticas participativas da ALMG à luz de elementos das teorias 

participacionistas e deliberacionistas de democracia. No entanto, algumas considerações 

que surgiram das entrevistas e observações não se inserem especificamente nos eixos 

abordados. Esta última seção busca mencionar, brevemente, alguns desses apontamentos. 

 

Um primeiro aspecto a ser mencionado diz respeito ao grande número de eventos e 

atividades participativas realizados pela ALMG. Se esse esforço indica o escopo da 

abertura da Casa à sociedade civil organizada e o interesse de muitos deputados no 

estreitamento dessa interlocução, é preciso ter cautela com suas consequências. 

Quantidade de eventos e participantes nem sempre implicam maior participação 

qualificada. Um número muito grande de entrevistados ressaltou que a quantidade de 

eventos gera uma série de problemas e prejudica não apenas as rotinas da ALMG, mas 

também a própria efetividade da participação. 

Há um inflacionamento de eventos; um trabalho grande de operação, 
mas sem repercussão/resultado. É preciso racionalizar eventos. É 
preciso ser mais estratégico na definição dos eventos para o que tem 
mais apelo e demanda (Entrevistado 05). 
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Há uma banalização... O sucesso do modelo gera pressão pela 
utilização. É a maneira como o deputado e as representações partidárias 
têm de pressionarem e se organizarem dentro da casa. [... Nas 
audiências públicas...] Geralmente, não há continuidade, porque quando 
ela termina, já se está tratando de outro tema na semana seguinte. Não é 
um processo contínuo: com a preocupação de abertura, 
desenvolvimento e fechamento (Entrevistado 23). 
 
Há um completo e total excesso. Não temos estrutura física, não temos 
equipamentos e não há coerência de decisões políticas. (Entrevistado 
33). 
 
[Um aspecto negativo é o] tempo insuficiente para organização de 
diversos eventos (em razão da falta de planejamento ou do excesso de 
eventos realizados pela Assembleia) (Questionário 02). 
 
O problema, na minha opinião, é que a Assembleia faz eventos demais 
em um mesmo ano, pulverizando a atenção dos cidadãos e da mídia. Se 
fossem realizados menos eventos de grande porte por ano, os 
servidores/setores envolvidos teriam mais tempo para implementar 
ações de divulgação e mobilização social e política antes e depois do 
evento, e assim, quem sabe, conseguir colher frutos para mostrar à 
sociedade (Questionário 08). 
 
A profusão de eventos também dificulta a obtenção de resultados, uma 
vez que, devido à frequência, os titulares dos órgãos dispõem de cada 
vez menos interesse em comparecer a esta Casa, se fazendo 
representar por pessoas que não tem poder para tomar decisões, o que 
torna a obtenção do resultado cada vez mais difícil (Questionário 17). 
 
Às vezes, a coisa não fica numa qualidade boa mesmo por falta de 
tempo, falta de pessoal ... e a gente se sente até frustrado por isso. Às 
vezes, acaba o negócio num dá tempo nem de pensar “acabou o 
evento. O que vamos fazer? Vamos dar um retorno?” Bom, já está 
vindo outro e não tem gente que possa continuar. Às vezes, deixa de 
fazer coisa porque não tem como fazer (Grupo Focal 2). 
 
Acho que ainda tem muito número. Tem muito evento. Tem muito 
número que não é só qualidade. (Grupo Focal 4). 
 

O inchamento do quantitativo de eventos nos leva à percepção de um segundo aspecto a 

ser abordado. A ALMG não tem realizado uma avaliação sistemática e perene das 

práticas participativas que realiza.  

Não há avaliação própria dos eventos. Avalia-se o papel das áreas, 
mas não o impacto das demandas (Entrevistado 24). 
 

Não se empregam instrumentos avaliativos abrangentes e intersetoriais que permitam 

compreender tais processos em sua complexidade. O entrevistado 02 explica haver 

“uma reunião de avaliação com todas as gerências que ficaram envolvidas diretamente 

na realização do evento”. Não há, contudo, mecanismos de sistematização e aferição 
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permanente. Isso explica, em parte, nossa dificuldade em encontrar dados que 

pudessem ser usados para análises diacrônicas. Não parece haver tempo para uma 

sistematização avaliativa cuidadosa, baseada em operadores estabelecidos que levem à 

compreensão e ao aprimoramento das práticas participativas. Avaliar é, contudo, 

fundamental. E se torna ainda mais importante em virtude da riqueza das ações da 

ALMG. A Assembleia não encontrará receitas prontas sobre como aprimorar seus 

eventos. Apenas a avaliação cuidadosa das práticas já realizadas descortinará 

caminhos possíveis para o refinamento dos processos. 

 

O terceiro aspecto pode ser pensado como consequência da falta de avaliação. Há um 

sentimento espraiado, em diversos setores da ALMG, sobre um engessamento dos 

processos participativos. A equipe responsável pelo presente diagnóstico escutou essa 

afirmação por diversas vezes. Muitos entrevistados afirmaram que essas práticas foram 

muito inovadoras, mas que já se encontram congeladas há um bom tempo, fazendo-se 

necessário renová-las e revigorá-las.  

Há uma sensibilidade da Casa sobre certo esgotamento do modelo. É 
preciso inovar e pensar coisas diferentes (Entrevistado 31). 
 
Há um sentimento de esgotamento em relação aos eventos 
institucionais. Precisam ser repensados. [...] Qual o resultado que se 
tem disso?[...] Sendo um pouco radical, os eventos vão se tornando 
tautológicos. A coisa fica referenciada não no objeto pra ser tratado, 
mas no próprio evento em si. Perde-se a conexão com o que o 
motivou... O processo se tornou automático [...] A gente fica muito 
auto-referente na Assembleia [...] Será que o desenho tem realmente 
força política? [...] As primeiras experiências foram muito poderosas. 
Elas parecem ter perdido força. O seminário não pode ser uma 
encenação: há muitas pessoas e grupos envolvidos; expectativas; gasto 
público (Entrevistado 15). 
 
No final da década de 1980, abrir-se [a ALMG] era o bastante; as 
pessoas passaram a ter voz: trazer demandas... Mas a complexidade 
das coisas... [A ALMG] não responde na velocidade e quantidade que 
a sociedade demanda... (Entrevistado 23). 
 
Teve um momento da redemocratização que a Assembleia inovou 
com essa coisa do evento institucional, a participação da sociedade 
civil. Então, foi um momento de muita participação de uma 
efervescência aqui na Casa. E aí, eles pararam lá nos anos 90! 
(Entrevistado 03). 
 
Se você traz novos modelos... acho que vai haver resistência. Eu acho 
que pode haver suspeitas, resistências. Porque o modelo que a 
Assembleia usa [...] ele é efetivo do ponto de vista da existência no 
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tempo? Demais! Porque é um modelinho pronto. Você chama as 
entidades, discute o formato do evento, cria grupos de trabalho, vai lá 
vota e OK. Ele se sustenta (Entrevistado 04). 
 
São sempre as mesmas pessoas que escolhem os rumos da conversa, 
escolhem as pessoas que estarão aqui, escolhem como os temas serão 
discutidos e as orientações, a maneira de coordenar, a maneira de 
sistematizar o evento... Não há novidade. Não há tentativa de inovação 
(Entrevistado 33). 

 

Em alguns casos, pudemos notar, de fato, marcas desse engessamento. Isso apareceu 

muito claramente, na resistência de alguns participantes de um dos grupos focais em 

imaginar outras práticas possíveis. Diante da sugestão de que um desenho novo poderia 

ser concebido para se agregar aos demais, um participante alegou que a Casa já teria 

tentado todas as possibilidades imagináveis. 

O que existe mais no mundo? Qual outro tipo de evento? [...] Todos os 
tipos de evento que já se pensaram, já foram aplicados pela 
Assembleia (Grupo Focal 2). 

 

Essa resistência à mudança é natural dada a dimensão dos processos participativos da 

ALMG e aos êxitos já conquistados. Também destacamos que a existência de algumas 

competições, atritos, sobreposições e incompreensões entre setores técnicos da Casa 

contribui para a resistência.  

A GPI acha que a consultoria dirige muito os processos e adota um 
tecnicismo. A consultoria acha que a participação da GPI tem pouca 
efetividade (Entrevistado 18). 
 
[Há] dificuldade de relacionamento entre as áreas, dificuldade de 
fluxo e de processo pra gente saber quem faz o quê. Pra saber se existe 
um tempo pra fazer as coisas. A gente já acostumou tanto a fazer as 
coisas em cima da hora que a gente já não sabe mais. Muita 
dificuldade de entender quem faz o quê; de repassar uma informação 
simples (Entrevistado 03). 
 
A gente observa que os limites não estão claros, quanto à atuação das 
áreas. São coisas simples... um problema enorme de cronograma. 
Planejamento deve ser respeitado. Há pessoas que omitem 
informações e há desgastes entre equipes (Entrevistado 24). 
 
Não adianta falar só de participação... Temos um problema muito 
sério dentro de casa: a grande maioria de servidores e colaboradores 
não tem a menor ideia do significado e do simbolismo do esforço que 
se faz (Entrevistado 23). 
 
Envolve vários setores da Assembleia e que são setores mesmo! Em 
seus “quadradinhos”. Faz falta você ter uma coordenação 
(Entrevistado 06). 
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O fluxo de trabalho é sempre dividido. [...] A prioridade que é pra um 
não é pra outro, não é para aquele lá e nem para aquele lá. Essa 
divisão do trabalho que torna um evento numa coisa que é espalhada e 
que não tem o mesmo tratamento (Grupo Focal 1). 
 
Todos os problemas que a gente tem aí hoje, e não são poucos, é 
porque nós não trabalhamos junto. Não foi uma construção coletiva. 
(Entrevistado 33). 
 
Há algumas guerras internas para o controle desses processos, o que 
dificulta a reflexão sobre eles (Entrevistado 27). 
 
A GPI faz a coordenação do evento e gera alguns problemas com a 
Relações Públicas que quer ter a coordenação do evento. Aí as coisas 
ficam um pouco complicadas. A relação não é boa. [...] Nós corremos 
dois ricos: um é que dois grupos estejam fazendo a mesma coisa e 
outro, que é pior, é que ninguém esteja fazendo nada achando que o 
outro está fazendo (Entrevistado 34). 
 

Não se pode perder de vista, contudo, a possibilidade permanente de aprimorar as 

práticas participativas da ALMG, sendo que uma avaliação sistemática e constante 

dessas práticas contribuiria significativamente para tanto.  

[Há] um problema o relacionamento, o modo de se gerir esses setores. 
É preciso distensionar e descomprimir e criar na Casa um espaço que 
gera saberes e métodos que saquem uma estrutura (Entrevistado 12). 

 

Um quarto aspecto a ser discutido está ligado à relação dos deputados com os eventos. 

De modo geral, as entrevistas com servidores e deputados, bem como as observações de 

alguns dos eventos realizados em 2011, apontam que as práticas participativas 

adquiriram maior significância para os deputados, o que tem aumentado sensivelmente 

as demandas para sua execução. No entanto, a maioria dos parlamentares participa 

apenas daquelas experiências que propuseram ou, eventualmente, quando são 

convidados para coordenar uma mesa ou, ainda, nos momentos de regionalização, 

quando têm contato com sua base eleitoral. Essa é uma questão importante, na medida 

em que um dos objetivos declarados das práticas participativas é a aproximação dos 

deputados com a população em geral. 

Não há uma resistência dos parlamentares à participação. A maioria 
fala: ‘bacana, podem fazer’. Mas ainda são poucos os que dizem: 
‘vamos fazer’. Mas a tendência é essa, sobretudo com a renovação da 
Casa (Entrevistado 05). 
 
Apesar de serem eventos institucionais, o envolvimento dos deputados 
é pequeno. Ele se restringe a região que ele atua (Entrevistado 08). 
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Há a necessidade de se envolver mais os deputados e gabinetes nos 
esforços de participação, notadamente nos eventos institucionais. Essa 
participação ainda é muito pequena (Entrevistado 23). 
 
Nos grandes eventos, como o Seminário da Pobreza, os deputados se 
envolveram pouco. Muito pouco (Entrevistado 34). 
 
Outro desafio é a pequena participação dos parlamentares nos eventos 
institucionais. É como se fosse uma festa de aniversário em que o 
aniversariante convida os amigos e vizinhos, mas ele mesmo não 
comparece! Se não é pra ter deputado participando, opinando, o 
evento não precisa ser aqui e também não precisa ser promovido pela 
ALMG (Questionário 08). 

