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RESUMO 

 

O trabalho investiga o fenômeno dos observatórios sociais no Brasil, como consequência da 

difusão da educação fiscal e forma de contribuir para a concretização da cidadania solidária 

no País. Parte-se da premissa de que a cidadania, nos tempos atuais, não pode se resumir ao 

gozo de direitos, mas precisa abranger o desempenho de deveres com suporte na assunção de 

uma atitude solidária pelas pessoas. Para tanto, precisa-se reverter características bastante 

enraizadas na sociedade brasileira, como o patrimonialismo e a falta de espírito público. 

Nesse mister, acredita-se no potencial da educação como instrumento transformador, desde 

que revestida de características específicas, como o cuidado com a inserção do educando na 

realidade complexa que o rodeia e o desenvolvimento de seu senso crítico. Confere-se 

destaque especial à educação fiscal como importante componente da educação cidadã, 

responsável por capacitar o indivíduo para realizar o controle social dos gastos públicos, que, 

por sua vez, se fundamenta no princípio democrático, na soberania popular e na cidadania 

participativa. Para o estudo de caso de associativismo civil, elegeram-se os observatórios 

sociais. Especificamente sobre cinco deles, investigam-se fatores como características da 

criação, composição das equipes, atividades desenvolvidas e dificuldades enfrentadas. 

Conclui-se que os observatórios sociais, mesmo com falhas e dificuldades, podem contribuir 

para a concretização da cidadania solidária, já que se constituem como iniciativa capaz de 

romper com os entraves existentes na sociedade brasileira. A pesquisa classifica-se como 

descritivo-explicativa e, quanto à coleta de dados, é bibliográfica, documental e de campo. 

Palavras-chave: Cidadania solidária. Educação fiscal. Controle social dos gastos públicos. 

Observatórios sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to investigate the phenomenon of social observatories in Brazil as a result of 

the diffusion of tax education and as a way to contribute to the implementation of supportive 

citizenship in the Country. The study starts on the presupposition that citizenship, in modern 

times, cannot be summarized as the enjoyment of rights, but it must cover the performance of 

obligations based on solidary attitudes assumed by individuals. To do so, we must revert quite 

rooted characteristics in Brazilian society, like patrimonialism and the lack of public spirit. In 

this context, we believe in the potential of education as a transformative instrument, since 

specific characteristics are provided, such as the concern about the inclusion of the student in 

the complex reality that surrounds him and also the concern about the development of his 

critical sense. We emphasized, particularly, tax education as an important trend of citizen 

education, because it`s responsible for empowering citizens to control public spending, which 

is based on the democratic principle, on popular sovereignty and on the participative 

citizenship. For the case study of civil associations, we elected up the social observatories. 

Specifically about five of them, we investigated factors such as the characteristics of their 

creation, their composition, the activities developed by them and the difficulties they went 

through. We concluded that social observatories, even with failures and difficulties, may 

contribute to the achievement of supportive citizenship since they constitute an initiative 

capable of facing obstacles in Brazilian society. This is a descriptive and an explanatory 

research and, as for data collection, a bibliographic, a documental and a field research. 

 

Keywords: Supportive citizenship. Tax education. Social control of public spending. Social 

observatories. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Constituição Federal de 1988 recebeu a antonomásia de “Carta Cidadã” dada pelo 

então deputado Ulysses Guimarães, na cerimônia de sua promulgação. O epíteto não foi à toa, 

uma vez que, no texto constitucional, a cidadania aparece em lugar de destaque, elencada, 

logo no rol do artigo 1º, como fundamento da República Federativa do Brasil. 

O que é, porém, cidadania? Quais os atributos necessários para que alguém se torne 

cidadão? 

As respostas a esses questionamentos não se apresentam assim tão simples quanto se 

pode pensar à primeira vista, pois cidadania é um termo polissêmico e seu significado varia 

no tempo e no espaço. Assim, o que os gregos da Idade Antiga entendiam por cidadania 

diferencia-se, profundamente, em vários aspectos, da concepção contemporânea que se tem 

dela. Uma coisa, no entanto, é certa - sua noção sempre esteve ligada ao nível e às formas de 

participação das pessoas junto da coletividade em que estão inseridas. 

A cidadania solidária reclamada para os dias atuais, mais do que o gozo de direitos 

pelos que ostentam a qualidade de cidadãos, exige um comprometimento deles com a 

sociedade em que vivem. Significa expressar que é necessário romper com as barreiras do 

individualismo e repovoar o espaço público, delegado ao Estado com exclusividade, 

principalmente, desde a Modernidade. 

Para a consecução desse objetivo, no entanto, várias dificuldades precisam ser 

superadas, podendo-se mencionar a necessidade de reaver a noção de dever para a concepção 

de cidadania, o que se tornou um desafio em razão do grande destaque conferido aos direitos 

nos textos constitucionais e nas teorias políticas e jurídicas desenvolvidas após os regimes 

ditatoriais que se fizeram presentes em vários países no século passado. 

Tratando-se especificamente do Brasil, diversos traços de sua sociedade com raízes 

históricas, que remonta ao período de colonização, comprometem a assunção de um papel 

mais ativo e solidário pelo cidadão brasileiro. Assim, por exemplo, a falta de espírito público 

possui raízes no patrimonialismo, marca presente na história do País. 

Dessa forma, tendo-se claro a ideia de que um cidadão não nasce pronto, mas carece 

de uma formação para o exercício desse papel, aposta-se na educação como um instrumento 

de construção da cidadania, como preceitua aliás a Constituição Federal de 1988. 

Obviamente, ela precisa se revestir de atributos que possibilitem o alcance desse objetivo, ou 
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seja, a metodologia e os temas visitados devem estar alinhados com a busca pela superação 

dos obstáculos há pouco referidos. Nesse viés, destaca-se a educação fiscal, que se destina à 

discussão de temas como o fundamento do ato de pagar tributos, o respeito pela coisa pública 

e a importância da participação dos cidadãos na fiscalização da alocação dos recursos 

públicos. 

Surgem, com efeito, durante a primeira década desse século, os observatórios sociais 

no Brasil. Trata-se de organizações presentes em dezenas de cidades de 15 estados do País, 

formadas por cidadãos que, conscientes da importância de contribuir com a coletividade, 

atuam, precipuamente, na realização do controle social dos gastos públicos. 

Não obstante, apesar do considerável crescimento desse movimento em tão pouco 

tempo, ainda se trata de uma realidade pouco conhecida pela maioria dos brasileiros. Por tal 

motivo, se torna importante o desenvolvimento de pesquisas que busquem detalhar o 

funcionamento dessas organizações, com a finalidade de aprofundar-se no conhecimento de 

suas particularidades, bem como de identificar as dificuldades e as falhas que lhes afligem, no 

intuito de contribuir para seu aprimoramento. 

Isto posto, tem-se que o objetivo principal deste estudo é investigar o fenômeno dos 

observatórios sociais no Brasil (criação, organização, funcionamento, dificuldades enfrentadas 

e resultados obtidos), como consequência da difusão da educação fiscal e forma de contribuir 

para a concretização da cidadania solidária no País. 

Como objetivos específicos, podem ser reunidos os seguintes: pesquisar as várias 

concepções que o conceito de cidadania assumiu ao longo da história até chegar a sua 

configuração atual, com base na qual será possível descrever o papel confiado ao cidadão na 

ordem constitucional de 1988; discorrer sobre a educação como instrumento de formação do 

homem para atuar como cidadão, enfocando na educação fiscal (histórico, objetivo, 

desenvolvimento e metodologias empregadas); partindo-se do poder/dever de controle dos 

gastos públicos conferido ao cidadão brasileiro e fomentado pela educação fiscal, analisar o 

fenômeno dos observatórios sociais, expressando e discutindo os resultados por eles obtidos e 

as dificuldades enfrentadas na realização de suas atividades. 

Para tanto, o desenvolvimento do trabalho foi dividido em três capítulos. 

No primeiro deles, partindo-se da premissa exposta de que o conceito de cidadania 

passou por profundas variações ao longo dos tempos, inicia-se com um levantamento 

histórico, descrevendo o significado do termo desde a Idade Antiga, passando pela Idade 
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Média e pela Modernidade, para chegar à sua noção contemporânea. Empós, se abordaram os 

aspectos ligados ao défice de cidadania, ou seja, aqueles que dificultam a compreensão, pelo 

brasileiro, do papel central que lhe foi confiado pelo regime jurídico instaurado em 1988. 

Conclui-se tratando da ampliação da esfera pública pelo associativismo civil, como expressão 

da cidadania solidária. 

 O segundo capítulo é dedicado à análise da educação como instrumento transformador 

da realidade, expressa anteriormente. Descrevem-se, com efeito, os contornos da educação 

cidadã, isto é, as metodologias aplicáveis e os modelos tradicionais que precisam ser 

superados para a formação de um cidadão nos termos expostos na primeira parte. No segundo 

momento, a discussão ficará centrada apenas na educação fiscal, em que se expõem seus 

traços principais, sua condição no panorama internacional e a política pública brasileira 

voltada para sua disseminação. Antes de encerrar, com vistas a um aprofundamento maior na 

realidade local, faz-se ainda uma abordagem específica acerca da referida política no Estado 

do Ceará, incluindo a exposição dos depoimentos colhidos por meio de uma entrevista não 

estruturada com os integrantes da Célula de Educação Fiscal da Secretaria da Fazenda do 

Estado. 

A última etapa do desenvolvimento conta com a primeira parte teórica e a segunda, 

mais prática. Na primeira, aborda-se o controle social dos gastos públicos, dentro do que se 

analisam os fundamentos do dever estatal de prestar contas, a ligação entre controle social e 

transparência e os principais diplomas legais que regulam essas questões no Brasil, quais 

sejam, a lei de responsabilidade fiscal e a lei de acesso à informação. 

No segundo momento, parte-se para um estudo de caso dos observatórios sociais 

brasileiros, como um exemplo de atuação cidadã voltada para o controle estatal. As 

informações sobre os observatórios de uma forma geral expostas nessa fase foram extraídas 

principalmente do site do Observatório Social do Brasil (OSB), a rede que os congrega. Com 

relação a cinco deles (os observatórios de Cascavel, Lajeado, Londrina, Paranavaí e Pelotas), 

contudo, realizou-se uma análise mais detalhada, consistente na apresentação e discussão dos 

dados dos questionários respondidos por seus membros. Oportunamente, resta esclarecer o 

fato de que esta pesquisa foi viabilizada pelo OSB, sediado em Curitiba, com o qual se fez o 

primeiro contato, pessoalmente, em maio de 2013, em seguida, a relação com o órgão foi 

mantida por trocas de e-mails. Deve-se explicar, também, que o estudo recaiu sobre os cinco 

observatórios citados, porque somente eles responderam ao questionário enviado ao OSB para 
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reenvio aos observatórios em 17 de abril de 2014. Por fim, explicite-se que o questionário foi 

elaborado com base no instrumento já aplicado numa pesquisa com os observatórios em 2010, 

desenvolvida pelo Grupo Politeia – Coprodução do Bem Público: Accountability e Gestão, da 

Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) 
1
. 

