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Problema, objetivos e hipótese
Considerando que as manifestações populares se
configuram como
saudáveis mecanismos para o
aprimoramento da participação nos modelos de
democracia representativa (AVRITZER, 1996), a pesquisa
questiona-se sobre como entendimento dos deputados
federais sobre a democracia foi alterado em decorrência
das manifestações populares. Toma-se por objetivo
verificar, assim, o discurso parlamentar nos período que
antecedeu e sucedeu as manifestações. Trabalha-se com
a hipótese de que as manifestações ocasionaram um
alargamento da concepção parlamentar sobre
democracia.

Metodologia:
Valendo-se da ferramenta de pesquisa disponível no
próprio site da Câmara dos Deputados, foram
selecionados todos os pronunciamentos realizados no
período de 01/06/2013 a 01/06/2015 que tinham por
objeto o significante "democracia".
Utilizando-se da teoria do discurso proposta por Ernesto
Laclau - que compreende o discurso em seu sentido
material (LACLAU, MOUFFE, 2014) – os pronunciamentos
dos deputados foram analisados inseridos no contexto
socio-político em que foram proferidos, a fim de se
verificar qual os significados atribuídos ao significante
democracia.
Por fim, foram comparados os períodos pré e pós
manifestações de junho, a fim de verificar quais foram as
mudanças nas ocorrências.

Resultados e Discussões:
A partir dos pronunciamentos coletados, verificou-se que houve uma modificação nos significados mais
recorrentemente atribuídos à palavra democracia, conforme se verifica na tabela abaixo:
Maiores recorrências pré- manifestações de julho:
- preservação do pluralismo político;
- Defesa do Estado Democrático de Direito;
-Defesa da liberdade de imprensa;

Maiores recorrências pós manifestações de julho:
- o direito de manifestação dos movimentos sociais e
populares;
- efetivação dos direitos vinculados à prática da cidadania
(principalmente vinculados a discursos vinculados à saúde,
- Liberdade de fala e expressão da ideologia parlamentar;
educação e controle popular da gestão pública);
- Favorecimento do livre mercado e do direito de compra. - direito de participar ativamente na tomada de decisões;
- Cuidado e preservação ambiental para as próximas
- desenvolvimento de mecanismos de participação popular
gerações.
- reforma política
- financiamento público de campanha
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