 

Um quinto ponto que merece atenção diz respeito à limitada capacidade dos cidadãos 

de participar mais diretamente da construção da agenda a ser discutida em eventos da 

ALMG. Vale lembrar, com Dahl (2001) que a definição das questões políticas a serem 

planejadas é uma condição fundamental para a igualdade política. O Fórum 

Democrático realizado em 2011 deu um passo interessante nessa direção, ao convidar 

cidadãos para discutir a própria agenda da ALMG. No entanto, seria possível pensar 

mecanismos mais duradouros e sistemáticos para permitir que a definição dos temas sob 

discussão seja da alçada dos participantes.  

 

O sexto aspecto envolve o calendário dos eventos institucionais. Como as definições 

partem da Mesa da ALMG e não têm momento certo para ocorrer, notam-se alguns 

atropelamentos e sobreposições, que requerem mediações específicas.  

 
Fica sete meses sem ter um [evento]. Aí tem três; um seguido do outro 
(Grupo Focal 2). 

 

Frequentemente, os servidores afirmam ter que realizar eventos em condições adversas, 

dada a impossibilidade de um planejamento maior. Também observamos críticas às 

datas do Seminário Legislativo de 2011, que acabaram por impedir que o processo de 

revisão do PPAG tivesse uma interiorização própria, como em outros anos. Por mais 

que os processos tenham sido articulados, alguns entrevistados ressaltaram a existência 

de problemas de calendário. 

 

Essas questões perpassam a fala de entrevistados que afirmam sentir falta de uma 

coordenação mais centralizada que permitisse um planejamento de longo prazo: 
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Falta uma condução unificada do evento. A Assembleia, ela 
geralmente, cada setor procura fazer bem o seu papel. Mas falta uma 
orientação política mais unificada (Entrevistado 08). 
 
Sinto falta de um planejamento [...] Deveria estabelecer-se uma pauta 
de discussão, uma previsibilidade de alguns temas. [...] Falta uma 
visão de longo prazo (Entrevistado 02). 
 
Não havia uma agenda de planejamento, uma agenda de trabalho e a 
interface entre as áreas envolvidas no planejamento eram 
completamente informal e completamente desprovida de qualquer 
organização (Entrevistado 33). 
 

Pensar um calendário fixo, compatível com os processos legislativos e com a dinâmica 

de trabalho dos servidores poderia ser um caminho interessante. Algumas das pessoas 

ouvidas para o presente relatório também afirmam que o extinto Comitê Deliberativo de 

Comunicação Institucional poderia ser uma solução para um planejamento mais 

estruturado. Muitos o elogiam e sentem a falta de sua atuação: 

 

Num primeiro momento, havia uma demanda muito grande. [...] A 
Mesa Diretora, sabiamente, criou o Comitê para pensar de forma mais 
sistêmica, mais elaborada [...] O Comitê estabelecia critérios de 
escolha [...] Funcionou por um bom tempo. Até que não deveria existir 
mais. [...] Recentemente pensou em voltar com o Comitê, mas não 
voltou (Entrevistado 20). 
 
O comitê não era a palavra final, mas, mesmo porque tinha um 
membro da Mesa que participava do comitê, da Mesa Diretora... ali se 
discutia [...] Muitas vezes, chamava o deputado que tinha proposto pra 
discutir [...] para ver o fundamento. E depois de analisar aquilo tudo o 
comitê propunha à Mesa: “achamos que a Assembleia deve ir nessa, 
nessa, nessa linha ano que vem. Fazer isso, isso, isso em função de tais 
fins (Entrevistado 28). 
 
A gente sente falta dessa instância para decidir com a gente uma 
agenda que seja cumprida, porque existe uma agenda que o corpo 
técnico propõe, mas, é claro, todo mundo sabe, por questões políticas, 
na maioria das vezes, ela não é muito cumprida. Ela é atropelada... E 
todo mundo sempre fala desse comitê. Do quanto que era importante. 
Do quanto ia ser bacana se ele voltasse, talvez repaginado, com umas 
regrinhas novas (Grupo Focal 4) 

 

Para um dos entrevistados, a ação do Comitê ajudava, inclusive, a proteger o Presidente 

da Mesa: 
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Hoje, o presidente fica muito a mercê da pressão do deputado. O 
deputado que grita mais, que quer isso, quer aquilo ou que chega mais 
perto, por outros, canais do presidente é aquele que consegue aprovar 
seus requerimentos, aprovar sua proposta do fórum ‘tal’ sobre este ou 
aquele assunto. Então isso é ruim. Considero isso... isso foi um 
retrocesso (Entrevistado 28). 

 

Os pontos levantados nessa seção não são exaustivos. Eles tampouco são aspectos 

isolados ou menores, mas atravessam aqueles trabalhados nos eixos anteriores. Os seis 

pontos discutidos apresentam uma visão geral de aspectos que interferem diretamente na 

forma e na qualidade da participação institucionalizada promovida pela ALMG e 

merecem reflexão cuidadosa. 
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4. Caminhos possíveis: sugestões para a participação na ALMG 
 

 

Feita a discussão sobre as teorias participacionistas e deliberacionistas de democracia, 

explorado o processo histórico de mudança institucional da ALMG e analisadas as 

práticas participativas da referida instituição, resta-nos, por fim, elaborar algumas 

sugestões para o aprimoramento de tais práticas. O objetivo desta quarta e última parte 

do relatório é pensar caminhos possíveis para o incremento das experiências de 

participação construídas pela Assembleia.  

 

Cabe salientar, de saída, que não se pretende fornecer receitas prontas para a solução de 

algumas das tensões e dos dilemas apresentados. Isso seria inviável por dois motivos. 

Primeiro, porque não há um pacote único de procedimentos para o fortalecimento de 

experiências participativas. Alternativas devem ser pensadas contextualmente e testadas 

permanentemente à luz de mudanças no cenário em que se inserem. Segundo, porque as 

decisões sobre os modelos de participação a serem empregados pela ALMG são 

políticas e, fortemente, vinculadas às experiências dos servidores e deputados da Casa. 

A democracia não pode ser fortalecida apenas com base em teorias filosóficas, mas 

depende da própria prática de sujeitos sociais e dos interesses políticos em questão. 

 

Nesse sentido, o esforço por propor elementos para a reconfiguração dos modelos de 

participação empregados pela ALMG fez-se através de um processo participativo. Isso 

ocorreu por meio de duas oficinas junto a servidores de diversos setores da Casa. Tais 

processos visaram a fomentar a discussão sobre as práticas participativas da 

Assembleia, de modo a suscitar a construção coletiva de sugestões para alguns dos 

dilemas observados. Essas oficinas tiveram, ainda, o intuito de contribuir para a 

formação dos técnicos da ALMG na temática da participação/deliberação. 

 

Nas páginas que se seguem, apresentaremos alguns dos resultados de tais oficinas. Isso 

será feito em três seções. Na primeira delas, descreveremos, em linhas gerais, a 

estrutura das oficinas e as estratégias adotadas para a promoção da discussão. Na 

segunda seção, apresentaremos sistematizações das sugestões elaboradas pelos 

participantes das oficinas. Isso não significa que todos eles concordem com todos os 
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aspectos incluídos na sistematização. Ressalta-se, contudo, a existência de apoio 

considerável a elas. Finalmente, na terceira seção, buscaremos ressaltar a riqueza de 

algumas considerações e faremos sugestões adicionais. Essas sugestões objetivam 

estimular um processo permanente de reflexão acerca dos modelos de participação 

adotados pela Assembleia. Essa busca constante pela avaliação e pelo aprimoramento é 

essencial para o revigoramento das experiências em curso.  

 

4.1. As oficinas do projeto “Aprimoramento de Eventos da ALMG” 

 

A programação inicial do projeto previa a realização de um curso sobre teoria 

democrática e de uma oficina para a discussão de modelos de participação para a 

ALMG. Com o interesse em torno da atividade e a necessidade de adequação à 

disponibilidade de tempo dos servidores, os gestores do projeto julgaram necessário 

realizar dois processos mais enxutos; cada um conjugando o curso e a oficina em um 

mesmo momento. Denominamos essa conjugação de workshop. 

 

O primeiro workshop teve duração total de 24 horas e foi realizado nos dias 27 de 

fevereiro, primeiro e dois de março de 2012, na Escola do Legislativo. Participaram 

dessa atividade 39 servidores da ALMG, de setores diversos: Secretaria Geral da Mesa, 

Diretoria de Planejamento e Coordenação, Diretoria de Processo Legislativo, Diretoria 

de Comunicação Institucional e Diretoria de Rádio e Televisão71, bem como alguns 

assessores de gabinetes e os assessores de maioria e de minoria da Casa. Os 

participantes foram definidos previamente pela equipe gestora do projeto. Foram 

convidados todos os Diretores e Gerentes das áreas mais ligadas aos processos 

participativos, a quem coube a indicação de funcionários de seus setores que deveriam 

participar. Os gestores do projeto acrescentaram mais alguns nomes que julgavam 

enriquecedores.  

 

O primeiro dia do workshop concentrou atividades em formato de um minicurso acerca 

das dimensões da participação, da representação e da deliberação na teoria democrática. 

Esse curso pode ser dividido em cinco momentos. Inicialmente, a Professora Eleonora 

Schettini (DCP/ UFMG) apresentou um breve histórico do conceito de participação, 

���������������������������������������� �������������������
71 Estiveram representadas as seguintes Gerências: GCO, GCT, GPI, GDI, GSI, GID, GRPC, GTV. 
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detendo-se sobre a agenda contemporânea de estudos em torno do conceito. Na 

sequência, a Professora Débora Almeida (IPOL/UnB) discorreu sobre o conceito de 

representação política, abordando as contribuições que ele tem trazido aos estudos sobre 

participação política. Em seguida, o Professor Ricardo Fabrino (DCP/UFMG) realizou 

uma exposição sobre a noção de deliberação pública, atendo-se às contribuições que ela 

oferece e a alguns equívocos na interpretação da mesma. Ainda no primeiro dia, na 

parte da tarde, os professores apresentaram algumas inovações institucionais que 

articulam participação, representação e deliberação em vários países. Esses desenhos 

participativos geraram intenso debate sobre especificidades e diferenças entre variadas 

estratégias de promoção da participação. Por fim, abordaram-se os principais resultados 

do diagnóstico acerca das práticas participativas da ALMG, o que também gerou uma 

série de discussões. 

 

No segundo e no terceiro dias, o workshop assumiu a feição de uma oficina de trabalho 

para a elaboração de propostas que visem ao aprimoramento das práticas participativas. 

A estrutura dessa oficina foi inspirada no modelo das Células de Planificação Alemãs, 

em que há uma sucessão de momentos em grupos pequenos e grupos maiores, cujo 

objetivo é resolver um problema específico. Também se adotou a sugestão de Peter 

Dienel de sortear os participantes dos grupos pequenos a cada rodada, de modo a evitar 

a cristalização de certas assimetrias no interior de grupos fixos.  

 

A oficina foi iniciada com uma abertura realizada pelo Secretário Geral da Mesa, José 

Geraldo de Oliveira Prado, que falou da importância da atividade para o planejamento 

estratégico da ALMG e incentivou todos a participarem plena e cooperativamente das 

tarefas do dia. Em seguida, a equipe da UFMG instruiu os participantes acerca da 

metodologia a ser utilizada: trabalhos em grupos, seguidos pela apresentação dos 

resultados de cada grupo ao conjunto dos participantes, debates coletivos sobre as 

propostas feitas e alguma espécie de síntese delas. Essas etapas foram adotadas em cada 

um dos eixos colocados em discussão ao longo dos dois dias: 1) Objetivos da 

Participação; 2) Seleção de participantes; 3) Deliberação e Cruzamento de Arenas; 4) 

Efetividade e Uso de TICs.  
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Para cada eixo, o processo se iniciava com a constituição de três grupos de trabalho – 

todos moderados por professores e apoiados pelos bolsistas do projeto. Em cada grupo, 

os participantes indicavam um relator entre os seus membros, o qual seria responsável 

pela sistematização simultânea das discussões e apresentação da mesma ao conjunto dos 

participantes. Para tanto, contavam com um computador e um projetor multimídia, de 

modo a que todos os presentes vissem o andamento da sistematização ao longo de sua 

execução. Os trabalhos em grupo duraram entre uma e duas horas. Terminada a 

discussão, todos se reuniam em uma mesma sala, onde cada grupo apresentava suas 

propostas, projetando-as em uma tela de modo a facilitar o acompanhamento e o debate 

de todos. Alterações eram realizadas no decorrer das discussões e, no fim, produzia-se 

uma sistematização de proposições.  