Destarte, quanto à natureza, a pesquisa é aplicada, porque objetiva ensejar 

conhecimentos sobre os resultados alcançados e os obstáculos enfrentados pelos observatórios 

sociais, com a finalidade de contribuir para sua promoção e modificação da realidade atual de 

cidadania deficitária. 

Quanto aos objetivos, a pesquisa é descritiva, porque buscar relatar a evolução por 

que passou o conceito de cidadania ao longo da história até chegar à sua conformação atual, 

os contornos da educação cidadã – enfocando-se a educação fiscal e a atuação dos 

observatórios sociais; e explicativa, porque permitirá o diagnóstico de elementos que resultem 

em uma conclusão acerca do contributo da educação para a assunção de uma atitude solidária 

pelos brasileiros e da atuação dos observatórios sociais para uma cidadania ativa. 

Quanto aos procedimentos técnicos para coleta de dados, a pesquisa é bibliográfica, 

utilizando-se, principalmente, livros e artigos científicos, analisados por meio do método 

dialético, que promove o confronto de argumentos contraditórios, o que assegura o exame 

crítico do estudo; e documental, com amparo análise das normas que disciplinam a cidadania, 

a educação, o controle dos gastos públicos e o funcionamento dos observatórios, bem como 

dos relatórios publicados a respeito dos resultados alcançados pelo Programa de Educação 

Fiscal no Estado do Ceará. Ainda quanto aos procedimentos técnicos, reitere-se a realização 

de pesquisa de campo, por meio da técnica de observação direta extensiva, mediante a 

aplicação, junto aos observatórios sociais brasileiros, de questionário com perguntas abertas e 

fechadas, versando sobre as ações, os resultados e as dificuldades.

                                                           
1
 SCHOMMER, Paula Chies; MORAES, Rubens Lima; NUNES, Jonas Tadeu; CLAUDINO, Jonatam. Pesquisa 

- Observatórios Sociais voltados à cidadania e à educação fiscal no Brasil: estrutura e atuação. Relatório 

técnico. Florianópolis; Itajaí: UDESC/ESAG e OSI, 2011. 35 pg. 
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2 A CONSTRUÇÃO HISTÓRICA DA CIDADANIA E O ESPAÇO PÚBLICO 

 

“É! 

A gente quer viver pleno direito 

A gente quer viver todo respeito 

A gente quer viver uma nação 

A gente quer é ser um cidadão” (Dominguinhos). 

 

Com base no escólio de Freire (1987, p. 33), segundo o qual “Todo amanhã se cria 

num ontem, através de um hoje. De modo que o nosso futuro baseia-se no passado e se 

corporifica no presente. Temos de saber o que fomos e o que somos, para saber o que 

seremos”, reserva-se a parte inicial deste ensaio para uma exposição de cunho histórico, que, 

se acredita, proporcionará melhor compreensão de um dos temas centrais do trabalho: a 

cidadania. 

 A noção de cidadania, como se tentar demonstrar neste capítulo, se desenvolve 

incessantemente, ao longo da história. Assim, o significado de cidadão na Idade Antiga, 

quando o conceito parece ter ganhado vida, diferencia-se substancialmente do assumido pelo 

termo nas seguintes fases da História
2
. O sentido do vocábulo varia não só no tempo, mas 

também no espaço. Assim, como lembra Pinsky (2010, p. 9), a depender do País a que se 

refira, o que se define como cidadão varia de acordo com as normas que atribuem referido 

status às pessoas e pelos direitos e deveres que lhes são atribuídos por parte de cada Estado-

nacional. 

 Apesar, no entanto, da plurissignificância da palavra, parece ser possível identificar 

elementos integrantes permanentes, ou seja, algo que esteja presente no que se compreende 

por cidadania, independentemente do tempo e do espaço. Para Pinsky (2010, p. 10), numa 

acepção mais ampla, cidadania pode ser compreendida como a expressão concreta do 

exercício da democracia. Por seu turno, de uma forma bem mais complementar do que 

discordante de Pinsky, Oliveira e Teixeira (2013, online) identificam, como linhas mínimas 

aptas a unir as distintas ideias de cidadania presentes no desenvolvimento histórico, as noções 

de poder, política e criação de uma esfera pública de convivência. 

                                                           
2
 Nesse sentido: “A cidadania pode ser entendida como conquista histórica e prática política em permanente 

construção, desde os gregos, até a afirmação dos direitos civis, políticos e sociais na modernidade. O processo de 

concretização da ideia de cidadania, embora possua uma conformação geral na história ocidental, seguiu 

caminhos próprios em cada país, mesclando-se ao próprio desenvolvimento do capitalismo e às condições 

históricas de cada povo” (OLIVEIRA; TEIXEIRA, 2013, online). 
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 Guarinello (2010, p. 46), por sua vez, assinala que a essência da cidadania se encontra 

no caráter público e impessoal, ou seja, num meio neutro em que se confrontem situações 

sociais, desejos e aspirações conflitantes, e que seja um espaço privilegiado para a ação 

coletiva e a definição de um planejamento. 

 Assim, percebe-se que, em todos os pensamentos citados, a cidadania está ligada a 

uma atuação da pessoa, juntamente com seus iguais, num âmbito que lhe proporcione 

condições de liberdade para se determinar. Esse espaço é o que se chama de esfera pública e 

será explorado juntamente com o conceito de cidadania nesta parte do estudo, uma vez que a 

forma como o ser humano age dentro dela e o modo como a compreende interferem 

diretamente no perfil de cidadão de cada época e de todo lugar. 

 

2.1 Cotejo histórico 

 

 Para fins didáticos, inicia-se com uma narrativa histórica com base na divisão 

tradicional da História em períodos conhecidos como idades. Cumpre, no entanto, esclarecer 

que não se ignora o considerável nível de superficialidade dessa divisão que, para uma 

organização mais ampla, sacrifica as particularidades entre as realidades de um mesmo 

período. 

 

2.1.1 A cidadania na Idade Antiga 

 

 Tem início esta seção com a seguinte advertência de Guarinello (2010, p. 29): 

 

A cidadania nos Estados-nacionais contemporâneos é um fenômeno único na 

História. Não podemos falar de continuidade do mundo antigo, de repetição de uma 

experiência passada e nem mesmo de um desenvolvimento progressivo que unisse o 

mundo contemporâneo ao antigo. São mundos diferentes, com sociedades distintas, 

nas quais pertencimento, participação e direitos têm sentidos diversos.  

 

Obviamente, não se ignoram as particularidades relativas à organização político-social 

das comunidades nesse período. Acredita-se, todavia, que, por meio da investigação dos 

sentidos atribuídos à cidadania e à esfera pública ao longo da história, especialmente, nesse 

período, quando provavelmente os referidos conceitos foram criados e desenvolvidos, poder-

se-á compreender melhor os movimentos contemporâneos de reavivamento da cidadania 
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como fenômeno que, além de se relacionar a direitos e deveres positivados, se realiza num 

espaço coletivo que transcende a associação pela garantia da sobrevivência. 

As Cidades-Estado da Idade Antiga podem ser definidas, de acordo com Guarniello 

(2010, p. 32-33), como associações de proprietários privados de terra, em que a pessoa 

(proprietário) e a comunidade concreta (virtualmente, território agrícola) complementavam-se 

numa relação dialética. Integravam, dessa forma, as Cidades-Estado: propriedade individual 

da terra, fechamento do acesso ao território e ausência de um poder superior que regulasse as 

relações entre camponeses. Desse último, decorria a necessidade de autocomposição, 

mediante instrumentos públicos, quando do surgimento de conflitos internos entre seus 

membros, o que resultou no nascimento da política “[...] como instrumento de tomada de 

decisões coletivas e de resoluções de conflitos, e do Estado, que não se distinguia da 

comunidade, mas era sua própria expressão” (GUARINELLO, 2010, p. 33). Assim, a 

pertença à comunidade da Cidade-Estado possuía elevado valor, um privilégio e, como tal, era 

controlado com bastante zelo por meio de registros escritos rigorosamente conferidos 

(GUARINELLO, 2010, p. 35). 

Nesse mesmo sentido, Coulanges explica que os privilégios ligados à circunstância de 

cidadão possuem um estrito vínculo com as questões religiosas. Segundo o autor (1995, p. 

137), as cidades antigas surgiram de um processo de confederação iniciado pela união de 

famílias, com seus deuses domésticos, formando a fatria, com seu deus comum. Depois, tem-

se a união de fatrias, formando tribos, sob a proteção de apenas um deus. Da confederação das 

tribos, formaram-se as cidades, cada uma possuidora de uma divindade, responsável pela 

guarda de todos os que dela fizessem parte. Por isso, ele ensina que “A idéia religiosa foi, 

entre os antigos, o sopro inspirador e organizador da sociedade” (1995, p. 137). 

Por essa lógica, todos os que participassem do culto da cidade eram cidadãos, 

portanto, faziam jus a todos os direitos civis e políticos. Dessa forma, se não se fizessem 

presentes aos eventos religiosos, perdiam essa condição e, consequentemente, o gozo dos 

referidos direitos 
3-4

. Na condição oposta à de cidadão, estava o estrangeiro, de quem as 

divindades da cidade não aceitavam receber orações nem oferendas. Dessa forma, eles não 

tinham a proteção dos deuses, sendo um sacrilégio a sua presença nas cerimônias religiosas. 

                                                           
3
 Nas palavras do autor, “Se quisermos definir o cidadão dos tempos antigos pelo seu atributo mais essencial, 

devemos dizer ser cidadão todo homem que segue a religião da cidade, que honra os mesmos deuses da cidade 

[...]” (COULANGES, 1995, p. 203-204). 
4
 Acrescente-se o fato de que uma das punições mais severas nas cidades antigas era a atímia, ou seja, a perda da 

qualidade de cidadão e, com ela, de seus diretos políticos, civis e religiosos (COULANGES, 1995, p. 208). 
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Por isso, se entrassem no recinto sagrado que o sacerdote houvera reservado para a 

assembleia, seriam condenados à pena de morte, sem direito sequer a processo 

(COULANGES, 1995, p. 203-206). 

No Período Clássico, pode-se perceber, nas Cidades-Estado, o aumento da 

complexidade das relações sociais e políticas, marcado, dentre outras coisas, pela ampliação 

da participação política do médio campesinato, antes dominada exclusivamente pela 

aristocracia. Algumas Cidades-Estado passaram a organizar-se sob a forma de oligarquias, em 

que as distinções sociais eram ditadas pelo poder econômico, e não mais pela renda. As 

decisões eram tomadas por uma coletividade restrita, por intermédio das discussões e do voto. 

Outras se transformaram em democracias. Nelas, importa destacar, apesar de excludentes, por 

um lado, pois somente eram considerados cidadãos os homens não estrangeiros e livres, de 

outra parte, era permitida a participação direta no poder de todos os que gozavam desse status 

independentemente da classe social a que perteciam (GUARINELLO, 2010, p. 39-40). 

 Nesse período histórico, a civilização grega, especialmente, a ateniense, é retratada 

com destaque nos estudos sobre a evolução histórica do conceito de cidadania. Como 

informam Oliveira e Teixeira (2013, online) os gregos foram os criadores da política 

conjugadora do poder despersonalizado e do espaço público, âmbito de atuação do cidadão. A 

cidadania era, então, o elemento responsável pela realização do homem no espaço público 

democrático. 

 Como ensinou Aristóteles (2001, p. 55-57), o ser humano é, pela própria natureza, um 

animal político. Para justificar sua ideia, desenvolve o seguinte raciocínio. A primeira 

comunidade de convivência do homem é a família, que representa uma associação composta 

por aqueles que partilham o sustento e é criada pela natureza para o atendimento das 

necessidades básicas e ordinárias do ser humano. A união de várias famílias forma a aldeia 

(komé), cujo objetivo ultrapassa a satisfação das necessidades diárias, chegando à realização 

de uma utilidade comum. O agrupamento de várias aldeias, desde que possuidor dos meios 

para se bastar, origina a cidade (pólis), que possui, como objetivo primário, o atendimento das 

necessidades da vida e, de forma secundária, objetiva a busca do viver bem. Assim, conclui 

que a associação decorre da própria natureza humana, que o ser fora desse âmbito torna-se um 

ser vil: “Ora, o homem que não consegue viver em sociedade, ou que não necessita viver nela 

porque se basta a si mesmo, não faz parte da Cidade; por conseguinte, deve ser uma besta ou 
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um deus. Assim, há em todos os homens uma tendência natural a uma tal associação [...]” 

(ARISTÓTELES, 2001, p. 57). 

 Dessa forma, na definição de Aristóteles, o detentor do poder deliberativo no âmbito 

administrativo ou judicial de uma cidade é cidadão; a cidade, por seu turno, é “[...] um corpo 

de cidadãos suficiente para atender às necessidades da vida” (2001, p. 115). 

 Percebe-se, com efeito, que a organização em Cidades-Estado e a possibilidade de 

participar de decisões aptas a interferir na vida de toda a coletividade – ultrapassando, 

portanto, o âmbito da família ou da aldeia – originam a noção do indivíduo-cidadão. 

Desenvolve-se, dessa forma, uma dualidade dos espaços de atuação humana, ou, como 

assinala Arendt (2004, p. 33), um duplo aspecto de vida, um formado pelo que lhe é próprio 

(idion) e outro pelo que é comum (koinon), respectivamente, a esfera da vida privada ou da 

família e a dimensão da vida pública ou política. 

 As esferas diferenciavam-se nos seguintes aspectos. A vida privada era determinada 

por uma força compulsiva, ou seja, os homens eram compelidos à vida familiar por suas 

necessidades e carências. Já a esfera pública no âmbito da pólis era marcada pela liberdade. 

Assim, asseveram os filósofos gregos que a necessidade era um fenômeno pré-político, marca 

da organização dos lares privados, onde se encontra justificado o uso da força e da violência 

como formas singulares de, numa realidade marcada pela desigualdade, transpor as 

necessidades humanas e alcançar a liberdade. Essa última era situada exclusivamente na 

esfera pública ou política, em que predominava a igualdade. Nesse sentido, leciona Arendt 

(2004, p. 27-42), o chefe de família só era considerado livre se gozasse da liberdade de 

ultrapassar os limites do seu lar para ingressar na vida política, no espaço público, e era 

exatamente essa a relação entre as esferas - a familiar consistia uma condição natural para a 

liberdade da vida pública, na medida em que proporcionava a satisfação das necessidades 

básicas da sobrevivência. Destarte, percebe-se que a liberdade e a igualdade só estavam 

presentes na esfera pública. 

 Para que se realizasse integralmente como ser humano, o homem da Antiguidade teria 

necessariamente de participar da vida pública da sociedade, pois aquele que vivesse somente 

na esfera privada, seja porque não podia participar da vida política - era o caso dos escravos - 
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seja por não se dar ao trabalho de estabelecer tal esfera, como um bárbaro, jamais atingiria a 

sua humanidade em plenitude (ARENDT, 2004, p. 48) 
5
. 

A definição de privado, na Idade Antiga, tinha conotação mesmo de privação. Assim, 

fora do espaço público, o homem não poderia ser visto e ouvido pelos outros, ligar-se aos 

demais por intermédio das coisas do mundo e deixar algo que durasse mais do que a própria 

vida. Era, portanto, como se nem mesmo existisse (ARENDT, 2004, p. 68). Consoante Arendt 

(2004, p. 51), a atuação na esfera pública era marcada por um aspecto agonístico, porquanto a 

motivação que a embalava era exatamente a busca individual por distinguir-se dos demais 

com a realização de feitos e, em troca dessa possibilidade, aceitavam compartilhar o ônus da 

jurisdição, da defesa e da administração dos negócios públicos, contribuindo para o corpo 

político. 

Já em Roma, outra grande civilização da Idade Antiga, a configuração da cidadania 

foi herdada da organização social dos etruscos, um dos povos que compuseram a Cidade 

romana. Havia, ali, uma classe dominante formada pelos patrícios (proprietários rurais e 

detentores do monopólio dos cargos públicos e religiosos), cidadãos de pleno direito, e o 

restante da população, excluída da cidadania. Na realidade romana, o aspecto de exclusão 

inerente à cidadania
6
 e a busca pelo gozo das prerrogativas próprias do cidadão parecem ter 

sido a força propulsora das mudanças passadas pelas estruturas sociais e políticas da 

comunidade, com supedâneo na luta em prol da afirmação de direitos dos que não detinham a 

cidadania ante os que a possuíam (FUNARI, 2010, p. 49-50). 

Esses embates resultaram numa série de reconhecimentos de direitos aos plebeus, 

tais como: a criação do Tribunato da Plebe; a organização dos Concílios da Plebe; o poder 

para editar plebiscitos que, mais tarde, ganharam força de lei, independentemente da 

aprovação do Senado; a participação dos plebeus no órgão responsável pelo controle dos 

livros sagrados; a limitação no tamanho das terras agrícolas, que resultou no acesso dos 

camponeses às terras conquistadas pelos romanos, garantindo-lhes sustento e independência; e 

o fim da escravidão por dívida. Não se pode deixar de observar, todavia, o fato de que os 

efeitos mais benéficos dessas mudanças foram sentidos pelos plebeus com posse, que, 

                                                           
5
 Nas palavras da autora, em outro trecho da obra, “A privatividade era como que o outro lado escuro e oculto da 

esfera pública; ser político significava atingir a mais alta possibilidade de existência humana; não possuir um 

lugar próprio e privado (como o caso do escravo) significava deixar de ser humano” (ARENDT, 2004, p. 74). 
6
 Sobre a exclusão causada pela cidadania: “[...] cidadania implica sentimento comunitário, processos de 

inclusão de uma população, um conjunto de direitos civis, políticos e econômicos e significa também, 

inevitavelmente, a exclusão do outro” (GUARINELLO, 2010, p. 46).  
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juntamente com os patrícios, passaram a compor uma nova aristocracia, a nobreza (FUNARI, 

2010, p. 52-54). 

Ademais, diferentemente do que ocorria na Grécia, durante importante período da 

história romana, a cidadania foi utilizada para garantir a lealdade dos povos conquistados, por 

meio da concessão às suas elites. Os povos conquistados não perdiam a cidadania original, 

importante para a definição do regime das questões restritas, no entanto, se adicionavam a ela 

todos os privilégios decorrentes da cidadania romana, o que poderia se traduzir numa proteção 

jurídica total (FUNARI, 2010, p. 56/66). 

Essa expansão chegou ao ápice em 210, quando o imperador Caracalla estendeu a 

cidadania a todos os homens livres dos territórios dominados por Roma. Juntamente com isso, 

todavia, ocorreram o fortalecimento do poder do imperador e a desvalorização do status de 

cidadão, resultando em novas formas de segregação social (FUNARI, 2010, p. 75). 

Sobre esse período, Guaniello (2010, p. 34-45) observa que a antiga noção de 

cidadania presente nas Cidades-Estado se desfez. O vínculo público antes determinado por 

uma cidadania comum, com critérios rígidos de aquisição, passou a ser marcado pela 

subordinação ao poder central do imperador.  

Importa, ainda, destacar duas particularidades da sociedade romana que, durante a 

sua história, contribuíram para o desenvolvimento do exercício da cidadania com 

particularidades que a diferenciavam da grega. A primeira relaciona-se ao voto que, 

diversamente do que acontecia na maioria das cidades da Grécia, era um direito de todos os 

homens, ainda que pobres. Ademais, foi em Roma, no final da República, que nasceu o voto 

secreto, ampliando a liberdade do cidadão no exercício desse direito (FUNARI, 2010, p. 63). 

A segunda característica era a manifestação da opinião pública, que ocorria 

comumente, por meio de escritas nos muros das cidades e nas arenas dos espetáculos 

públicos, oportunidade em que o povo reunido (inclusive as mulheres) exerciam a soberania 

ao manifestar sua vontade quanto à destinação que seria dada ao perdedor do embate 

(FUNARI, 2010, p. 67-72). 

 

2.1.2 A cidadania na Idade Média 

 

Na Idade Média, a dicotomia entre público e privado continuou existindo. Os 

holofotes que miravam, incansavelmente, o espaço público foram, no entanto, deslocados para 
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direção diametralmente oposta
7
. Tal alteração decorreu, em grande parte, ao papel de destaque 

ocupado pela Igreja Católica, nesse período que se tornou a instituição mais poderosa da 

sociedade medieval, pois a moral cristã, apesar de ter uma preocupação com o social, 

valorizando a caridade e as boas ações, era por deveras intimista (OLIVEIRA; TEIXEIRA, 

2013, online).  

Os motivos que contribuíram para a preponderância da Igreja são de variadas ordens. 

Dentre eles, é válido mencionar: o grande poder econômico, garantido pelas generosas 

doações dos fiéis, pelos tributos e emolumentos por ela cobrados e pelas isenções tributárias 

de que gozava; a imposição de uma unidade religiosa por meio da constante ação evangélica, 

de instrumentos repressivos de que é exemplo a Inquisição, e dos empreendimentos militares, 

como as Cruzadas; a sólida organização centralizada e hierarquizada que permitia um controle 

rígido dos que se submetiam à sua autoridade; o controle da educação, já que a maioria do 

reduzido corpo intelectual era formada pelo clero, responsável por dirigir as atividades 

culturais, formulando princípios políticos e jurídicos (AQUINO; FRANCO; LOPES, 1980, p. 

365-368). 

Como consequência do ganho de importância experimentado pela esfera privada, 

essa passou a ser objeto inclusive de normas para regulamentar a atuação humana em seu 

âmbito. Assim, distintamente da atuação do chefe de família da Antiguidade, que não 

conhecia limitação ao exercício de sua autoridade, passam a existir leis regulando o exercício 

do poder pelo senhor feudal, como sinal do incremento das estruturas que compunham a vida 

privada (ARENDT, 2004, p. 44). 