 

Ao final do terceiro dia, uma atividade distinta foi realizada pelos grupos. A equipe 

responsável pelo workshop dividiu os presentes em três grupos (não moderados) e 

solicitou que desenhassem conceitualmente uma experiência de participação, utilizando 

os objetivos definidos pelo grupo e considerando os eixos discutidos. Tal exercício teve 

o propósito de encerrar o processo, estimulando a percepção de que certas práticas 

tomadas como rígidas podem ser transformadas.  

 

O segundo workshop partiu da constatação da necessidade de intensificar a interlocução 

entre servidores das diretorias da Casa e servidores vinculados diretamente a gabinetes 

de deputados. Assim, foi feita uma primeira reunião, sob a coordenação do Secretário 

Geral da Mesa (José Geraldo de Oliveira Prado) e do Diretor de Planejamento e 

Coordenação (Alaôr Messias Marques), para a qual foram convidados os chefes dos 

gabinetes dos 77 deputados da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Essa reunião 

buscou apresentar o projeto “Aprimoramento de Eventos da ALMG” e convidar os 

gabinetes a pensarem, coletivamente, as práticas participativas. 

 

O workshop, de fato, teve duração de 14 horas e ocorreu nos dias 26 de março e 02 de 

abril de 2012, na Escola do Legislativo. Participaram dele cerca de 30 pessoas, embora 

o número de presentes tenha oscilado bastante ao longo dos dois dias. Vinte e dois 

gabinetes estiveram representados, sendo que os demais participantes foram servidores 

de diversos setores da Casa indicados pelos gestores do projeto (GCO, GCT, GID, GPI, 
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GRPC). A aposta foi a da interlocução entre os chamados setores técnicos e os setores 

políticos da Casa, no sentido de pensar formas efetivas de aprimoramento das práticas 

participativas. 

 

A estrutura geral do segundo workshop foi muito semelhante à do primeiro, com a 

lógica de um minicurso inicial, discussões em pequenos grupos e discussões mais 

coletivas em torno dos eixos do diagnóstico. Houve, contudo, algumas diferenças. A 

primeira delas diz respeito ao significativo enxugamento do minicurso, que teve quatro 

horas de duração em vez de oito. Não houve prejuízo do conteúdo tratado, mas uma 

significativa síntese do mesmo. 

 

A segunda diferença revela-se no formato das discussões em grupo. Agora, foram dois, 

em vez de três, grupos de trabalho. As discussões dos mesmos foram abertas com a leitura 

das sistematizações feitas em torno de cada eixo no primeiro workshop. Nota-se, ainda, a 

realização de discussões paralelas, sendo que os grupos não discutiam os mesmos eixos, 

mas debruçavam-se sobre questões distintas. Os eixos discutidos nesse segundo workshop 

foram: Grupo 1 – (1) Recrutamento e Seleção de Participantes; (2) Engajamento dos 

deputados; Grupo 2 – (3) Troca de razões; e (4) Uso de TICs. Terminadas as discussões, 

todos voltaram à sala inicial, onde cada grupo apresentou suas propostas, que foram 

debatidas pelo conjunto dos participantes. Não houve um foco tão grande na síntese como 

no primeiro workshop. A ideia central era a de ventilar propostas. 

 

Por fim, uma terceira diferença emerge do momento final em que o coletivo não criou 

desenhos novos de participação. Em vez disso, o grupo debruçou-se, coletivamente, 

sobre as audiências públicas, um tema que havia sido recorrente nas discussões do 

primeiro workshop.  

 

Nota-se, nesse sentido, que o segundo workshop teve propósitos de validação das 

sugestões do primeiro e de construção de novas propostas a partir do que já havia sido 

previamente abordado. Interessante ressaltar, ainda, como algumas das discussões desse 

segundo workshop nasceram do próprio processo do primeiro, como a necessidade de 

um debate sobre o engajamento dos deputados e a discussão sobre o formato das 

audiências públicas. Em ambos os casos, a presença de funcionários vinculados aos 
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gabinetes foi essencial para uma reflexão informada e atenta à lógica de operação do 

trabalho parlamentar. 

 

A próxima seção apresenta uma sistematização das sugestões concebidas a partir dos 

trabalhos de ambos os workshops. Optamos por agregar pontos sugeridos nos dois 

processos, embora façamos questão de ressaltar novamente que, por isso, nem todos os 

pontos sejam endossados pelo coletivo de participantes. A apresentação que se segue é 

uma compilação feita pelos autores do presente relatório a partir das várias 

sistematizações feitas pelos grupos. Obviamente, buscamos ser fiéis aos termos e pontos 

mencionados pelos grupos nessa compilação, embora reconheçamos que, em alguns 

trechos, ela envolve nossa interpretação. 

 

4.2. Sistematização das discussões dos workshops 

 

As sistematizações aqui apresentadas se orientaram pelos seis eixos do diagnóstico que 

também guiaram as discussões nos grupos de trabalho dos workshops: (1) Seleção e 

mobilização de participantes; (2) Funções e objetivos da participação; (3) Deliberação; 

(4) Cruzamento de arenas discursivas; (5) Efetividade das práticas participativas; (6) 

Utilização de TICs. Sentiu-se, contudo, a necessidade de adicionar duas outras temáticas 

em subseções específicas: (7) Envolvimento dos deputados; e (8) Audiências públicas. 

Embora essas temáticas não se configurem como eixos e, de fato, permeiam os eixos 

previamente trabalhados, elas adquiriram tal relevância que uma apresentação separada 

se justifica.  

 

Para realizar tais apresentações, seguiremos a lógica de tópicos adotada no workshop. 

Assim, iniciamos pela discussão sobre os objetivos da participação na ALMG, a qual 

precedeu o trabalho com os demais eixos. 

 

4.2.1. Objetivos da participação política 

 

Como discutido na terceira parte do presente relatório, desenhos de práticas participativas 

variam enormemente, dependendo dos objetivos a que se aspira. No diagnóstico 

realizado, constatamos uma profusão de objetivos e uma frequente confusão dos mesmos, 
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já que pessoas distintas operam com expectativas diversas em certas práticas. Essa falta 

de clareza sobre os propósitos da participação pode minar toda uma experiência. 

 

No primeiro workshop, propusemos que os grupos discutissem quais seriam os 

objetivos da participação na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Depois de muita 

discussão e da inserção, da retirada e da reescritura de alguns objetivos, o resultado 

produzido foi o seguinte:  

 

1) Fortalecer a legitimidade do Poder Legislativo como instituição fundamental à 
democracia. 

2) Fortalecer a imagem da ALMG e dar projeção à atuação parlamentar. 

3) Subsidiar e fortalecer o exercício da representação. 

4) Conhecer o que pensa a sociedade sobre determinado assunto. 

5) Dar visibilidade a assuntos de interesse. 

6) Criar, manter e aprofundar o relacionamento com públicos diversos. 

7) Engendrar a vocalização de públicos diversos. 

8) Possibilitar aos diversos atores do processo influenciar as decisões políticas. 

9) Promover a oportunidade de inclusão de públicos não hegemônicos. 

10) Impulsionar a troca pública de razões. 

11) Possibilitar a mediação de interesses e conflitos. 

12) Fomentar a educação e a formação política dos cidadãos. 

13) Informar a sociedade. 

14) Propiciar accountability. 

15) Identificar problemas públicos. 

16) Indicar soluções para os problemas que estejam em debate. 

17) Promover o continuado aprendizado institucional. 

 
Os participantes salientaram a importância de ter clareza sobre esses objetivos, 

destacando que a Assembleia não pode abrir mão deles. Embora a lista não apresente os 

objetivos em ordem hierárquica, houve certo consenso da centralidade do primeiro e do 

terceiro objetivos. O fortalecimento do Poder Legislativo e o subsídio ao exercício da 
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representação são fundamentais, embora possam ser realizados de diferentes maneiras. 

Nesse sentido, sugeriu-se que diferentes processos participativos podem buscar 

privilegiar certos objetivos e que uma discussão sobre cada processo e seus intuitos 

pode contribuir para o encontro de novos desenhos.  

 

O segundo workshop buscou validar os objetivos listados, avaliar a existência de outros 

e constatar aqueles que eram considerados prioritários. A lista foi considerada válida, 

sem maiores inserções. No que concerne à prioridade, constatou-se, novamente, a 

centralidade do primeiro e do terceiro objetivos, embora também se tenha enfatizado o 

relacionamento com diversos públicos (objetivo 6), a mediação de interesses e conflitos 

(objetivo 11) e a formação política dos cidadãos (objetivo 12). Mais uma vez, ressaltou-

se a possibilidade de pensar práticas participativas distintas com objetivos diferentes, 

desde que tais objetivos sejam devidamente delineados e compartilhados. 

�

4.2.2. Seleção e mobilização de participantes 

�

A discussão sobre quem deve participar das práticas da ALMG gerou muito interesse 

em ambos os workshops. Isso porque há um sentimento generalizado de que essa 

definição é a causa de alguns dos principais problemas da participação na Assembleia. 

Como mencionado na parte três, há uma avalanche de críticas acerca da repetição de 

entidades e da representatividade das mesmas. Também apresentamos o debate em 

desenvolvimento em torno da decisão sobre a participação de cidadãos leigos e a 

participação de representantes de entidades. 

 

As discussões do primeiro workshop partiram do pressuposto da necessidade de 

reconhecer que há tipos e formas de participação, e que o modo de seleção deve sempre 

levar essas variações em consideração. Ter a clareza das implicações, das 

potencialidades e dos dilemas dos diferentes tipos de participantes seria o aspecto mais 

relevante. Assim, o grupo propôs as seguintes tipologias: 

 

A) Quanto aos participantes 

 

As práticas participativas da ALMG devem propiciar a participação: 
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a) de indivíduos e representantes de organizações (estatais e sociais) e/ou 
movimentos sociais; 

b) de leigos e especialistas. 

c) “quente” (públicos que têm interesse direto no tema discutido) e “fria” (públicos 
que não têm interesse e atuação explícita em relação ao tema debatido). 

 

As discussões do grupo sugeriram que a distinção entre públicos “quentes” e “frios”, 

cujas contribuições são bastante diversas, é essencial. A ALMG tem a tradição de 

envolver públicos “quentes”, mas começa a discutir possibilidades para a ampliação dos 

“públicos frios”. 

 

B) Quanto às formas de participação 

 

A participação pode ocorrer: 

 
�� De forma presencial  
 
�� De forma remota.  
 

o No caso da participação remota, possibilidades tecnológicas 
diferentes podem ser adotadas: chat, fórum, redes sociais, 
dispositivos móveis etc. Tipos de participação diferentes podem se 
beneficiar de participantes distintos, selecionados de maneiras 
diversas. 

 
Os participantes propuseram que os desenhos devem articular as diferentes formas de 

participação, sendo que as escolhas devem ter como referência os objetivos, o tema e o 

tipo da atividade a ser realizada. 

 

C) Quanto às formas de recrutamento 

 

O recrutamento é entendido como o processo de mobilização a ser desencadeado pela 

ALMG no sentido de despertar o interesse da sociedade para a participação nas 

atividades por ela promovidas. O recrutamento pode ser realizado de duas formas: 
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a) Recrutamento geral: visando a alcançar qualquer pessoa / organização da 
sociedade. 

 
b) Recrutamento dirigido: visando a alcançar pessoas ou entidades vinculadas ao 
tema em foco, observada a pluralidade e a diversidade dos discursos a ele 
relacionados. 

 

O tipo de recrutamento deve observar os diferentes tipos de participantes. Tendo em 

vista as dificuldades de recrutar certos cidadãos (mais pobres ou geograficamente 

distantes do local de um evento), deve-se considerar, quando for o caso, a possibilidade 

de prever recursos para cobrir as despesas de transporte, hospedagem e alimentação de 

participantes. 

 

D) Quanto às formas de seleção 

 

O processo de seleção dos participantes pode ocorrer previamente à mobilização ou 

posteriormente, quando houver um número de inscrições superior à capacidade da 

infraestrutura disponível. As formas de seleção propostas pelos participantes do 

workshop foram: 

 

a) Seleção feita pelos organizadores, conforme temática e outros critérios – 
Concessão de maior poder de decisão aos organizadores. 
 
b) Seleção no banco de entidades/instituições por aderência ao tema, associada a 
indicações (de parlamentares e organizações), respeitados os critérios 
estabelecidos – Forma atualmente adotada. 
 
c) Seleção pelos próprios participantes (eleição de representantes) – Forma 
empregada em outras práticas e usada na ALMG para a escolha de 
representantes regionais em eventos amplos e também para a eleição de algumas 
Comissões de Representação. 
 
d) Autosseleção voluntária associada com seleção por sorteio, por escolha do 
parlamentar ou da comissão e pela área técnica – Possibilidade extraída da 
literatura/curso. 
 
e) Seleção aleatória por telefone – Possibilidade extraída da literatura/curso. 
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f) Seleção aleatória por sorteio a partir do banco de dados construído para esse 
fim. Tal banco deve receber permanentemente inscrições de candidatos à 
participação, provendo um conjunto de nomes a serem sorteados quando da 
realização de um evento – Possibilidade sugerida pelos participantes ao longo do 
debate. 
�

���Seleção por IP (Internet Protocol) – Possibilidade sugerida por um participante 
e criticada pelos demais pelos riscos relacionados à invasão de privacidade. 
 
h) Seleção utilizando métodos consagrados pelos institutos de pesquisa de 
opinião – Possibilidade extraída da literatura/curso. 
 
i) Seleção considerando mapeamento de discursos expressos na sociedade ou 
pelo menos no universo constante nos bancos de dados da ALMG – 
Possibilidade extraída da literatura/curso. 

 
..................... 

 

Uma vez apresentadas essas definições, os participantes do primeiro workshop fizeram 

algumas propostas e sugestões. Novamente, eles salientaram que o mais importante é 

não se ater a uma única forma de seleção e considerar tal etapa como um passo do 

evento a ser desenhado, podendo adquirir feições diversas a depender dos objetivos 

almejados. Abaixo, listamos as propostas de seleção e recrutamento que podem ajudar a 

iluminar esses momentos de escolha do desenho. Algumas delas já ocorrem na prática, 

mas combinações variadas entre elas podem fomentar processos mais complexos. 

 
• Qualificação do banco de dados da ALMG: atualização pró-ativa; fortalecimento 

do processo de unificação dos bancos; estabelecimento de critérios para inclusão 
e exclusão de entidades; refinamento dos campos e possibilidade de múltiplas 
filtragens.  
 

• Articulação com os Poderes Executivo e Legislativo municipais para mobilizar 
participantes em eventos e audiências públicas regionais. 
 

• Construção de um banco de voluntários para práticas participativas que seja 
permanentemente aberto a cadastros e funcione como opção para a seleção 
quase aleatória de participantes.  

 

• Fortalecimento da mobilização por meio da concatenação do processo 
participativo com ações de divulgação na TV ALMG e em outras mídias. 
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• Usar modelos científicos (pesquisas qualitativas e quantitativas) para a seleção 
de participantes – possibilidade de seleção aleatória e de mapeamento de 
discursos.  
 

• Criação de um instituto de pesquisa, que facilite o mapeamento de públicos e a 
realização de pesquisas de opinião. 
 

• Call center para marketing ativo, realização de survey, utilização da estrutura de 
telefone para aplicação de questionário (Alô Senado). 

�

• Envolvimento de entidades cadastradas no banco de dados para debate prévio e 
indicação de participantes (além dos já envolvidos). 
 

• Utilização de fóruns de debate (virtuais e presenciais) para identificar públicos 
afetados/interessados. 
 

• Indicação de especialistas por entidades. 
 

• Maior envolvimento de gabinetes diversos na estruturação de listas de 
convidados. 
 

• Mapear o público presente nas reuniões de comissões permanentes (convidados 
e presentes em audiências) e usar tais dados também para os eventos 
institucionais. 

 
 

No segundo workshop, a discussão foi aberta com a apresentação da síntese das 

propostas feitas na primeira oficina. No geral, as propostas foram acatadas e novas 

foram colocadas (algumas em sobreposição ao que já havia sido discutido). A lista 

abaixo revela os principais pontos levantados: 

�

• Cuidar para que os critérios de seleção sejam tão inclusivos quanto possível.  
�

• Estabelecer critérios claros para a seleção dos inscritos de modo a assegurar a 
representatividade e a legitimidade do evento. 

�

• Evitar a utilização de procedimentos que reservam vagas simultaneamente para 
entidades e para cidadãos, já que pode haver duplicidade nas inscrições, 
sobrerrepresentando algumas instituições.  

�
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• Pensar um formulário de cadastro menos complexo para alimentar o banco, com 
informações básicas, para não inibir algumas pessoas. 

�

• Municípios do interior: as atividades regionalizadas devem viabilizar a 
participação de moradores da zona rural, oferecendo condições para a 
participação (transporte e alimentação, por exemplo). 

�

o Como as prefeituras nem sempre têm como oferecer essas condições, a 
ALMG deve prever, quando for possível, recursos para tanto. 

�

• Estabelecer parceria com a grande mídia para divulgação dos grandes eventos da 
ALMG (como na Ação Global, realizada pelo SESC/Rede Globo). 
 

• Pensar estratégias de divulgação articuladas: convite em papel, convite 
eletrônico, faixas, cartazes, carro de som – de acordo com mapeamento de 
públicos. 

�

• Verificar mapeamentos de públicos já realizados por ações do Poder Executivo. 
�

• Qualificar o processo de envio de convites, para evitar desperdícios e (exemplo: 
recebimento de vários convites por uma pessoa). 

�

• Manutenção pró-ativa do banco de dados de instituições e participantes 
cadastrados. 

�

Essas várias propostas deixam claros dois aspectos: (1) a necessidade de qualificar as 

estratégias adotadas (como a realização de ações articuladas de divulgação, o 

aprimoramento do processo de convidar participantes, a manutenção do banco de dados 

e o estabelecimento de critérios mais claros); e (2) a importância da adoção de novas 

estratégias que permitam maior inclusividade e representatividade dos participantes. 

Curiosamente, a questão dos cidadãos ordinários não ganhou tanta projeção entre as 

propostas como havia ganhado nas entrevistas e grupos focais. 

 

4.2.3. Deliberação 

 

O terceiro eixo de considerações produzidas nos workshops congregam sugestões para a 

promoção de trocas de razões. Partindo do diagnóstico de que o formato das práticas 

participativas da ALMG tende a fomentar mais a vocalização de preferências do que o 

intercâmbio discursivo entre os participantes, as pessoas presentes no primeiro workshop 
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propuseram uma série de elementos que poderiam fortalecer a dimensão deliberativa de 

tais práticas. Abaixo, listam-se as principais proposições feitas pelo grupo: 

 

• Investir em formatos participativos com mais capacidade de deliberação: grupos 
menores, tempo maior de discussão, redução de assimetrias, especificação do 
tema, articulação de diversas formas de participação. 

� Para eventos mais complexos, propõe-se a realização de microeventos 
com uma amostragem de participantes que qualificaria a deliberação e 
enriqueceria o debate. 

• Usar metodologias de condução e moderação para reuniões e trabalhos em 
grupo. 

• Desenvolver métodos de informação e/ou debate prévios que permitam a 
participação qualificada dos públicos envolvidos. 

• Investir na igualdade – diminuir assimetria de informações; refletir sobre os 
melhores dias e horários para a realização de cada evento; usar tecnologias da 
informação e da comunicação para a promoção da inclusividade; prever  
recursos para assegurar a participação daqueles que tenham dificuldades em 
custear sua presença. 

• Reduzir o formalismo das práticas participativas que tendem a se aproximar, 
frequentemente, da rigidez de processos legislativos. 

• Construção ou uso de espaços físicos que permitam o trabalho com minipúblicos 
na ALMG. 

 

As propostas destacam, assim, a necessidade de redesenhar algumas práticas no sentido 

de fomentar trocas de razões menos assimétricas. O grupo ressaltou, ainda, que a 

ALMG não deveria adotar modelos rígidos de estruturação de eventos. Em alguns 

casos, seria possível operar com grupos menores, conduzidos por moderadores e 

focados em temáticas polêmicas, permitindo a ampla contenda discursiva. Em outros, 

casos, a ampla vocalização de preferências é desejável, e o debate mais aprofundado 

não se faz possível. O importante seria jogar com essas possibilidades, dependendo dos 

objetivos do evento. 

 

Participantes do segundo workshop retomaram a temática da deliberação e avaliaram que 

o debate seria um modo efetivo para qualificar as práticas participativas da Assembleia. 
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Assim, surgiram novas propostas no sentido de contribuir para a viabilidade da 

emergência de intercâmbios discursivos nos processos realizados pela ALMG. 

 

• Realizar pré-eventos que possibilitem a qualificação da discussão por meio de 
arenas com um número menor de participantes. 

• Utilizar TICs de uma maneira mais intensa nas práticas participativas e 
transformar o portal da Assembleia de modo a empregar, mais intensamente, 
dispositivos dialógicos, para além de consultas. 

• Fortalecer o planejamento global dos eventos, de maneira a que suas 
potencialidades possam se realizar.  

• Pensar o papel dos meios de comunicação e da visibilidade midiática de uma 
forma mais efetiva. 

 

Essa última proposta gerou um intenso debate. Concluiu-se que os meios de 

comunicação são fundamentais no processo da participação, tanto porque atendem os 

anseios de deputados e da instituição por visibilidade, como porque podem promover 

uma discussão mais ampliada das temáticas. Assim, os participantes abordaram as 

formas de atração dos meios de comunicação. Esse aspecto nos permite passar para o 

próximo eixo, focado no cruzamento de arenas discursivas. Eixo este, vale destacar, que 

busca viabilizar algumas das propostas já apresentadas. A discussão da mídia permite 

pensar possibilidades de articulação entre arenas discursivas distintas, o que é 

importante para a emergência de choques públicos de discursos na contemporaneidade. 

Assim, passemos ao próximo eixo. 

 

4.2.4. Cruzamento de arenas discursivas 

 

Exploramos anteriormente que, em sociedades complexas, o intercâmbio de razões 

pressuposto pelos deliberacionistas não pode ser pensado fora de um sistema que 

articule diferentes arenas discursivas. A deliberação nasce de momentos e arenas 

capazes de oferecer contribuições distintas a um processo mais amplo que se estende no 

tempo e no espaço. No primeiro workshop, uma discussão importante levada a cabo 

pelos participantes diz respeito às possíveis conexões entre as diferentes práticas de 

participação da ALMG, bem como entre elas e práticas externas à Assembleia, sejam 
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elas promovidas por distintas esferas de governo, sejam elas desenvolvidas em arenas 

menos institucionalizadas da esfera pública.  

 

Entre as propostas levantadas pelos participantes do primeiro workshop acerca do 

cruzamento de arenas discursivas, destacam-se: 

 
a) Conexões internas à ALMG: 

 

• Encadear eventos por linhas temáticas, de modo a criar uma trama de debate que 
se beneficie de processos com características diferentes. Tal prática ajuda, ainda, 
a otimizar os recursos da ALMG em função do volume da participação. 

• Fortalecer a conexão entre consultas públicas e eventos institucionais. 

• Fomentar a articulação entre eventos institucionais e Comissões Permanentes da 
Casa, possibilitando que aqueles se beneficiem da capacidade das comissões de 
produzir análise de contexto e estudos de agenda. 

• Assegurar que o registro e a sistematização de resultados e desdobramentos de 
eventos alimentem as práticas participativas subsequentes, descortinando 
questões já discutidas e sinalizando aspectos ainda não trabalhados.  

• Promover a integração e a melhoria dos fluxos internos de comunicação para 
potencializar a divulgação de propostas e resultados. 

• Normatizar, regimentalmente, as inovações voltadas ao cruzamento de arenas. 

 
 
b) Conexões externas: 

 

• Pautar as práticas participativas da ALMG pela ideia de uma rede deliberativa, 
que busque trazer para a Assembleia temas que estão em discussão em outras 
arenas (institucionais e sociais). 

• Fomentar a articulação de agendas variadas: ALMG, Poder Executivo estadual, 
União, sociedade civil, meios de comunicação etc. 

• Construir conexões formais e informais entre arenas vinculadas aos Três Poderes 
(Legislativo, Executivo e Judiciário). 

• Promover a conexão das práticas participativas da ALMG com os poderes 
Executivo e Legislativo municipais, facilitando a criação de áreas de 
entendimento que viabilizem a efetivação de resultados. Salienta-se, sobretudo, a 
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riqueza de conexão com Câmaras Municipais que, em encontros regionais, são 
pontos de contato essenciais junto à população local. 