Grande parte da mencionada regulamentação foi feita pela Igreja Católica, cujos 

preceitos versavam não só sobre os bens e a vida da comunidade eclesiástica, mas também 

acerca da organização da família (casamento, dotes, herança, direitos e deveres dos cônjuges, 

anulação do matrimônio, bigamia), sem mencionar ainda que a Igreja era responsável pelos 

registros civis de nascimento, casamento e batismo, realizados nas paróquias (AQUINO; 

FRANCO; LOPES, 1980, p. 369). 

Além disso, a moral cristã pregava a ideia de que cada pessoa deveria cuidar de seus 

afazeres e que a participação na política, antes vista como a única possibilidade para o 

desenvolvimento integral do ser humano, constitui-se, na verdade, ônus de poucos, aceito para 

                                                           
7
 Com efeito, “Esse abismo entre o privado e o público ainda existia de certa forma na Idade Média, embora 

houvesse perdido muito da sua importância e mudado inteiramente de localização” (ARENDT, 2004, p. 43). 
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garantir o bem-estar e a salvação dos demais, que, dispensados da preocupação com o que é 

público, estariam livres para cuidar do que realmente importava: o interior (ARENDT, 2004, 

p. 69). Veja-se: 

 

Deixar a família, originalmente para abraçar alguma empresa aventureira e gloriosa, 

e mais tarde simplesmente para dedicar a vida aos negócios da cidade, exigia 

coragem, porém era só no lar que o homem se empenhava basicamente em defender 

à vida e a sobrevivência. Quem quer que ingressasse na esfera política deveria, em 

primeiro lugar, estar disposto a arriscar a própria vida; o excessivo amor a vida era o 

obstáculo à liberdade e sinal inconfundível de servilismo (ARENDT, 2004, p. 45). 

 

Ademais, outro fator que contribuiu para a perda do prestígio do espaço público 

consiste no fato de que a experiência religiosa, almejada pelas pessoas da Idade Média, tem 

natureza extraterrena, de sorte que, desprezava o público como espaço do mundo em que as 

coisas são vistas e ouvidas e voltava-se para exploração do sobrenatural (ARENDT, 2004, p. 

87).  

 

2.1.3 A cidadania desde a Idade Moderna 

 

Como se demonstrou até aqui, desde a Antiguidade, a divisão entre as esferas pública 

e privada já possuía relevância, mas, foi na Idade Moderna que ocorreu a separação entre o 

Estado e a Sociedade, uma vez que, nesse período, o poder político se diferencia de maneira 

mais clara do religioso e do econômico.  

Com base nas ideias contratualistas, o Estado passa, então, a confundir-se com a 

esfera pública e a ser o legítimo representante do interesse comum, que, nesse contexto, se 

identifica perfeitamente com os interesses das pessoas. No mister de representar esses 

interesses, acreditava-se que o Estado não carecia de qualquer intermediação, o que 

desencorajava a articulação da sociedade civil na defesa de interesses coletivos, ao passo que 

a torna completamente privada. Essa assimilação da coisa pública pelo Estado subtrai a 

dimensão pública presente também na sociedade (GRAU, 1998, p. 25). 

A esse fenômeno Arendt refere-se como o desaparecimento da esfera pública na Era 

Moderna
8
. Segundo a autora (2004, p. 59-62), há duas acepções relacionadas ao termo 

público. A primeira classifica como público tudo o que pode se tornar do conhecimento de 

                                                           
8
 Veja-se: “O desaparecimento do abismo que os antigos tinham que transpor diariamente a fim de transcender a 

estreita esfera da família e ascender à esfera política é fenômeno essencialmente moderno” (ARENDT, 2004, p. 

43). 
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todos, que constitui a realidade. A segunda, por sua vez, define público como o próprio 

mundo, ou seja, a esfera que une os membros da sociedade, o espaço comum, mas diferente 

do lugar que cada um ocupa dentro dele. 

Pautando-se na primeira perspectiva, a autora (2004, p. 65) defende a posição de que 

o sinal mais forte do desaparecimento da esfera pública na Era Moderna foi a significativa 

perda da preocupação com a imortalidade. Conforme ela explica, na Idade Antiga, um dos 

motivos responsáveis pelo ingresso do homem na esfera pública era o desejo de que algo seu 

permanecesse após sua morte, já que, se tornando público, seria do conhecimento de todos e 

não se extinguiria juntamente com sua vida. 

Ainda na reflexão de Arendt (2004, p. 67-68), o fim da esfera pública acarreta um 

estado de privação, em que o homem passa a viver como prisioneiro da sua subjetividade. Isto 

porque, no espaço público, a convivência com pessoas diferentes, que pensam de formas 

distintas, é responsável por fazer com que o ser humano transponha a sua existência singular. 

Se isso deixa de existir, no entanto, ele se torna inteiramente privado, inclusive, dessa 

saudável dialética.  

Por outro lado, com a ascensão da burguesia e das ideias liberais, com origem no 

século XVIII, há a superação da ideia de identidade entre os interesses da sociedade e do 

Estado. A esfera econômica cresce em sua importância e contribui para esse processo, na 

medida em que as questões de seu interesse, antes restritas ao âmbito privado, passam a se 

constituir como assunto de interesse público e se encontram sujeitos à esfera estatal. Nesse 

período, surgem movimentos com objetivos que transcendiam a esfera individual de cada 

sujeito, encarregados de funções públicas, como a imprensa crítica e os partidos políticos, 

preocupados com a formação de uma opinião pública (GRAU, 1998, p. 25s). 

Ademais, a classe burguesa, utilizando de seu poder econômico, passa a impor ao 

Estado a satisfação de seus interesses privados, em detrimento do que desejavam os demais 

grupos sociais. Para tanto, fazia-se necessária a organização de um sistema que garantisse o 

fim da concentração dos poderes, como ocorreu na Constituição dos Estados Unidos de 1787, 

que passou a adotar a separação institucional do Executivo, do Legislativo e do Judiciário e o 

sistema de freios e contrapesos entre eles. Tem-se, dessa forma, por intermédio do 

Parlamento, a burguesia desempenhando funções políticas. Esse processo caracterizou o 

deslocamento da dimensão do público para o social (GRAU, 1998, p. 28). 
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O mesmo fenômeno é narrado por Arendt (2004, p. 79), que noticia o 

desaparecimento das esferas pública e privada submergidas pelo social. Na perspectiva da 

autora (2004, p. 37), juntamente com a forma política do Estado nacional, houve a 

ascendência da esfera social, que não era privada nem pública em seu sentido estrito. Esse 

fenômeno foi marcado pela transformação da geração de riqueza e da conservação da 

propriedade privada (antes, preocupação individual) em preocupação pública. A parcela da 

sociedade formada pela organização de proprietários, no lugar de utilizar da riqueza para 

obtenção do direito de participar da esfera pública a fim de influenciar no mundo comum, 

exigiu do Estado a proteção necessária para garantir o acúmulo de mais riquezas, ensejando 

uma contradição óbvia no moderno conceito de governo, “[...] onde a única coisa que as 

pessoas têm em comum são os seus interesses privados [...]” (ARENDT, 2004, p. 79). 

Nesse mesmo sentido, ressaltando a diferença entre o significado atribuído à esfera 

pública desde a Idade Moderna e o que ela possuía na Antiguidade, tem-se: 

 

Diante disso, podemos perceber uma diferença fundamental existente entre a 

cidadania moderna e a antiga: a sacralização da propriedade privada e o 

superdimensionamento da riqueza como o grande objetivo da sociedade. Isso quer 

dizer que, de forma geral, o cidadão moderno não vê mais o público como o espaço 

para a sua realização pessoal, como faziam os gregos, mas o espaço para cuidar dos 

negócios e ganhar dinheiro (OLIVEIRA; TEIXEIRA, 2013, online7). 

 

A influência do Liberalismo, nesse período, foi decisiva para a nova conceituação de 

cidadania. Como define Vieira (2001, p. 71), passou-se a ter uma cidadania caracterizada 

como universal e institucional. A primeira característica decorreu do alargamento por que 

passou esse núcleo, antes local. Com base na concepção de que todos nascem livres e iguais, 

grupos antes excluídos (escravos, mulheres, estrangeiros) passaram a integrar o amplo rol dos 

cidadãos. A segunda característica relaciona-se à redução da cidadania a um mero status legal. 

Ser cidadão significava titularizar direitos reconhecidos pelo ordenamento estatal
9
.  Vieira 

(2001, p. 71) lembra ainda que, no primeiro momento, esses direitos eram deveras 

individualistas, pois existiam como uma forma de o proprietário se defender do Estado, 

conservando seu patrimônio. A cooperação social, dessa forma, objetiva exclusivamente a 

                                                           
9
 Como leciona Vieira (2001, p. 33), o conceito de cidadania como direito a ter direitos foi abordado por diversos 

autores em variadas perspectivas. Dentre elas, a que ganhou muito destaque foi a Thomas Marshall. Inspirado no 

cenário britânico, o autor desenvolveu, em 1949, a primeira teoria sociológica de cidadania, estabelecendo uma 

tipologia dos direitos do cidadão. Sobre o tema, em virtude da relevância para a teoria da cidadania, tratar-se-á 

em seção própria. 
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garantia da prosperidade individual. Assim, questões como consciência pública, atividade 

cívica e participação política em uma comunidade de iguais soavam estranhas. 

 Durante o século XIX, os direitos de liberdade tiveram seu reconhecimento 

potencializado. A motivação para tal foi a necessidade da burguesia de defender seus 

interesses privados das decisões coletivas. Com efeito, observa-se a defesa da liberdade de 

associação, o que, por outro lado, contribuiu para a quebra da lógica que retratava as 

associações políticas autônomas como desnecessárias e ilegítimas (GRAU, 1998, p. 28).  

O século XIX foi palco ainda do desenvolvimento dos direitos políticos, desde o 

momento em que a representatividade do Legislativo passou a ser uma preocupação. Assim, 

mais uma vez, é possível observar a transposição do público para o social narrada por Grau 

(1998, p. 28), uma vez que as restrições ao direito ao voto refletiam a estrutura social 

dominada pela burguesia. 

Mencionado fenômeno (transposição do público pelo social) é reforçado no século 

XX, segundo Grau (1998, p. 30-36), pela valorização que passou a ser conferida ao Executivo 

em detrimento do Parlamento - valoriza-se a ação no lugar da legislação. Observa-se, pois, a 

atribuição de um papel de destaque aos partidos políticos na formulação de políticas públicas 

e às associações de interesse vinculadas à regulamentação econômica. Percebe-se esse 

deslocamento do público para o social quando se nota a atuação de partidos políticos 

trabalhando como órgãos do poder público em prol de associações de interesse privado, da 

imprensa direcionada à defesa de interesses particulares e de parlamentos subjugados a esses 

interesses. A esfera pública é, dessa forma, colonizada pelo neocorporativismo político, que 

funciona baseado em arranjos institucionais, em mandatos políticos imperativos e em eleitores 

clientes, que utilizam o voto como moeda de troca para a obtenção do que lhes interessa 

particularmente
10

. 