 

No segundo workshop, a questão da articulação de arenas não foi centralmente 

discutida. Ela foi abordada, contudo, dentro das discussões sobre a troca de razões, em 

que o papel dos meios de comunicação foi ressaltado. Houve uma grande preocupação 

com a visibilidade das experiências da ALMG, o que passa pela capacidade destes de 

atrair a atenção midiática e a consequente articulação dos processos com a opinião 

pública de um modo mais geral. Adotou-se, portanto, um foco nos cruzamentos 

externos que poderiam não apenas fortalecer a imagem pública da instituição ALMG (e 

seus atores), mas também complexificar processos participativos por meio de seu 

intercruzamento com outros fluxos discursivos. 

 

Alguns participantes salientaram que é a quantidade de participantes que chama a 

atenção dos jornalistas. Isso acabaria por dificultar, frequentemente, a deliberação, na 

medida em que a mídia e a ALMG precisariam do “espetáculo”. Outros participantes 

alegaram, contudo, que os critérios de noticiabilidade não se pautam apenas pela 

quantidade, mas atentam para a novidade e o ineditismo. Nesse sentido, seria possível 

pensar eventos participativos capazes de atrair jornalistas sem restringir a possibilidade 

de deliberação. Alguns ressaltaram eventos com um número reduzido de participantes, 

mas cujo tema ou outro atributo consegue gerar grande projeção. Algumas propostas 

surgiram dessa discussão:  

 

• Pensar processos fragmentados em arenas que possam combinar a densidade da 
troca de razões no início e, ao final, etapas de maior publicização. 

• Elaborar estratégias de treinamento de jornalistas e da mídia, que estimulem uma 
cobertura das práticas participativas em vez do foco exclusivo em escândalos. 

• Alimentar um processo de reinvenção permanente dos eventos, que supere a 
banalização dos mesmos. 

• Mobilizar a mídia para dar respostas sobre o andamento de propostas aprovadas 
em práticas participativas.  
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Essa discussão sobre o papel da mídia na promoção do debate público é interessante e 

surge exatamente no workshop com servidores de gabinetes. Ainda que ela atenda a 

interesses estratégicos muito imediatos, também pode possibilitar a tematização pública 

de questões políticas. É curioso, todavia, que a mídia permaneça pensada em sua 

dimensão de difusão informativa, sem uma incorporação mais efetiva nos processos 

participativos. Não houve propostas, por exemplo, que buscassem mobilizar polêmicas 

tratadas pelos meios de comunicação para alimentar debates em curso. Tampouco se 

notam propostas focadas no uso de material midiático para a seleção de participantes. 

Em grande medida, a mídia é compreendida como instância que pode projetar as 

práticas da ALMG, levando-as a um número maior de pessoas. 

 

4.2.5. Efetividade das práticas participativas 

 

Embora faltem dados e formas mais acuradas de mensuração dos resultados das práticas 

participativas da ALMG, constatamos a existência de um sentimento amplamente 

difundido sobre a efetividade da participação na Assembleia. Diversos exemplos e 

ilustrações indicam que esse sentimento tem alicerces concretos e que não há como 

negar que os processos participativos da Assembleia exercem influência sobre 

tomadores de decisões de diferentes maneiras. 

 

Um dos principais desafios detectados, contudo, é o de monitorar esses resultados e 

avaliar as atividades realizadas. Nesse sentido, os participantes do primeiro workshop 

consideraram importante definir, em primeiro lugar, alguns aspectos que devem orientar 

o investimento da ALMG para a resolução desse problema: 

 
A) Para que monitorar? 

• Acompanhar os desdobramentos da ação (proposta / reivindicação / 
requerimento). 

• Dar respostas à sociedade. 

 

B) O que monitorar / avaliar? 

• Os resultados das práticas participativas, a partir dos objetivos fixados, bem 
como a participação em si (por exemplo, a variedade de discursos, a diversidade 
da participação, entre outros). 
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• O processo: O modelo funcionou? Houve articulações intersetoriais? Qual foram 
os prazos do processo?, entre outros. 

• Os impactos externos e a repercussão do processo. 

 

C) Como monitorar? 

• O monitoramento deve ser planejado junto com a atividade participativa. 

• É preciso estar atento na análise dos desdobramentos para entender correlações 
que não se configuram a partir da lógica da causalidade direta e de curto prazo.  

• Acompanhar a repercussão das atividades de participação da ALMG na 
imprensa e nas redes sociais. 

• Internamente, faz-se preciso acompanhar propostas, requerimentos, acordos, 
produção de conhecimento. 

 

D) Para quem servirá a informação? 

• Atores a serem informados: 

a. Instituição: Deputados, Níveis gerenciais, Nível operacional. 

b. Participantes da ação em questão. 

c. Sociedade em geral – grande público. 

d. Comissão de Representação. 

• Deve haver graus de acesso à informação, conforme interesse e/ou necessidade 
da informação: 

a. 1º nível: acesso à informação generalizada. 

b. 2º nível: acesso à informação qualificada para um público de cadastro 
ativo interessado em certa temática. 

c. 3º nível: informação especializada ou específica concedida por 
solicitação. 

 

E) Quem monitora? 

• Técnicos da Assembleia: atividade intersetorial que não pode ficar sob a 
responsabilidade de um único setor. 

• Gabinetes parlamentares. 

• Institutos de pesquisa e opinião – possibilidade de contratação de instituições 
externas de monitoramento. 

• Escola do Legislativo. 
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• Universidades – possibilidade de parcerias com pesquisadores para 
monitoramento. 

• Comissões de Representação de eventos institucionais, quando for o caso. 

• Comissões temáticas da Casa. 

 

F) Quando monitora? 

• Antes: contexto. 

• Durante: processo. 

• Depois: resultados e contexto. 

 

Feitas essas definições, o grupo de participantes do primeiro workshop dedicou-se a 

elaborar uma série de propostas que podem contribuir para o aperfeiçoamento das 

atividades de monitoramento das práticas participativas. Entende-se que esse 

monitoramento é essencial para o fortalecimento da participação na ALMG e da própria 

imagem institucional da ALMG. O monitoramento permite dar feedback aos 

participantes e a sociedade, justificando os recursos investidos nessas práticas e 

evitando frustrações recorrentes de pessoas que sentem que suas ideias não foram 

consideradas mesmo em situações em que foram plenamente incorporadas.  

 

1. Propostas gerais: 

• Estruturar um projeto estratégico que tenha como foco o monitoramento 
das práticas participativas. 

� Constituir grupo de trabalho para elaboração do modelo de 
monitoramento (definição de matrizes e indicadores). 

• Assegurar estrutura institucional a um grupo intersetorial que se 
responsabilize pelas diferentes práticas de monitoramento, especialmente 
aquelas relacionadas às atividades precípuas da Casa. 

• Envolver as Comissões Temáticas no monitoramento de práticas 
participativas ligadas à sua área de atuação para que possam dar retorno 
aos cidadãos.  

� Eventualmente, negociar com as comissões a incorporação, em 
suas agendas, de propostas levantadas em eventos institucionais. 

• Fortalecer as Comissões de Representação de eventos institucionais. 
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� Necessidade de: 1) critérios para a constituição dessas comissões; 
2) fixação do papel e das atribuições das mesmas; 3) 
estabelecimento de fluxo interno de acompanhamento do trabalho 
dessas comissões de representação com envolvimento efetivo da 
ALMG; 4) definição de tempo de funcionamento; 5) 
estabelecimento de articulações possíveis com outras arenas 
participativas e com as Comissões Temáticas. 

� Comissão de Representação deve ter acesso aos sistemas criados 
para o monitoramento das ações da ALMG, acompanhando e 
alimentando tais sistemas. 

• Criar um cadastro ativo durante as práticas participativas para que as 
pessoas interessadas tenham um retorno direto das ações de 
monitoramento. 

 

2. Investimento em sistemas de gestão das informações relativas às diferentes 
práticas participativas. 

• Adotar um modelo de classificação temática para indexar os diversos 
conteúdos produzidos pela ALMG no exercício de suas atividades. 

• Desenvolver sistema de monitoramento que possa publicizar a situação de 
cada resultado das práticas participativas (requerimentos, pedidos de 
informação, propostas). 

� Criar um sistema de registro de propostas. 

� Criar um sistema de marcação e rastreamento de 
“objetos”/produtos/agendas levantadas nos eventos. 

� Pensar ferramentas de fluxo de informação entre subsistemas para 
viabilizar o monitoramento. 

� Aperfeiçoar o sistema de dados para monitoramento: articulação 
com sistemas de dados externos (de outras instituições) de modo a 
permitir rastreamento de informação. 

� Viabilizar, nos sistemas de monitoramento, pesquisa por tema 
com convergência de informações de diferentes mídias. 

� Classificar os conteúdos por tipo de comissão e por tema, e não 
somente por evento. 

• Sistematizar, a cada evento, os resultados que estão em curso: produção de 
informação continuada. 

� Gerar relatório indexável de todos os eventos, inclusive 
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audiências públicas, debates públicos e visitas técnicas, com 
conteúdo das exposições, debates e decisões. 

• Definir e clarear o fluxo interno automatizado de alimentação das 
informações no portal da Assembleia. 

• Produção de informações sobre o processo de monitoramento para 
alimentar os parlamentares (relação/encadeamento/histórico dos eventos 
realizados). 

 

3. Otimizar a utilização das diferentes mídias para divulgação de informações 
sobre as práticas participativas e seus resultados aos cidadãos. 

• Utilização do “mix de divulgação” também para o retorno aos cidadãos, 
especialmente no interior. 

• Realizar “eventos de retorno” para as principais práticas participativas, os 
quais podem adotar o formato televisivo (gravado e transmitido pela TV 
Assembleia). 

• Identificar devidamente os participantes que realizam proposição nas 
diferentes arenas participativas, para posterior retorno (avaliar a 
abrangência desse retorno – se individual ou coletiva). 

 

 

As propostas evidenciam a necessidade de uma reflexão continuada sobre os 

mecanismos mais adequados para avaliar as consequências das práticas participativas da 

ALMG. Essa reflexão passa, necessariamente, pelo fortalecimento das ações de um 

grupo que já vem pensando parâmetros e diretrizes para o monitoramento dos resultados 

da participação. Ela também envolve o desenvolvimento de sistemas informatizados, 

com mecanismos adequados de indexação, e de estratégias de publicização que 

possibilitem o amplo conhecimento a respeito das implicações da participação. Há de se 

destacar, todavia, que essa não é uma tarefa simples. Entender os resultados de práticas 

participativas e as correlações entre elas e certas decisões é algo bastante complexo. 

Para essa tarefa, a teoria democrática não oferece respostas prontas. A ação institucional 

da ALMG no sentido de refletir sobre mecanismos de monitoramento é, pois, digna de 

elogios e oferecerá, indubitavelmente, contribuições significativas não apenas a suas 

práticas políticas, mas também à teorização nessa área.  
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No segundo workshop, as temáticas do monitoramento e da efetividade não foram 

frontalmente abordadas. Apesar disso, diversas propostas relativas aos demais eixos 

temáticos, bem como as discussões no grupo maior, salientaram a necessidade de 

assegurar uma maior eficiência da Assembleia no acompanhamento de seus processos e 

uma maior agilidade no retorno sobre esse acompanhamento aos cidadãos. 

 

4.2.6. Utilização de TICs 

 

O sexto eixo de propostas construídas nos workshops versa sobre o uso de Tecnologias 

da Informação e da Comunicação (TICs) para promover interlocuções entre a ALMG e 

a sociedade. Como já salientado, essa é uma diretriz fundamental do Direcionamento 

Estratégico da ALMG para o período 2010-2020. Diretriz esta que envolve uma série de 

cálculos, riscos e custos para a instituição.  

 

As seguintes propostas foram apresentadas pelos participantes do primeiro workshop: 

 

• Investir no processo de “virtualização” do Legislativo, com vistas a 
ampliar a visibilidade do trabalho no parlamento. 

• Planejar o uso de TICs para a participação como um modelo estruturado, 
evitando uma inserção fragmentada na rede que se paute pelo atendimento 
específico de demandas.  

• Implantar política de dados abertos, inclusive para dados relativos à 
presença e a votos de parlamentares. 

• Elaborar uma ferramenta online – eventualmente em formato wiki – que 
permita a instauração de um amplo processo colaborativo sobre 
proposições legislativas em tramitação. 

• Criar fóruns online de especialistas sobre determinada questão, 
envolvendo a possibilidade de diálogo entre eles e o público. 