 

 

                                                           
10

 Nas palavras da autora: “Em resumo, enquanto no transcurso do século aumentam em níveis jamais 

conhecidos as oportunidades de participação política com relação ao Estado, a esfera política propriamente 

torna-se esvaziada de conteúdo ou, então, anulada em suas potencialidades de atualização prática. Possivelmente, 

ela fica circunscrita à exposição pública de interesses particulares e, portanto, restringida a determinados 

membros do público como pessoas privadas, através de suas organizações e partidos. A esfera pública social 

experimenta, pois, não só uma recomposição, como uma aberta desnaturalização, ao deixar de mediar entre o 

Estado e a sociedade, para integrar-se àquele. Por outro lado, além das fronteiras desta esfera, a extensão dos 

direitos possibilita a própria ampliação do público, que, porém, permanece limitado como público de „eleitores‟, 

por sua vez, cada vez mais desagregado e mediatizado pela única esfera pública adquiriu relevância: as 

organizações e partidos que atuam em nome de interesses particulares” (GRAU, 1998, p. 35-36). 
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2.1.3.1 A cidadania como status 

 

 Como se adiantou, a partir da Idade Moderna, a cidadania assumiu a natureza de 

status. Pode-se, assim, considerar como cidadão aquele que titulariza direitos na ordem 

jurídica. Dentre as teorias que versavam sobre o tema, ganhou destaque a desenvolvida por 

Thomas Marshall, a qual até hoje é citada, de forma recorrente, nos textos sobre cidadania.   

Considerando a cidadania como uma construção histórica, e tomando por base a 

realidade britânica, Marshall divide seu conceito em três elementos: civil, político e social. O 

primeiro relaciona-se com a aquisição dos direitos de liberdade individual (de expressão, 

locomoção, pensamento, culto e propriedade...). Associado a esses direitos está o de defender-

se judicialmente da violação a algum deles. Por isso, o autor conclui que os tribunais são as 

instituições políticas que mais se aproximam dessa classe de direitos (MASHALL, 2002, p. 

9). 

O elemento político constitui-se na oportunidade de atuar interferindo no exercício 

do poder, seja como membro de algum órgão público ou como eleitor desses membros. Está, 

portanto, ligado ao Poder Legislativo (MARSHALL, 2002, p. 9). 

Por fim, a cidadania incorpora o elemento social, que corresponde ao direito de 

participar da herança social, levando uma vida de acordo com os padrões prevalecentes na 

sociedade. Relaciona-se com o sistema educacional e com os serviços sociais (MARSHALL, 

2002, p. 9).   

O autor assinala que, somente a partir da Idade Moderna, esse tipo de atribuição de 

status se tornou possível, porque, na Idade Média, a divisão da sociedade em estamentos 

impossibilitava a adoção de código único de direitos e deveres para todas as classes. Ademais, 

sua teoria propõe uma cidadania nacional, portanto, de aplicação impossível no fragmentado 

mundo feudal (MARSHALL, 2002, p. 10). 

O cunho histórico da teoria em comento decorreu da atribuição do desenvolvimento 

de cada um dos elementos a um século específico. Assim, no século XVIII, destacou-se o 

reconhecimento dos direitos civis, inicialmente com o Habeas Corpus e a abolição da censura 

de imprensa. No campo econômico, tem-se o reconhecimento da liberdade de exercício 

profissional, já que antes a Elizabethan Statute of Artificers reservava alguns ofícios a 

determinadas classes sociais. Um fator determinante citado pelo autor para o reconhecimento 
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desses direitos foi o fim da servidão ocorrido no século XVII, na Inglaterra, proporcionado o 

gozo da liberdade por todos (MARSHALL, 2002, p. 12-15). 

O século XIX, por seu turno, foi o palco de ampliação dos direitos políticos, 

consistente não na criação de direitos, mas no alargamento do rol dos que fariam jus a eles 

antes restritos a determinados grupos 
11

. Cumpre esclarecer, contudo, que a igualdade política 

absoluta não foi estabelecida nesse período. Algumas desigualdades remanesceram e só foram 

abolidas no século seguinte (MARSHALL, 2002, p. 16-17). 

As normas que previam direitos sociais já existiam no século XIX. Citem-se, como 

exemplos, a Lei dos Pobres (Poor Law); o Sistema Speenhamland de assistência aos pobres, 

que regulamentava o salário-mínimo e o salário-família; e as Leis Fabris, que determinavam 

medidas de proteção aos trabalhadores das fábricas. Esses diplomas, todavia, serviram não 

para aglutinar os direitos sociais ao status de cidadão, mas para divorciá-los. Assim, aqueles 

que optassem pelo gozo dos direitos sociais estariam abrindo mão da cidadania, pois os 

direitos de liberdade integrantes do status não se coadunavam com direitos dessa natureza. 

Explica Marshall (2002, p. 19) que “O estigma associado à assistência aos pobres exprimia os 

sentimento profundos de um povo que entendia que aqueles que aceitavam assistência deviam 

cruzar a estrada que separava a comunidade de cidadãos da companhia dos indigentes”. 

Essa incompatibilidade entre cidadania e direitos sociais foi extinta com ajuda do 

desenvolvimento da educação primária pública no século XIX, abrindo caminho para a 

incorporação dos direitos sociais ao status de cidadão no século XX. Tal fato decorreu da 

conclusão de que a educação é um prerrequisito para o exercício das liberdades civis, não se 

podendo fazer uma livre escolha sem uma mente madura, preparada para tal. Tornou-se, pois, 

uma obrigação estatal o preparo das crianças desde a infância para o exercício da cidadania 

quando adultas, já que não se poderia garantir que os pais assim o fariam por si mesmos. 

Ademais, a educação também era um elemento necessário ao bom exercício dos direitos 

políticos e ao desenvolvimento da ciência. Enfim, acreditava-se que o adequado 

funcionamento da sociedade dependeria da educação de seus membros. 

A sequência de incorporação de cada um desses elementos no status de cidadão 

segue uma ordem não só cronológica, mas também lógica, porquanto que o exercício dos 
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 Nas palavras do autor, “[...] consistiu não na criação de novos direitos para enriquecer o status já gozado por 

todos, mas na doação de velhos direitos a novos setores da população. No século XVIII, os direitos políticos 

eram deficientes não em conteúdo, mas na distribuição, isto é, pelos padrões da cidadania” (MARSHALL, 2002, 

p. 15). 
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direitos anteriores resultou no reconhecimento daqueles pertencentes às categorias 

posteriores. Assim, após o gozo das liberdades civis, reivindicou-se o direito ao voto (direito 

político), e, com a eleição de membros das classes populares, foi possível o reconhecimento 

de direitos sociais (CARVALHO, 2011, p. 10-11). 

Apesar de conferir, indiscutivelmente, um destaque bem maior aos direitos, Marshall 

não ignora, em sua teoria, a titularidade de obrigações pelos cidadãos. Destarte, na esteira 

reflexiva do autor, “A cidadania é um status concedido àqueles que são membros integrais de 

uma comunidade. Todos que possuem o status são iguais com respeito aos direitos e 

obrigações pertinentes ao status” (MARSHALL, 2002, p. 24). Com relação aos deveres, 

Marshall ressalta que, ao passo que os direitos se multiplicaram e são precisos, de forma que 

cada cidadão sabe exatamente aquilo que pode reivindicar, os deveres são vagos e encontram-

se dispersos na obrigação genérica de levar uma vida de bom cidadão. Dentre eles, entretanto, 

se destaca, pela certeza, o dever de pagar impostos e contribuições de seguro, de cujo 

cumprimento depende a efetivação de direitos (2002, p. 65). 

Apesar, porém, do considerável respaldo de que goza a teoria há pouco retratada, não 

se pode deixar de analisá-la de forma crítica, observando que ela foi desenvolvida, como se 

explanou, tomando a realidade inglesa como referência, sendo, portanto, plenamente possível 

a existência de ordens distintas de reconhecimento de direitos em outros países. 

Com efeito, Vieira (2001, p. 43) observa que, nos Estados Unidos da América, por 

exemplo, a luta pelo reconhecimento de direitos civis dificultou a ampliação dos direitos 

sociais. Em outros países, que passaram por experiências fascistas ou comunistas, esses 

regimes contribuíram para a conquista dos direitos sociais em detrimento dos civis e dos 

políticos. Ademais, mesmo dentro da Grã-Bretanha, a história de determinadas regiões não 

obedece à análise evolutiva de Marshall. 

A confrontação da lição em análise com a realidade brasileira também já foi objeto 

de estudo pelo cientista político José Murilo de Carvalho. Em sua obra Cidadania no Brasil: 

um longo caminho, o autor parte da teoria de Marshall para analisar o reconhecimento de 

direitos do cidadão brasileiro e conclui que aqui a sequência narrada na teoria inglesa foi 

invertida (2011, p. 219). Veja-se a seguir o panorama desse percurso narrado por Carvalho 

para chegar à citada conclusão. 

Iniciando pelo período colonial, há de se registrar que o próprio modelo de 

colonização empregado não pretendia criar uma civilização, porquanto se tratava muito mais 
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de uma empreitada comercial, voltada para a exploração dos recursos naturais disponíveis na 

nova terra. Havia, como anota Freire (1967, p. 68), por parte dos colonizadores, a intenção 

“[...] de ficar „sobre‟ ela [a terra]. Não de ficar nela e com ela”. 

Assim, as características da sociedade brasileira da época não contribuíam para o 

desenvolvimento de uma cidadania. Havia uma conjuntura formada por grandes propriedades 

de terra, onde se desenvolviam monoculturas voltadas para a exportação, empregando-se 

trabalho escravo 
12

.
 

Por seu turno, Bastide (1971, p. 22-23) esclarece que a colonização empreendida por 

Portugal no Brasil pautava-se no tripé latifúndio, monocultura e escravidão. A sociedade, por 

sua vez, era aristocrática
13

, composta por um senhor branco latifundiário, que ocupava o topo 

da pirâmide; na camada mediana, achavam-se o servo ou o cliente nativo, o agregado, 

habitando de favor nas terras daquele; e, na base, estava o escravo negro. 

Conforme esclarece Carvalho (2011, p. 21), a parcela da sociedade formada por 

escravos não gozava de direitos civis básicos como à liberdade e à integridade física, sendo 

tratados inclusive como mercadorias. Os latifundiários, por sua vez, também não poderiam ser 

considerados cidadãos, pois, apesar de gozarem dos direitos civis e políticos (ativos e 

passivos), não dispunham da noção de igualdade, básica para o sentido de cidadania, já que o 

poder do governo não adentrava suas terras, onde eles ditavam as normas e realizavam a 

“justiça”. O seguinte trecho da obra de Freyre (2005, p. 271) representa bem o que se acaba 

de expor: 

 

Criminoso ou escravo fugido que se apadrinhasse com senhor de engenho livrava-se 

na certa das iras da justiça ou da polícia. Mesmo que passasse preso diante da casa-

grande bastava gritar: - “Valha-me, seu coronel Fulano”. E agarrar-se à porteira ou a 

um dos moirões da cerca. 

 

De acordo com o observado por Oliveira e Teixeira (2013, online), a relação que os 

latifundiários mantinham com as camadas inferiores da sociedade explicitava um dos aspectos 
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 No mesmo sentido: “Formou-se na América tropical uma sociedade agrária na estrutura, escravocrata na 

técnica de exploração econômica, híbrida de índio – e mais tarde de negro – na composição” (FREYRE, 2005, p. 

65). 
13

 Conforme o escólio de Freyre, a colonização brasileira foi a mais aristocrática de toda a América. Veja-se: “A 

colonização do Brasil se processou aristocraticamente – mais do que a de qualquer outra parte da América. No 

Peru terá havido maior brilho cenográfico; maior ostentação das formas e dos acessórios da aristocracia 

europeia. Lima chegou a ter quatro mil carruagens rodando pelas ruas e, dentro delas, magníficos e inúteis, 

centenas de grandes da Espanha. Quarenta e cinco famílias só de marqueses e condes. Mas onde o processo de 

colonização europeia  afirmou essencialmente democrático foi no norte do Brasil. Aristocrático, patriarcal, 

escravocrata. O português fez-se aqui senhor de terras mais vastas, dono de homens mais numerosos que 

qualquer outro colonizador da América” (2005, p. 267). 
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mais perigosos à consolidação da cidadania no Brasil, qual seja, o patrimonialismo. Isto 

porque eles estavam incumbidos de várias funções estatais, todavia, o exercício dessas 

funções era guiado não pelo bem comum, mas pelos seus interesses pessoais, preponderando-

se, assim, o interesse privado sobre o público. 

Outro elemento contrário à cidadania que, no Brasil, teve gênese nas relações entre 

os senhores de terra e a camada média da sociedade foi o paternalismo. Como explica Freire 

(1967, p. 69), num contexto formado por grandes propriedades rurais, distantes entre si, 

submeter-se à proteção e ao mando de um latifundiário era uma forma de proteger-se dos 

ataques dos nativos, da violência dos colonizadores e de qualquer ameaça que os outros 

senhores poderiam representar. Assim, estavam originadas as primeiras condições 

culturológicas para que se criasse, no brasileiro, uma propensão pela dependência, pelo 

protecionismo. 

Ligada a esse aspecto encontra-se também a acomodação, decorrente do estado de 

submissão à autoridade de um senhor com poderes pouco limitados. O problema é que o 

ajustamento ao que era determinado por um superior impede o desenvolvimento da 

criticidade, necessária à participação consciente nas decisões coletivas (FREIRE, 1967, p. 74). 

Obviamente, os que se encontravam no estrato médio da sociedade também não se 

poderiam denominar cidadãos, uma vez que, apesar de livres, não possuíam educação básica 

para o exercício dos direitos civis
14

. 

No tocante à educação mencionada há instantes, deve-se esclarecer ainda que a 

colonização portuguesa, eminentemente exploratória, não investiu nela. Após a expulsão dos 

Jesuítas em 1759, o governo da Metrópole se encarregou, de forma insatisfatória, das poucas 

iniciativas dessa natureza existentes. Segundo Carvalho (2011, p. 22-23), apesar de não se 

dispor de dados desse período, os números de uma fase próxima denunciam a carência nessa 

seara. Confira-se: 

 

                                                           
14

 Fausto esclarece sobre a composição dessa classe intermediária, que, com o passar do tempo, ainda que num 

pequeno número, adquiriu um certo nível cultural, mormente, após as transformações passadas pelo Brasil após a 

descoberta de metais preciosos e a vinda da Família Real com o consequente crescimento urbano: “A população 

livre e pobre abrangia pessoas de condição diversa. Roceiros, pequenos lavradores, trabalhadores povoaram os 

campos; as poucas cidades reuniram vendedores de rua, pequenos comerciantes e artesãos. Lembremos, de 

passagem, que esse quadro não foi estático. A descoberta de ouro e dos diamantes em Minas Gerais, Goiás e 

Mato Grosso, a partir de princípios do século XVIII, e a vinda da família real para o Rio de Janeiro, no início do 

século XIX, foram, cada um à sua maneira, fatores de diversificação social e de alteração das relações entre 

campo e cidade. Na região mineira e nos centros urbanos, como Salvador e o Rio de Janeiro, existiam burocratas 

e administradores, letrados e gente dedicada às chamadas profissões liberais, especialmente a advocacia” (2012, 

p. 63). 
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[...] se verificarmos em 1872, meio século após a independência, apenas 16% da 

população era alfabetizada, poderemos ter uma idéia da situação àquela época. [...] 

A situação não era muito melhor na educação superior. Em contraste com a 

Espanha, Portugal nunca permitiu a criação de universidades em sua colônia. [...] Os 

brasileiros que quisessem, e pudessem, seguir curso superior tinham que viajar a 

Portugal, sobretudo à Coimbra. Entre 1772 a 1872, passaram pela Universidade de 

Coimbra 1.242 estudantes brasileiros. Comparado com os 150 mil da colônia 

espanhola, o número é ridículo. 

 

Ainda sobre a colonização brasileira, importa acrescentar o fato de que suas 

características, já relatadas, não contribuíram para constituir uma vivência comunitária, em 

que se desenvolvesse a participação popular no governo da coisa pública. Não houve, por 

exemplo, a construção de centros urbanos capitaneada por uma classe média, que pudesse 

experimentar uma vivência democrática, apta ao desenvolvimento de um sentimento de 

corresponsabilidade, de uma solidariedade política. O que aconteceu, na maioria dos casos, 

foi a formação de aglomerados urbanos estruturados de forma hierárquica e compulsória. 

Assim, não haveria condições de, após o País se fazer independente, instalar-se de fato uma 

democracia, pois o senso de participação ainda não estava presente na consciência do povo 

(FREIRE, 1967, p. 71-72). 

No período de 1822 a 1930, a situação não foi objeto de mudanças significativas
15

. A 

proclamação da República, como se poderia esperar, não contribuiu para o desenvolvimento 

de uma civilidade nem na capital do País, o Rio de Janeiro. Uma descrição da Cidade, à 

época, pode contribuir para a compreensão dessa realidade. Consoante Carvalho (2012, p. 

162), o Rio de Janeiro era ainda fortemente marcado pelas tradições escravista e colonial que 

dificultavam o desenvolvimento das liberdades civis e viciavam as relações entre o povo e o 

governo 
16

.  

Ainda no alcance de Carvalho (2012, p. 161-163), a relação da República com a 

Cidade somente contribuiu para o distanciamento entre ambas e a cidadania por dois motivos. 

O primeiro diz respeito à neutralização empreendida pelo regime republicano sobre as forças 
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 “Não havia república no Brasil, isto é, não havia sociedade política. Não havia „repúblicos‟, isto é, não havia 

cidadãos. Os direitos civis beneficiavam a poucos, os direitos políticos a pouquíssimos, dos direitos sociais ainda 

não se falava, pois a assistência social estava a cargo da Igreja e dos particulares” (Carvalho, 2011, p. 23-24).  
16

 Comentando a impossibilidade de instalar-se verdadeiramente uma democracia no Brasil que ainda matinha a 

estrutura colonial, tem-se: “Importávamos o estado democrático não apenas quando não tínhamos nenhuma 

experiência de autogoverno, inexistente em toda a nossa vida colonial, mas também e sobretudo quando não 

tínhamos ainda condições capazes de oferecer ao „povo‟ inexperimentado, circunstâncias ou clima para as 

primeiras experiências verdadeiramente democráticas. Superpúnhamos a uma estrutura economicamente feudal e 

a uma estrutura social em que o homem vivia vencido, esmagado e „mudo‟, uma forma política e social cujos 

fundamentos exigiam, ao contrário do mutismo, a dialogação, a participação, a responsabilidade, política e 

social. A solidariedade social e política, também, a que não poderíamos chegar, tendo parado, como paráramos, 

na solidariedade privada, revelada numa ou noutra manifestação como o „mutirão‟” (FREIRE, 1967, p. 79-80). 
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políticas da Cidade, mediante a consolidação de um poder oligárquico que não encorajava a 

participação popular no governo. O segundo fator refere-se ao afã da elite fluminense de 

funcionar como uma vitrine para a Europa da civilização e do progresso nos moldes europeus 

17
. Para tanto, obstava-se a participação do povo na vida política e cultural da Cidade, já que 

aquele não se enquadrava em nada (comportamento político, cultura, fisionomia) nos padrões 

europeus. Nesse sentido, 

 

Na República que não era, a cidade não tinha cidadãos. Para a grande maioria dos 

fluminenses, o poder permanecia fora do alcance, do controle e mesmo de 

compreensão. Os acontecimentos políticos eram representações em que o povo 

comum aparecia como espectador ou, no máximo, como figurante. Ele se 

relacionava com o governo seja pela indiferença aos mecanismos oficiais de 

participação, seja pelo pragmatismo na busca de empregos e favores, seja, enfim, 

pela reação violenta quando se julgava atingido em direitos e valores por ele 

considerados extravasantes da competência do poder (CARVALHO, 2012, p. 162-

163). 

 

Com relação aos direitos políticos, considerando-se a disciplina da Constituição de 

1824, tinha-se um número elevado de eleitores se comparado ao tamanho do colégio eleitoral 

de outros países que também não instituíram o voto universal (como Inglaterra, Portugal, 

Itália e Holanda). Quando se buscava, todavia, analisar o aspecto material dessa realidade, a 

situação mudava de figura, de otimista para pessimista, pois a maior parte da população não 

possuía qualquer tipo de instrução para o exercício desses direitos (CARVALHO 2011, p. 

31). Ademais, a exigência de alfabetização para se ter o direito de votar, introduzida em 1881 

consubstanciou-se numa verdadeira barreira que impediu o crescimento do eleitorado. 

Acrescente-se, ainda, o fato de que a Constituição republicana retirou do governo a obrigação 

de fornecer instrução primária. Havia, dessa forma, uma ordem liberal profundamente 

antidemocrática (CARVALHO, 2012, p. 43-45). 

Nesse mesmo sentido, Amado (2002, p. 78-79), referindo-se aos números do 

primeiro recenseamento que se fez no Brasil, em 1872, afirmava que: 

 

O povo brasileiro, existente como realidade viva, não podia deixar de ser apenas 

trezentas mil ou quatrocentas mil pessoas pertencentes às famílias proprietária de 

escravos, os fazendeiros, os senhores de engenho de onde saíam os advogados, os 

médicos, os engenheiros, os altos funcionários, os diplomatas, os chefes de 

empresas, únicas pessoas que sabiam ler, tinham alguma noção positiva do mundo e 
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 Essa característica do Brasil de fazer-se vitrine, provavelmente, foi herança de Portugal. Para tanto, veja-se o 

que afirma Freyre: “Há muito que descontar nas pretensões de grandeza do português. Desde fins do século XVI 

ele vive parasitariamente de um passado cujo esplendor exagera. Supondo-se diminuído ou negado pela crítica 

estrangeira, artificializou-se em um português-para-inglês-ver [...]” (2005, p.267). 
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das coisas e podia compreender, dentro da sua educação, o que vinham a ser 

Monarquia, Republica, sistema representativo, direito de voto, Governo etc. 