• Adotar fóruns virtuais e chats como dispositivo de debate de temas e como 
suporte na preparação e organização de eventos. 

• Definir e qualificar equipe para interagir com o público e mediar espaços 
de interação, como chats, fóruns, entre outros. 

� Nesse processo, faz-se preciso lidar com a questão da autorização 
de certas pessoas para falar em nome da Assembleia. 
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• Desenvolver espaços virtuais para audiências públicas – ambiente que 
propicie acesso multimídia às reuniões das comissões e, quando for o caso, 
participação remota. 

• Adotar TICs na realização das várias funções do Poder Legislativo, 
incluindo o monitoramento de políticas públicas. 

• Realizar pesquisas de opinião por meio de TICs. 

• Usar as TICs no aprimoramento e na facilitação do trabalho dos técnicos 
envolvidos na realização de ações participativas (suporte tecnológico). 

• Definir equipes para lidar com a disponibilização de conteúdos online e 
estratégias virtuais de incorporação das TICs na realização de cada evento. 

• Transformar um dos espaços das reuniões de comissões temáticas num 
ambiente de videoconferência. 

• Analisar a possibilidade de criar salas de videoconferência nas câmaras 
municipais de forma a permitir redes de interação entre os Legislativos 
Estadual e Municipal 

 

Chama a atenção, em tais propostas, o foco na configuração de uma política estruturada 

de apropriação das mídias digitais, bem como a aposta em uma utilização mais dialógica 

delas. As TICs são pensadas como uma maneira de fortalecer práticas existentes e de 

criar novos processos que facilitem a interlocução entre cidadãos e destes com os atores 

da instituição. Também merece menção a percepção de que as TICs podem reduzir 

custos operacionais da ALMG e permitir que as atividades dos servidores sejam 

realizadas com mais eficiência. Nesse sentido, observam-se, ainda, duas propostas 

relativas aos sistemas de gestão da informação adotados pela Casa. 

 

• Integrar sistemas de informação da Casa por meio de uma plataforma que 
promova fluxos comunicativos interligados. 

• Utilizar hardware específico e adequado que possibilite aos servidores 
acesso e envio de informações de qualquer lugar do estado. 

 

A essas propostas, adicionam-se aquelas citadas no eixo anterior a respeito da estrutura 

informacional necessária para o monitoramento da efetividade das práticas 

participativas. 
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Propostas acerca do uso de TICs na ALMG voltaram a ser discutidas no segundo 

workshop. De um modo geral, várias das propostas trabalhadas no primeiro foram 

endossadas e reiteradas. Nota-se, contudo, a emergência de algumas novas sugestões e a 

ênfase dada a certos pontos: 

 

• Além da adoção de fóruns de discussão moderados, promover chats, após 
discussões em comissões temáticas, com a participação de deputados envolvidos 
com a questão. 

• Integrar formas presenciais e formas virtuais de participação. 

• Ocupar, mais efetivamente, as redes sociais e explorar comunidades virtuais já 
existentes. 

• Atentar para a diversidade de públicos das experiências digitais e para a 
necessidade de adequação de discursos e plataformas adotadas. 

• Fortalecer a ação (em desenvolvimento) voltada à construção de um Portal de 
Políticas Públicas. 

• Usar TICs para a realização de algumas das reuniões preparatórias de eventos 
institucionais. 

• Desenvolver experiências piloto de utilização das TICs. 

 

Entre as sugestões do segundo workshop, destacam-se a proposta de arenas virtuais em 

que os deputados têm uma presença virtual significativa, como os chats. Também chama 

a atenção a integração entre formas presenciais e virtuais de participação e a aposta em 

processos de aprimoramento incremental na utilização de TICs. Defende-se, assim, que é 

preciso apostar, apesar de todos os riscos, e que a avaliação das consequências dessas 

apostas permitirá um desenvolvimento mais efetivo dos processos digitais.  

 

Para concluir esta seção, importante mencionar, por fim, duas sugestões que emergiram 

em outros eixos dos workshops que trazem propostas específicas ligadas ao trabalho 

com TICs da Casa. A primeira delas versa sobre o destino das sugestões de projetos de 

lei que têm chegado via portal da ALMG. Propôs-se que tais sugestões sejam 

transformadas em Propostas de Ação Legislativa para discussão na CPP. A segunda 

proposta diz respeito ao Fale com a Assembleia, chamando a atenção para a necessidade 
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de uma estruturação dos processos internos que facilite o encaminhamento das 

demandas por meios digitais e presenciais, assegurando que o cidadão tenha um retorno 

sobre suas dúvidas. 

 

4.2.7. Envolvimento dos deputados 

 

O papel e o engajamento dos deputados nas práticas participativas foram tematizados no 

diagnóstico realizado como questões fundamentais para o fortalecimento das iniciativas 

da ALMG. Constatou-se, de maneira genérica, que não há uma resistência dos 

parlamentares em relação à participação. No entanto, o envolvimento de deputados 

restringe-se, frequentemente, às práticas participativas em que eles ocupam um lugar de 

centralidade (quando elaboram, por exemplo, a proposta do evento). Isso empobrece o 

debate e enfraquece a efetividade de muitos processos. Além disso, o baixo 

envolvimento do corpo de parlamentares também parece se vincular ao tipo de papel 

que se espera dos deputados nessas práticas: discursos de contextualização, discursos de 

boas-vindas e condução de trabalhos em plenárias e reuniões preparatórias.  

 

A questão do envolvimento dos deputados apareceu, de maneira tangencial, em vários 

momentos do primeiro workshop, embora não tenha sido centralmente enfocada. A 

importância dessa questão levou os organizadores a transformarem-na em um eixo 

específico de discussão no segundo workshop, que contou com um número considerável 

de assessores parlamentares vinculados diretamente a seus gabinetes.  

 

Os participantes iniciaram a discussão com uma tentativa de contextualização do 

engajamento dos deputados nas práticas participativas: 

 

Cenário 
 

• A participação dos deputados está profundamente relacionada ao perfil de sua 
atuação. Há deputados mais envolvidos com a lógica da participação popular e 
outros cujo foco de atuação é outro. 

• Em geral, participam de um evento deputados que se relacionam com ele, seja 
por uma questão temática, seja pela presença de atores de sua base 
territorial/eleitoral. 
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• Em alguns casos, não é estratégico para um deputado participar de um dado 
processo.  

� Em certos momentos, há “choques” entre a agenda do deputado e a 
agenda dos eventos participativos implementados pela instituição. 

� A participação pode levar a algum tipo de pressão popular ou 
constrangimento sobre o deputado, convindo-lhe esquivar-se da 
participação. 

 

Fica claro, portanto, que, se a ALMG deseja contar com um envolvimento mais ativo do 

corpo parlamentar em suas práticas participativas, faz-se necessário pensar estímulos 

estratégicos para tanto. Isso não significa abrir mão da dimensão efetivamente 

participativa e republicana de tais práticas, mas saber lidar com os interesses diversos 

dos atores em questão. Como já destacado, por exemplo, a visibilidade é um incentivo 

particularmente valorizado por parlamentares (Gomes, 2004), ao mesmo tempo em que 

pode fortalecer processos públicos de participação e de discussão.  

 

Além da dimensão estratégica, há elementos estruturais que podem cercear o 

engajamento mais ativo de deputados, como demonstram algumas das propostas 

levantadas no segundo workshop: 

 

• Estabelecer planejamento dos eventos em médio prazo, de modo a que os 
deputados possam reservar agenda para envolvimento. 

� O planejamento deve estabelecer critérios para definir o tipo de evento 
(p.ex., temas “perenes” são tratados em Seminários Legislativos, ao 
passo que temas conjunturais seriam abordados em Ciclos de Debates). 

• Cuidar para que os temas dos eventos sejam mais focados, menos amplos. 

• Sensibilizar deputados sobre a importância de sua inserção nos processos 
participativos. 

• Redesenhar práticas participativas para que “amarrem” institucionalmente a 
participação do deputado.  

� Pensar o papel e as atribuições do parlamentar no processo, de modo a 
que sua inserção não se reduza à presença. 

� Rever o momento em que os deputados devem fazer-se presentes.  A 
contribuição deles não precisa ser necessariamente na mesa de abertura. 
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� Fortalecer o vínculo dos eventos com as Comissões da ALMG. 

� “Despersonalizar” o requerimento para a realização de um evento 
institucional. 

o Estratégias possíveis: (1) aumentar o número de assinaturas 
necessárias para que eventos maiores sejam requeridos; (2) votar 
requerimentos de eventos em mais de uma Comissão. 

� Pensar o tipo de evento e a relevância da presença do deputado. 

� Reconhecer as especificidades do interior e pensar o formato do evento e 
a inserção de parlamentares tendo em vista a atuação destes. 

 

As propostas sugerem que há vários elementos operacionais que ajudam a enfraquecer o 

envolvimento dos deputados em práticas participativas. Nesse sentido, o redesenho de 

certas práticas pode gerar estímulos estratégicos e práticos para que os deputados 

tenham engajamento mais ativo nos processos em que a ALMG se abre à interlocução 

com a sociedade. 

 

4.2.8. Audiências Públicas 

 

O último tópico a ser discutido diz respeito às propostas sobre as audiências públicas. 

Assim como no caso do engajamento dos parlamentares, este tópico não se configura 

como um eixo, mas perpassa os seis eixos que fundam o diagnóstico realizado. No 

entanto, e tendo em vista a especificidade das audiências, julgou-se por bem distinguir 

algumas das propostas que tratam centralmente dessas instâncias. Tal opção também se 

justifica pela centralidade das audiências na configuração atual dos processos da 

ALMG. Como já abordado no presente relatório, o espaço das Comissões viu-se 

progressivamente fortalecido na Assembleia, o que também fortaleceu as audiências 

públicas. Isso fica bastante evidente no volume de audiências realizadas, bem como nas 

falas de diversos de nossos entrevistados que as citam como o “carro-chefe” da 

interlocução continuada entre ALMG e sociedade. 

 

No primeiro workshop, as principais propostas construídas acerca da atuação das 

audiências públicas foram as seguintes: 
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• Constituir um grupo de trabalho (técnico e político) para avaliar a reestruturação 
do modelo da Audiência Pública e redesenhar algumas de suas práticas. 

• Elevar a Audiência Pública ao patamar organizacional dos demais eventos, com 
mudanças regimentais. 

• Envolver as Comissões no monitoramento e na avaliação de políticas públicas da 
Assembleia de forma a integrar as demais discussões. 

• Organizar listas de convidados assessoradas por setores técnicos da Casa, de 
modo a pluralizar tais espaços. 

• Aprimorar a estrutura do Fale com as Comissões, articulando-o a aspectos 
trabalhados em audiências públicas. 

• Interligar as audiências a outros eventos institucionais, tanto no que concerne à 
seleção de participantes como no aprofundamento das discussões. 

• Estabelecer mecanismos que permitam o monitoramento dos resultados de 
audiências, sobretudo, dos requerimentos aprovados. 

� Identificar os requerimentos aprovados nas reuniões de Comissão e 
indexá-los de maneira a permitir o rastreamento das informações 
relacionadas a essa ação a qualquer momento.  

 

As propostas evidenciam a necessidade de uma reflexão mais aprofundada em torno das 

audiências públicas de comissões, tendo em vista sua relevância e seus limites. Nesse 

primeiro workshop, alguns assessores parlamentares manifestaram clara insatisfação 

com o formato atual das audiências, assinalando o caráter burocrático de muitas 

reuniões que acabam por decepcionar os participantes e prejudicar os deputados. Apesar 

da existência de variações enormes na estrutura das reuniões de diferentes comissões, 

ressaltou-se a necessidade de um investimento significativo na definição de práticas e 

processos que possam fortalecer as audiências públicas. 

 

No segundo workshop, cuja maioria de participantes era de assessores parlamentares, o 

tema voltou a ser explorado, recebendo um momento específico ao final da oficina. 

Como já descrito, a última atividade realizada pelos participantes foi uma discussão 

sobre o modelo das audiências públicas. Tal decisão seguiu as orientações das propostas 

do primeiro workshop¸ que sinalizavam claramente para a necessidade dessa reflexão 

coletiva em torno de um espaço que é vital para os parlamentares.  
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Curiosamente, os participantes do segundo workshop também partiram da proposta de 

que se faz necessário estabelecer um coletivo voltado ao aprofundamento dessa 

discussão. Defendeu-se, em linhas gerais, que a principal tarefa de tal grupo seria 

fortalecer sua dimensão institucional. A lista abaixo reproduz algumas das propostas 

advogadas: 

 

• Criar Grupo de Trabalho (GT) que venha a pensar novos formatos e 
procedimentos para as Audiências Públicas (APs).  