 

O exercício dos direitos civis, por sua vez, quedava-se comprometido pela herança 

do período anterior: a escravidão, os latifúndios e o Estado aliado ao poder privado exercido 

por uma parcela minoritária da população (CARVALHO, 2011, p. 45).  

Os avanços na área dos direitos sociais foram tímidos, pontuais e, por vezes, apenas 

formais, como a criação de caixas de aposentadoria e pensão apenas para algumas categorias 

de profissionais ou a falta de eficácia do Código de Menores, aprovado em 1927. Prevalecia 

uma atitude estatal condizente com um liberalismo ortodoxo, segundo o qual não era papel do 

Estado prestar qualquer tipo de assistência social (CARVALHO, 2011, p. 61-64).  

Esse panorama dos direitos sociais no País começou a modificar-se no período de 

1930 a 1964, quando houve, por exemplo, a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e 

Comércio e de ampla legislação previdenciária e trabalhista (CARVALHO, 2011, p. 87).  

Fausto (2012, p. 286-287) explica que, na Era Vargas, as questões ligadas aos 

trabalhadores, que até então haviam recebido uma atenção esporádica, foram alvo de uma 

política governamental articulada e específica. As ações estatais possuíam dois objetivos 

principais que se complementavam, quais sejam, a repressão das iniciativas populares de 

organização dos trabalhadores, que poderiam fugir do controle estatal, e a manutenção das 

associações laborais de forma difusa sob o mando do Estado. Para tanto, empreendeu-se um 

forte repressão sobre os partidos políticos e organizações de esquerda. O Decreto nº 

19.770/1931 regulamentou a organização e o funcionamento dos sindicatos dos trabalhadores 

e patronais, definindo-os como órgãos consultivos e de colaboração com o poder público. Ao 

governo, portanto, era dada a função de controle dessas associações, cujas reuniões eram 

assistidas por funcionários do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Para que 

pudessem funcionar, os sindicatos dependiam da autorização ministerial, que somente era 

concedida após o atendimento de uma série de exigências impostas pelo governo, e que 

poderia ser cassada se as normas de funcionamento estabelecidas fossem descumpridas. 

Inicialmente, as organizações operárias, eminentemente aquelas lideradas por membros de 

esquerda, tentaram resistir ao controle estatal narrado. A própria base dessas organizações, 

todavia, uniu-se ao governo, ultrapassando qualquer resistência. 

Em razão desse retrato, não se pode deixar de observar que há uma contradição na 

ordem descrita por Marshall, já que o reconhecimento de importantes direitos sociais não 
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decorreu do exercício dos direitos políticos pelos cidadãos, mas, de forma contrária, deu-se 

num momento de repressão desses direitos e de desarticulação das organizações políticas de 

base
18

. 

No campo da educação, direito social imprescindível para o exercício dos direitos de 

demais classes, como defendido por Marshall, o governo getulista procurou também avançar. 

Dentre as mudanças realizadas, destaquem-se: a criação do Ministério da Educação e Saúde 

(1930); a instituição de condições para o surgimento de verdadeiras universidades, pois, até 

então, o que se tinha era a junção de escolas superiores. Assim, surgiram a Universidade de 

São Paulo (1934) e a Universidade do Distrito Federal (1935), e a Universidade do Rio de 

Janeiro passou por uma reorganização (1931), para, de fato, ganhar contornos de instituição 

universitária. No que concerne ao ensino secundário, procederam-se a mudanças com a 

finalidade de implantá-lo de fato, pois o que se tinha, à época, não passava de cursos 

preparatórios para o ingresso em cursos superiores. Para tanto, estabeleceu-se um currículo de 

sete anos, composto por cinco anos do ciclo fundamental e por dois do ciclo complementar, 

tendo a frequência se tornado obrigatória, bem como a apresentação de diploma de nível 

secundário para o ingresso no nível superior (FAUSTO, 2012, p. 288-289). 

Deve-se, no entanto, exprimir por oportuno que as políticas educacionais descritas 

tiveram cunho autoritário, compromissado com a visão centralizadora que imperava. A 

educação foi organizada do centro para a periferia e de cima para baixo, com o objetivo de 

formar novas elites intelectuais. Não havia, portanto, preocupação com o envolvimento e com 

a mobilização da sociedade, tampouco com uma formação escolar totalitária. Tinha-se, na 

realidade, uma mistura de valores hierárquicos com o conservadorismo influenciado pela 

Igreja Católica (FAUSTO, 2012, p. 288-289). 

O período em comento foi marcado pela instabilidade política, em que se alternaram 

regimes democráticos e ditatoriais, com isso, houve uma grande alteração no contexto dos 

direitos políticos. 

Assim, exemplificando-se, após 1930, a reforma do sistema eleitoral prometida por 

Getúlio Vargas resultou na dissolução da Justiça Eleitoral e na consequente extinção dos 

partidos políticos, pois, para um regime ditatorial, como foi o implantado, não era nada 

interessante o pluripartidarismo (BONAVIDES; ANDRADE, 2003, p. 347-348).  
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 Nesse sentido: “A política trabalhista do governo Vargas constitui um nítido exemplo de uma ampla iniciativa 

que não derivou das pressões de uma classe social e sim da ação do Estado” (FAUSTO, 2012, p. 287). 
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Já após a queda do Estado Novo, em 1945, o País passou pela primeira experiência 

propriamente democrática, contando com o aumento da lisura do processo eleitoral, 

conferindo maior peso ao voto popular (CARVALHO, 2011, p. 87-88). 

Os direitos civis, por sua vez, figuraram nas três Constituições do período, mas, na 

prática, seu gozo continuou precário pela maioria da população. Inclusive, cumpre salientar 

que, a despeito da previsão na Constituição de 1937, durante o período ditatorial, muitos deles 

foram suspensos, mormente os ligados à liberdade de expressão e de organização 

(CARVALHO, 2011, p. 88). 

De 1946 a 1964, o Brasil passou por um período democrático considerável, apesar de 

efêmero. Conforme explicam Oliveira e Teixeira (2013, online), esse foi o resultado da 

alteração da economia do País, que passou por um importante processo de industrialização, 

resultando no aumento do êxodo rural e, consequentemente, no crescimento dos centros 

urbanos. Juntamente com a alfabetização, os movimentos sociais e o voto, cresceu, nessa 

época, a participação política da cidadania, o que foi responsável pela inauguração de um 

espaço público inédito no Brasil. Não se pode olvidar, porém, da grande influência e do 

domínio significativo que o populismo passou a exercer sobre o povo que acabara de se livrar 

do jugo dos coronéis ao deixar o campo. Além disso, a imaturidade da democracia e da 

cidadania brasileiras contribuiu para a instauração de uma ditadura, então comandada pelas 

Forças Armadas. 

Durante a ditadura militar (1964-1985), houve ampla restrição aos direitos civis, 

agredidos fortemente num período marcado, por exemplo, por prisões ilegais e por censura 

prévia, exercida pelos órgãos estatais sobre as manifestações culturais (CARVALHO, 2011, 

p. 157s).  

Nessa época, ocorreu um aumento do direito de votos em 161%, considerando-se as 

eleições presidenciais de 1960 até as eleições gerais de 1985. Contraditoriamente, esse foi um 

tempo marcado pela cassação dos demais direitos políticos de vários brasileiros 

(CARVALHO, 2011, p. 167). 

Os direitos sociais, por seu turno, ganharam ênfase, citem-se, para exemplificar, a 

criação do Instituto Nacional da Previdência Social (INPS), em 1966, e do Fundo de 

Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural) (CARVALHO, 2011, p. 157). Não se pode 

deixar, no entanto, de olhar criticamente para esses reconhecimentos de direitos, já que os 

regimentos autoritários do Brasil pós-30 sempre procuravam compensar a limitação de 
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direitos civis e políticos com medidas eivadas de um forte paternalismo social (CARVALHO, 

2011, p. 190).  

Como já se adiantou, pela evolução descrita por Carvalho e retratada em linhas 

anteriores, percebe-se que, no Brasil, o reconhecimento de direitos não se deu conforme o 

sistema da teoria de Marshall o que pode ter comprometido a construção da cidadania do povo 

brasileiro, pois, como se explicitou, a ordem de Marshall não era só cronológica, mas também 

lógica, de forma que, o reconhecimento de direitos da categoria seguinte resultava da 

reivindicação do povo fortalecido pelo gozo de direito da categoria anterior. Não se está aqui 

a defender o argumento de que essa fórmula seja a única possível para a constituição de uma 

cidadania consciente e adequada à democracia, mas é também inegável que não contribuem 

em nada para a consecução desse objetivo os longos períodos ditatoriais da história brasileira, 

em que direitos civis e políticos eram intensamente tolhidos, e o reconhecimento de direitos 

sociais utilizado como uma forma de amordaçar o povo vítima dessa negação de direitos, sem 

que isso partisse da reivindicação de um povo politizada para fazê-lo
19

. 

Sabe-se que a Historia do Brasil não finda com o término da ditadura militar e que, 

em 1988, foi promulgada a atual Constituição Federal, juntamente com a ampliação dos 

direitos de todas as ordens, e a inauguração de um período de estabilidade democrática jamais 

vivido pela Nação. Reserva-se, todavia, a exposição pormenorizada dos aspectos 

constitucionais vigentes à seção seguinte, em que também se discutirão os contornos da 

cidadania nos dias atuais. 

 

2.1.4 A cidadania nos dias atuais 

 

Com o fim do regime ditatorial militar, inaugura-se no País outra Ordem 

Constitucional mediada pela Constituição Federal de 1988, que recebeu, no discurso proferido 

na cerimônia de sua promulgação, pelo então deputado Ulysses Guimarães, a antonomásia de 

“Carta Cidadã”, pois segundo ele,  

 

                                                           
19

 Nesse sentido: “Uma das razões para nossas dificuldades pode ter a ver com a natureza do percurso que 

descrevemos. A cronologia e a lógica da sequência descrita por Marshall foram invertidas no Brasil. [...] Seria 

tolo achar que só há um caminho para a cidadania. A história mostra que não é assim. Dentro da própria Europa 

houve percursos distintos, como demonstram o caso da Inglaterra, da França e da Alemanha. Mas é razoável 

supor que caminhos diferentes afetem o produto final, afetem o tipo de cidadão, e, portanto, de democracia, que 

se gera. Isto é particularmente verdadeiro quando a inversão da pirâmide é completa, quando os direitos sociais 

passam a ser a base da pirâmide. (CARVALHO, 2011, p. 219-221) 
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A Constituição mudou na sua elaboração, mudou na definição dos poderes, mudou 

restaurando a Federação, mudou quando quer mudar o homem em cidadão, e só é 

cidadão quem ganha justo e suficiente salário, lê e escreve, mora, tem hospital e 

remédio, lazer quando descansa (CÂMARA DOS DEPUTADOS, online). 
20

 

 

Percebe-se que a cidadania aufere um papel de destaque na CF/88, aparecendo no rol 

dos fundamentos da República Federativa do Brasil (art. 1º, II). Constituído como Estado 

Democrático de Direito, torna-se imprescindível a intensa participação popular, consequência 

da atuação dos cidadãos, verdadeiros titulares do poder político, legitimando seu exercício 
21

. 