� O GT deveria delimitar e esclarecer as funções de cada setor junto às APs 
e submeter o material a uma consulta interna. 

o Perceber que há diferentes tipos de APs, que teriam necessidades 
e demandas diferentes em seu processo de organização. 

• Promover a institucionalização das APs, o que implica um tratamento menos 
personalizado às mesmas. 

� Institucionalizar significa estabelecer padrões de organização do evento.  

• Prover condições institucionais para realização das APs, especialmente nas 
cidades do interior. 

� Para realização de interiorizações, uma articulação maior com as 
Câmaras poderia ser proveitosa no que se refere às providências 
infraestruturais (sobretudo, locais para eventos). 

� Possibilidade de realizar a interiorização de forma diferenciada. Uma 
sugestão é preceder algumas APs do Legislativo Estadual por eventos 
dos Legislativos Municipais. À semelhança das Conferências do Poder 
Executivo, tal prática favoreceria uma descentralização da participação. 

• Transformar Ciclos de Debates em práticas que ocorrem no âmbito das 
Comissões (espaço para ouvir especialistas).  

� Trazer elementos do Ciclo de Debates para os Debates Públicos. Os 
Ciclos podem funcionar como pré-evento (para formação e qualificação 
da participação). 

• Aproveitar a potencialidade das Comissões no exercício das diversas atribuições 
do Poder Legislativo. 

• Fortalecer o processo de acompanhamento das discussões e dos encaminhamentos 
oriundos das APs. 
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• Enfrentar o desafio da estrutura física para acolher os participantes.  

� Capacidade de acomodação de participantes, acessibilidade etc. 

 

As propostas, elaboradas por um grupo majoritariamente constituído por assessores 

parlamentares, corroboram a sugestão do primeiro workshop de que se faz necessário 

repensar a lógica e a dinâmica das audiências. Os participantes caminham nesse 

processo ao elencarem várias sugestões, que envolvem dimensões operacionais, mas 

também conceituais das audiências públicas. Interessante que a defesa da 

institucionalização das audiências, e da despersonalização delas, também seja 

sustentada pelos funcionários de gabinetes que percebem que tal institucionalização 

pode trazer ganhos para o exercício da atividade parlamentar. Também se destacam a 

ênfase na questão do monitoramento dos resultados dessa prática participativa, bem 

como os desafios infraestruturais no aprimoramento das práticas em curso. 

 

4.3. Um modelo de participação?  

 

O projeto “Aprimoramento de Eventos da ALMG” tem, entre outros, o objetivo de 

configurar um modelo de participação renovado para a Assembleia. Desde o momento 

de inserção dos autores do presente relatório no projeto, advertimos para o fato de que 

não há como delinear um modelo de participação em virtude de três razões: 

 

1) As práticas participativas da ALMG são complexas e variadas demais para serem 
encaixadas em um único modelo. Basta observar a multiplicidade de objetivos atrelados 
a essas práticas para se perceber esta questão. 
 
2) Mesmo que se tratasse de uma única prática, a literatura é enfática ao afirmar que não 
se pode prescrever um kit de soluções participativas e que as alternativas precisam ser 
construídas circunstancialmente. 
 
3) Faz parte da própria aposta das teorias participativa e deliberacionista perceber que a 
participação é um processo que se transforma ao longo do tempo com base nas ações de 
atores nelas implicados. 
 
 
Ancorados nessas premissas e no diagnóstico realizado, sugerimos, assim, que o modelo 

de participação da ALMG se configure no plural. Julgamos importante pensar em 
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modelos que se adequem a objetivos e contextos variados e que se transformem 

diacronicamente em busca de formatos apropriados. Se há autores, como John Dewey 

(1927), que definem o próprio Estado como algo a ser permanentemente redescoberto, 

entendemos que o modelo de participação da ALMG deve ser continuamente 

reinventado. Isso não significa, contudo, que qualquer experiência seja interessante, 

desde que ela continue mudando. Os caminhos a serem seguidos dependem do 

estabelecimento de um norte muito claro, o que requer precisão na definição de 

objetivos. Este é um primeiro ponto que deve ser explorado pelos atores centralmente 

envolvidos com a participação na ALMG. 

 

No sentido de contribuir para esse processo, gostaríamos de levantar algumas sugestões 

que julgamos frutíferas para o aprimoramento das práticas participativas da ALMG. 

Apresentaremos tais sugestões em dois blocos. No primeiro, exploram-se alguns pontos 

gerais que podem contribuir para o desenho dos modelos participativos da ALMG em 

seus vários formatos e objetivos. No segundo, buscaremos expor algumas propostas 

voltadas à promoção de uma participação mais deliberativa. Antes deles, todavia, três 

notas de cautela devem ser reiteradas: (1) não se trata de receitas a serem 

necessariamente encampadas ou que apontam um caminho único, mas de contribuições 

para o processo de reflexão institucional da Assembleia sobre seus processos 

participativos; (2) muitas das propostas dialogam com sugestões discutidas ao longo dos 

workshops e são fruto desse diálogo ampliado que nos acompanhou nos últimos dez 

meses; (3) a opção por sugestões que fortaleçam a dimensão deliberativa dos eventos 

está relacionada a uma escolha teórica que embasou a própria inserção dos 

pesquisadores no projeto. 

 

Bloco 1: sugestões gerais 

 

A) Definir os objetivos de cada tipo de evento e precisá-los regimentalmente, sem, 
contudo, engessar a forma de sua organização. Não há necessidade de que apenas os 
eventos atualmente existentes sejam previstos e deve-se pensar se todos os eventos 
em curso são, de fato, necessários. Parece haver dificuldade, sobretudo, na 
diferenciação entre Fóruns Técnicos e Seminários Legislativos. 
 

B) Assegurar um cronograma planejado e integrado para a execução de eventos 
institucionais. Seria interessante prever, regimentalmente, o número de eventos que 
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podem ser realizados em um ano, os prazos para sua realização e os meses do ano 
em que cada tipo de evento deve ser realizado. Esse planejamento deve, obviamente, 
prever “janelas” para o tratamento de temas prementes e debates circunstanciais. Ele 
também deve ser produzido em colaboração entre a área técnica da instituição e a 
área parlamentar, de maneira a viabilizar um trabalho de qualidade. 

 
C) Compor, no início de cada evento institucional, uma comissão intersetorial que se 

responsabilize por pensar a estrutura do evento, incluindo: 
 

(1) Objetivos. 
(2) Quem deve participar. 
(3) Formas de participação e de inserção de diferentes atores. 
(4) Quais serão as principais etapas e suas estruturas. 
(5) Mecanismos de decisão, quando for o caso. 
(6) Articulação com outras arenas, quando for o caso. 
(7) Quais as atribuições de cada setor da Casa. 

 
Essa comissão responsabilizar-se-ia pela elaboração da proposta de estrutura do 
evento a ser discutida junto a entidades convidadas em reuniões preparatórias, 
quando for o caso. 

 

D) Experimentar desenhos alternativos de participação dentro de tentativas-piloto que 
possam trazer contribuições ao incremento da participação na ALMG. 
 

(1) Endossa-se, sobretudo, a proposta de desenho de um evento participativo 
de longo prazo voltado ao monitoramento dos resultados de práticas 
participativas na ALMG.  
 

(2) Também se salienta a proficuidade de experiências que prometem abrir 
novos caminhos para a participação cidadã e, consequentemente, para a 
atuação do parlamento mineiro, como o projeto em desenvolvimento do 
Portal de Políticas Públicas (embora este ainda pareça necessitar de 
maior investimento em práticas colaborativas e dialógicas). 

 

E) Operar com uma lógica sistêmica que busque conexões e articulações entre as várias 
práticas participativas da Casa, bem como entre elas e outras instâncias de discussão 
pública. Salienta-se, sobretudo, o potencial de Audiências Públicas, mais 
institucionalizadas, na promoção dessas articulações e na criação de uma estrutura 
mais continuada de participação. 
 

F) Investir em mecanismos que ampliem a inclusividade dos eventos, o que pode 
envolver:  

 
(1) a atualização pró-ativa dos bancos de dados da Casa;  

 
(2) a reflexão sobre os momentos presenciais de práticas participativas (dias 

da semana, meses, horários etc.); 
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(3) o provimento de infraestrutura adequada para os participantes – o que 

inclui questões relativas ao espaço físico (como acessibilidade, conforto, 
acústica e facilidades para cuidado com crianças) e questões relativas à 
viabilização da participação (alimentação, transporte, hospedagem, 
eventual remuneração etc.) 

 
(4) a adoção refletida do uso de TICs tanto para criar novas interlocuções 

com a sociedade como para facilitar o trabalho da equipe técnica na 
operacionalização dos eventos. 

 
i. Faz-se fundamental refletir sobre, e investir no, desenvolvimento 

de interfaces voltadas para dispositivos móveis. Essa é uma 
importante tendência dos estudos sobre internet e política, 
embora ainda não pareça centralmente trabalhada na ALMG. 

 
(5)  Desenvolvimento de estratégias de interiorização da ALMG, o que 

requer capacidade de atuação concertada junto a outros atores políticos, 
sobretudo, os Poderes Executivo e Legislativo municipais. 

�

G) Constituir um Grupo de Trabalho para refletir técnica e politicamente sobre a 
estrutura das Audiências Públicas, visando ao fortalecimento destas e das comissões 
temáticas da Casa. 
 

H) Investir nas ações em curso para a construção de indicadores que permitam o 
monitoramento dos resultados das práticas participativas e a subsequente 
publicização dos mesmos.  

 
(1) No interior dessa meta, é preciso investir na construção de sistemas de 

informação especificamente voltados para o acompanhamento do trâmite 
de propostas, ideias, requerimentos e outros “produtos” que possam advir 
de instâncias participativas. 

 
I) Avaliar as práticas participativas da ALMG de maneira permanente.  

 
J) Envolver os participantes das práticas participativas na avaliação e no 

aprimoramento das mesmas. 
 
 
Tais sugestões genéricas podem contribuir para o aprimoramento das práticas 

participativas da ALMG, fortalecendo a capacidade das instâncias edificadas pela 

instituição para viabilizar uma interlocução efetiva entre cidadãos e parlamentares. A 

seguir, caminhamos para propostas mais específicas, voltadas à promoção de uma 

participação mais deliberativa. 
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Bloco 2: sugestões à luz da teoria deliberativa 

 

A) Experimentar formas de seleção de participantes que apostam no cidadão leigo. 
 

(1)  Formas de seleção aleatória estratificada podem ser particularmente 
ricas, para a abertura dos processos a públicos “frios”. 
 

(2) A ideia de um cadastro permanente para voluntários à participação 
também é muito interessante. 
 

(3) Estabelecer critérios claros de representatividade, que atentem para 
categorias como gênero, idade, classe, região de residência, tipo de 
entidade a que se vincula etc. 
 

B) Envolver entidades e cidadãos em um mesmo evento, mas com atribuições 
diferentes. A prática dos Citizens’ Juries e das Consensus Conferences de tomar 
entidades como advogadas de argumentos diante de um público de leigos 
deliberantes pode mostrar-se particularmente interessante. 
 

C) Estruturar eventos que permitam conversas em grupos menores (15-20 
participantes), com moderação profissional e tempo adequado para discussão. 
 

(1) Tal opção não implica a realização de eventos extremamente reduzidos. É 
possível pensar em mecanismos de “divisão do trabalho” em grandes 
públicos, aos moldes das Planning Cells alemãs e dos Town Meetings da 
AmericaSpeaks. 

 
D) Conceber a possibilidade da implementação de uma Câmara Discursiva, nos moldes 

propostos por Dryzek e Niemeyer. Além do potencial deliberativo da experiência, 
uma inovação nesses moldes (jamais implementada no mundo) teria grande 
possibilidade de atrair a atenção da academia internacional e dos meios de 
comunicação. 
 

E) Conceber desenhos institucionais que apresentem etapas diferentes, porém 
articuladas, prevendo fases mais deliberativas. 

 
(1) O processo de revisão das leis orçamentárias apresenta-se como uma 

prática muito interessante em vários sentidos e acreditamos que deva ser 
fortalecido. 

 
F) Dedicar tempo e recursos materiais para assegurar que participantes sejam 

devidamente informados sobre os temas em discussão e sobre as regras do processo 
em que se inserem.  

 
(1) Essa informação pode envolver apresentações de expositores, mas 

também material informativo em diversos formatos que os participantes 
recebam antes de se encontrarem na etapa presencial. 
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G) Trabalhar, em alguns eventos, com temas mais focados e polêmicos, de maneira a 
que a contribuição do público não se concentre no levantamento de propostas, mas 
possa envolver a avaliação de escolhas que têm implicações éticas e morais. 
 

H) Envolver deputados e assessores de gabinetes nas diversas etapas de preparação e 
realização de eventos, possibilitando que estes se engajem com grupos de 
participantes ou que os escutem de maneira efetiva. 
 

I) Reduzir o tom de formalidade das práticas participativas, permitindo que os 
envolvidos se encontrem em uma situação mais acolhedora ao diálogo. 
 

J) Pensar formas de incorporação dos meios de comunicação para além da sua ação 
divulgadora. A mídia é uma dimensão fundamental da vida cotidiana e atravessa a 
existência individual de maneiras profundas. O relacionamento com ela pode e deve 
ser complexificado. 
 

(1) É possível utilizar matérias jornalísticas para fomentar debates e mesmo 
para mapear discursos publicamente disponíveis sobre certo tema. 
 

(2) Também seria interessante pensar a extensão temporal de alguns 
processos por meio de um debate mais amplo junto aos meios de 
comunicação. 

 
K) Envolver a Comissão Organizadora de um evento institucional na reflexão das 

estratégias de comunicação do mesmo. Tais estratégias não devem se resumir a 
ações voltadas para a grande mídia. 
 

L) Utilizar TICs para pensar formas de capilarização dos debates que se processam em 
um evento e maneiras de alimentá-lo com fluxos discursivos do universo online. 
 

(1) Redes Sociais Digitais existentes tendem a apresentar um potencial maior 
de visibilidade e diálogo, justamente porque não são percebidas como 
institucionais. 
  

M) Incluir mecanismos dialógicos (com moderação) no portal da ALMG. 
 

(1) Tais mecanismos devem envolver não apenas fóruns e chats com 
convidados (incluindo deputados e especialistas), mas eventualmente, 
plataformas colaborativas de produção de propostas.  

 
N) Utilizar metodologias qualitativas de análise dos eventos que busquem identificar os 

impactos deliberativos de uma dada prática, avaliando sua capacidade de fortalecer 
debates públicos em torno de um tema controverso (Warren, 2007; Dryzek, 2010). 
 

�

Essas sugestões não são exaustivas, mas apresentam caminhos interessantes para o 

aprimoramento das práticas participativas da ALMG. Elas decorrem da análise de tais 
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práticas, referenciada em tendências contemporâneas da teoria democrática e na 

capacidade autorreflexiva dos servidores da Assembleia. Algumas das propostas fazem 

sentido em si mesmas. Outras só podem ser implementadas de maneira articulada. 

Algumas sugestões, esperamos, podem funcionar como insights para propostas mais 

elaboradas e viáveis. Outras são passíveis de implementação mais rápida, caso seja do 

interesse da ALMG. A consolidação de novos modelos participativos na Casa, fruto de 

escolhas políticas e técnicas, tem muito a oferecer à democracia, à própria instituição e 

aos diversos atores envolvidos com as práticas participativas. 

 

�
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Considerações Finais 

�

A análise das práticas institucionalizadas de participação desenvolvidas pela ALMG 

possibilita identificar avanços institucionais relevantes na aproximação da Assembleia 

com a sociedade, não só em decorrência da ampliação significativa do número de 

eventos e de participantes ao longo dos anos, mas de seu aprimoramento contínuo. A 

Casa incorporou a participação da sociedade como uma dimensão institucional, 

formalizando-a em seu regimento interno e empregando-a cotidianamente. A vontade 

política de deputados e o engajamento prático de servidores ao longo de mais de duas 

décadas construíram experiências extremamente ricas do ponto de vista democrático. 

Nunca é demais lembrar que o Legislativo mineiro é, de fato, um caso singular no que 

concerne à porosidade de uma instituição parlamentar à sociedade civil.  

 

Nas entrevistas realizadas e nos questionários preenchidos, foi possível identificar uma 

preocupação genuína em aperfeiçoar diferentes práticas participativas, no intuito de 

aproximar os cidadãos da ALMG e fortalecê-la institucionalmente. Também foi possível 

verificar o entusiasmo de participantes de diferentes eventos institucionais com a 

possibilidade de se fazerem ouvidos pelos parlamentares. Não foram poucas as vezes em 

que escutamos elogios e agradecimentos destes participantes pela “abertura da Casa”. 

Notamos, por fim, que essa participação mostrou-se efetiva, aprofundando não apenas as 

mudanças institucionais de que faz parte, mas a forma de produção legislativa, a revisão 

das leis orçamentárias e a relação do Legislativo com a sociedade em geral. 

 

No entanto, como o propósito deste estudo é contribuir para o aperfeiçoamento das 

práticas participativas da ALMG, ativemo-nos, com mais vagar, a alguns pontos de 

tensão que revelam desafios e problemas a serem enfrentados pela Casa. Debruçamo-

nos sobre algumas das práticas participativas da Assembleia e as lemos à luz de 

conceitos das teorias participacionistas e deliberacionistas de democracia. Nesse 

processo, operamos com seis grandes eixos – (1) Seleção e mobilização de 

participantes; (2) Funções e objetivos da participação; (3) Deliberação; (4) 

Cruzamento de arenas discursivas; (5) Efetividade das práticas participativas; (6) 

Utilização de TICs –, aos quais acrescentamos mais alguns comentários gerais. 
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A análise revela a necessidade de reflexão sobre alguns aspectos dos desenhos 

participativos empregados pela ALMG. No que diz respeito à seleção de participantes, 

seria interessante buscar ampliar a diversidade e a pluralidade dos atores presentes, bem 

como assegurar que os discursos existentes na sociedade possam se fazer representados. 

A inclusão do dito “cidadão comum”, não vinculado a entidades, é uma preocupação 

que tem ganhado corpo na Casa. Sua promoção deve ser equilibrada, contudo, com a 

participação de representantes de coletivos, para que não haja o risco de uma 

participação atomizada, que se encerra na presença ou na postagem de mensagens 

isoladas e descontextualizadas. É preciso pensar meios e arenas para agregar as 

vantagens de diferentes tipos de participação, controlando seus riscos. 

 

As práticas participativas da ALMG têm formatos, objetivos e resultados diferentes. É 

preciso deixar mais claro, para públicos internos e externos, o que se espera efetivamente 

da participação, o que ajudaria no redesenho de processos e na não banalização da 

participação. A falta de clareza quanto aos objetivos e funções da participação pode minar 

seu potencial e gerar frustrações. Ademais, faz-se importante salientar a necessidade de 

pensar a participação vinculada às várias etapas e fases de um ciclo de políticas públicas, 

sem restringi-la a uma espécie de brain storm para o levantamento de propostas. A 

participação pode, e deve, ser empregada na fiscalização da implementação de políticas 

públicas, acompanhando e monitorando atos legislativos e executivos. Essa trilha, 

conceitualmente percebida pela ALMG, mas ainda em fase embrionária, pode, de fato, 

fortalecer o Poder Legislativo, readequando sua forma de atuação. 

 

Também seria rico criar mecanismos para qualificar, deliberativamente, a participação 

dos cidadãos no interior da Casa. A nosso ver, a participação não deve significar apenas 

“estar presente” ou emitir opiniões. Ela pode fomentar um engajamento crítico de 

posições, em que a mutualidade discursiva permite o refinamento de decisões e a 

construção de acordos operacionalizáveis. Processos deliberativos necessitam, contudo, 

de algumas condições, o que demanda refletir sobre o número de pessoas presentes, as 

etapas do processo e sua condução, o tempo disponível para discussão, o acesso a 

informações relevantes, a redução de custos relacionados à participação, o tema a ser 

debatido, a efetividade de fóruns anteriores, a capacidade de dar respostas aos 

participantes e as assimetrias existentes. Questões aparentemente simples como o dia e 
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o horário de reuniões ou a formalidade de uma abertura podem ter um impacto 

significativo na condução da deliberação. 

 

Um desafio que a ALMG deverá enfrentar está relacionado à ampliação do número de 

atividades participativas. Se, por um lado, a participação crescente indica uma busca de 

aproximação dos parlamentares com a sociedade, por outro, esbarra nos limites 

institucionais para instauração de ações com qualidade e efetividade. Um possível 

caminho é a articulação de diferentes arenas. A constituição de sistemas deliberativos, 

com esferas distintas que têm papéis e configurações diversas e organização sequencial, 

pode otimizar tanto os recursos institucionais como os resultados da participação. Ainda 

que embrionária, a experiência ocorrida em 2011, em que Ciclo de Debates, Seminário 

Legislativo, Fórum Técnico, Comissões Permanentes e Audiências Públicas do PPAG 

convergiram, indica que a articulação de diferentes momentos é viável e pode gerar 

resultados muito profícuos.  

 

Outro desafio a ser enfrentado é o monitoramento das proposições que são elencadas em 

alguns dos eventos institucionais e nas audiências públicas. Há uma grande expectativa 

de todos os participantes quanto à concretude da sua colaboração. Participar deve “valer 

a pena”. É preciso ver sentido em dedicar parte do seu tempo para pensar questões 

coletivas e para propor possíveis soluções a serem encaminhadas pelos parlamentares. O 

acompanhamento dos resultados dos processos participativos ainda é frágil, 

desarticulado e deixado sob a responsabilidade da própria sociedade, nas Comissões de 

Representação. A ALMG também precisa ter essa responsabilidade e manter os 

participantes continuamente informados, sob pena de possível esvaziamento de futuros 

processos. Além disso, cumpriria com um dos requisitos fundamentais das democracias 

contemporâneas: o fortalecimento da accountability.  

 

Cabe citar, por fim, o desafio da incorporação das TICs na promoção do diálogo com a 

sociedade. Se já há um esforço interessante nesse sentido, o processo ainda é incipiente. 

Há obstáculos internos que envolvem a organização dos setores, o modus operandi de 

atividades e o medo da perda de controle sobre os fluxos discursivos que perpassam a 

instituição. Alguns entrevistados também indicam um receio em transformar as TICs 

em efetiva prioridade da ALMG. Há muito para ser construído nesse campo. É preciso 
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pensar formas de motivar a participação online, estratégias dialógicas de ocupação das 

redes sociais e do próprio site da ALMG e a articulação da participação não-presencial 

com as outras práticas institucionalizadas de participação da Assembleia. TICs podem 

se mostrar úteis na promoção da deliberação, embora não possam ser assumidas como 

necessariamente deliberativas ou como se o único papel que tivessem a cumprir fosse a 

promoção de diálogos. A dimensão informativa, essencial para a qualificação da 

deliberação, tem muito a se beneficiar de novos usos de tecnologias da informação e da 

comunicação. O projeto em construção do portal de políticas públicas aponta claramente 

nessa direção, abrindo novos campos e possibilidades para a participação. 

 

Essas breves considerações alicerçaram a etapa final da atuação da equipe do 

DCP/UFMG junto ao projeto Aprimoramento de Eventos da ALMG. Tal etapa foi 

marcada pela realização de dois workshops junto a servidores de diversos setores da Casa, 

nos quais se discutiram propostas para a reestruturação das práticas participativas da 

Assembleia. A arquitetura de tais workshops e as principais propostas nele formuladas 

foram sistematizadas na quarta parte deste relatório. A essa sistematização seguiu-se uma 

apresentação, em dois blocos, de sugestões dos autores do presente relatório.  

 

Tais sugestões não se configuram como apontamentos inegáveis do que deve ser feito 

pela ALMG. Mesmo porque, buscamos definir modelos de participação, no plural, e 

não um caminho único a ser seguido ou um modelo a ser replicado. Nosso intuito foi o 

de levantar tensões, dilemas e possibilidades, promovendo reflexões a partir de uma 

aposta na conformação de práticas mais deliberativas. A ideia é que essas ideias 

alimentem os processos pelos quais a própria Casa fará suas escolhas sobre os rumos 

das práticas participativas. Rumos esses, vale lembrar, que permanecerão incertos e 

abertos, demandando adaptação continuada e reflexão permanente.  Essa trajetória, 

alicerçada em uma experiência de mais de 20 anos, é extremamente promissora, 

requerendo sempre novos passos que descortinem renovadas possibilidades. 
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