Na nova Constituição, houve a expansão dos direitos políticos, mediante a 

facultatividade do voto dos analfabetos, última restrição ainda existente; a redução da idade 

mínima para tornar-se eleitor de 18 para 16 anos; e uma menor restrição à criação e ao 

funcionamento de partidos políticos relativamente à legislação anterior. O rol de direito 

sociais, por sua vez, é o mais amplo de todas as Constituições brasileiras. Os direitos civis 

participaram da mesma dinâmica de ampliação, tendo sido restabelecidos após a suspensão no 

regime militar com algumas inovações no ordenamento jurídico, como a criação do habeas 

data, do mandado de injunção, do Código de Defesa do Consumidor e do Programa Nacional 

de Direitos Humanos (CARVALHO, 2011, p. 200-209). 

Somente a previsão de direitos no texto normativo, todavia, não possui a faculdade 

de constituir uma verdadeira cidadania para o Brasil, mormente, caso se tome como referência 

o conceito mais atual de cidadania, que dá aos deveres destaque equivalente ao concedido 

apenas aos direitos de outrora e agrega, à existência de direitos e de deveres, uma atitude de 

comprometimento com a comunidade. 

A tal respeito, Lopes (2006, p. 25) é uma das autoras a conferir enfoque também aos 

deveres decorrentes da cidadania. Na sua inteligência, a cidadania constitui um direito 

                                                           
20

 No mesmo sentido, transcreva-se o prefácio de Ulysses Guimarães na edição da Constituição de 1988 lançada 

pelo Senado Federal e, posteriormente, retirada de circulação: "O homem é o problema da sociedade brasileira: 

sem salário, analfabeto, sem saúde, sem casa, portanto sem cidadania. A Constituição luta contra os bolsões de 

miséria que envergonham o País. Diferentemente das sete Constituições anteriores, começa com o homem. 

Geograficamente testemunha a primazia do homem, que foi escrita para o homem, que o homem é seu fim e sua 

esperança, é a Constituição cidadã. Cidadão é o que ganha, come, mora, sabe, pode se curar" (BONAVIDES; 

ANDRADE, 2004, p. 501). 
21

 Ressaltando a importância do fomento da participação popular dentro dos Estados democráticos, tem-se, 

também, a lição de Canotilho: “O Estado constitucional não é nem deve ser apenas um Estado de direito. [...] Ele 

tem de estruturar-se como Estado de direito democrático, isto é, como uma ordem de domínio legitimada pelo 

povo. A articulação do “direito” e do “poder” no Estado constitucional significa, assim, que o poder do Estado 

deve organizar-se e exercer-se em termos democráticos. O princípio da soberania popular é, pois, uma das traves 

mestras do Estado Constitucional. O poder político deriva do “poder dos cidadãos” (CANOTILHO, 2002, p. 

109). 
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fundamental, todavia, como não existe direito sem uma obrigação que lhe corresponda, a 

noção de dever necessita compor a noção de cidadania. 

Em sentido semelhante, leciona Lima (2006, p. 140-141), ao exprimir a ideia de que 

direitos e deveres têm o mesmo grau de importância e convivem numa relação de simbiose 

essencial, fazendo com que enfoque em só um desses aspectos resulte num sistema inacabado. 

Ele adverte, no entanto, para o fato de que, diferentemente da teoria dos direitos 

fundamentais, que se encontra amplamente desenvolvida e sistematizada, quando se fala de 

deveres dos cidadãos, não se goza da mesma certeza, e poucos são os estudos que versam 

sobre o assunto. Um dos possíveis motivos apontado pelo autor para essa constatação é o de 

que o tema não possui um trato tão prazeroso como o dos direito, porquanto, necessariamente, 

invoca a responsabilização e condena a omissão. Outra justificativa possível, essa de cunho 

histórico, aponta para a premente necessidade sentida de empreender esforços para o 

desenvolvimento da teoria dos direitos num contexto em que, no passado recente, os cidadãos 

eram vítimas de atitudes arbitrárias dos seus semelhantes e do Estado. 

Inserto no segundo aspecto, o autor (LIMA, 2006, p. 169) explica que o equilíbrio 

entre o reconhecimento de direitos e de deveres ficou prejudicado por situações históricas, 

fazendo com que a questão fosse vista apenas por uma óptica, tornando-se então incompleta. 

Assim, por exemplo, no período em que se postulava a consolidação das liberdades públicas 

em face dos regimes autoritários, não se cogitava no reconhecimento de deveres também dos 

cidadãos, apenas do Estado. Inversamente, nos regimes antidemocráticos, atribuem-se ao 

Estado direitos e prerrogativas, ao passo que aos cidadãos se impõe a observância de uma 

série de obrigações. Em sede de um regime democrático, no entanto, tendo em vista a 

sensibilidade reclamada à pessoa atual pela globalização e o desenvolvimento da ideia de 

solidariedade, não se pode ignorar a necessidade de equilíbrio entre o reconhecimento de 

direito e de deveres para os cidadãos e o Estado 
22

. 

Antes de concluir esse breve percurso pelas lições de Lima, deve-se ainda 

acrescentar a noção de que para o cidadão exercer os deveres si inerentes, faz-se necessário 

que ele tenha acesso às informações sobre a coisa pública, desenvolvendo uma consciência 
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 Nas palavras do autor, “Quantas vezes a Constituição se reporta, expressamente, aos deveres dos cidadãos, dos 

homens públicos e do próprio Estado? É inconcebível que os indivíduos sejam titulares de direitos e poderes sem 

possuírem deveres, ora com a pátria, ora com o Poder Público, ora com a sociedade, ora com os mais fracos e 

necessitados, ora com os demais sujeitos do grupo que integram e, noutras vezes, com indivíduos que nem 

sequer conhecem. Pois o mundo globalizado e o avanço dos direitos de solidariedade reclamam esta abordagem, 

esta sensibilidade que deve marcar o homem moderno” (LIMA, 2006, p. 140). 
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sobre a importância da democracia, da paz social, da saúde econômica do País, de seus 

problemas políticos...
23

 Além disso, é condição a abertura de espaços que possibilitem o 

exercício desses deveres dentro da sociedade civil organizada (2006, p. 165).  

Na mesma linha, Buffon (2009, p. 80-83) descreve o fenômeno denominado 

hipertrofia dos direitos fundamentais. Segundo o autor, após a 2ª Guerra Mundial, houve um 

forte movimento de constitucionalização de direitos, que passaram a gozar dos status de 

fundamentais, ocupando um amplo espaço nas constituições que surgiram nesse período. 

Referido fenômeno consiste exatamente na consagração constitucional dessa enorme gama de 

direitos, todavia, muitas vezes, sem uma séria preocupação de que eles fossem efetivados 

realmente. Destarte, as constituições contemporâneas, que surgiram no período de 

redemocratização, entre as quais está encontra-se a CF/88, preocuparam-se tanto com os 

direitos, que descuidaram da regulamentação dos deveres 
24

. 

Ainda no tocante à consideração do dever inserido no conceito de cidadania, Janine 

(2012, p. 14-15) leciona que, na sociedade de consumo, o direito é visto como um produto. 

Assim, equipara-se, por exemplo, o direito de votar ao direito de dar a destinação que se quer 

ao produto comprado. Como adverte o autor, porém, obviamente, tais coisas não são 

equivalentes, pois os direitos na vida em comunidade se ligam necessariamente a obrigações, 

de forma que a pessoa não pode gozar deles se não cumprir determinados deveres. 

Adota-se, portanto, neste estudo, a lição de Nabais (2007, p. 149-150), para quem a 

cidadania passa, atualmente, por um terceiro estágio, que ele denomina “cidadania solidária” 

ou “cidadania responsavelmente solidária”.  Essa nova fase é inaugurada após a superação das 

duas anteriores: a cidadania do Estado Liberal e a cidadania do Estado Democrático. Na 

primeira, tinha-se uma cidadania passiva, por deixar a cargo do Estado o exclusivo exercício 

do poder político, já que não havia um sentimento de inserção na comunidade política. A 

preocupação, nessa quadra, estava voltada para a proteção dos direitos de liberdade. No 

segundo período, nasceu a preocupação com a participação na vida política do Estado, 

mediante o sufrágio universal. Chegando-se à terceira etapa em que o cidadão desempenha 

um papel ativo, assumindo responsabilidades que, outrora, ficavam a cargo exclusivamente do 

Estado.   
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 O referido aspecto liga-se à educação para a cidadania, que será tratada no capítulo 2 desse estudo, e ao direito 

à informação, objeto do capítulo 3. 
24

 Nas palavras do autor: “[...] há de se reconhecer que as constituições contemporâneas (especialmente da Itália, 

Alemanha, Portugal, Espanha e Brasil) surgiram num período pós-autoritarismo, motivo pelo qual se entende a 

„quase-obsessão‟ por consagrar direitos e descurar deveres” (BUFFON, 2009, p. 83). 
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Compõem o conceito de cidadania do autor os seguintes elementos:  

 

1) a titularidade de um determinado número de direitos e deveres numa sociedade 

específica; 2) a pertença a uma determinada comunidade política (normalmente o 

estado), em geral vinculada à ideia de nacionalidade; e 3) a possibilidade de 

contribuir para a vida pública dessa comunidade através da participação (NABAIS, 

2007, p. 143). 

 

Percebe-se que a concepção de Nabais não possui o intuito de substituir as dimensões 

anteriores da cidadania. Como o próprio autor explica, o objetivo é, na realidade, contribuir 

para a efetividade dessas dimensões, auxiliando na expansão do número de pessoas que 

possam delas gozar em tempos dominados pelo mercado (2007, p. 159). Para tanto, adiciona-

se o elemento da solidariedade, encorajando o cidadão a assumir uma postura mais ativa, que 

o permita compreender que a ele como membro de uma comunidade, suas ações podem 

repercutir de maneira positiva ou negativa na vida dos demais e que é responsabilidade sua 

contribuir bem-estar comum 
25

. 

 

2.1.4.1 A solidariedade como elemento da cidadania 

 

 Na etimologia, o termo solidariedade deriva do latim solidum, soldum, que significa a 

inteiro, compacto. Historicamente, a solidariedade entra no mundo jurídico apenas no final do 

século XIX. Antes disso, tem-se registro desse tema em textos normativos apenas na 

Constituição girondina e na Declaração de Direitos jacobina. O tema volta à baila na transição 

do século XIX para o XX, nos trabalhos de teóricos franceses preocupados em encontrar uma 

resposta para os problemas ligados à questão social. Dentre eles, têm destaque o sociólogo 

Émile Durkheim, o economista Charles Gide e os juristas Léon Duguit, Maurice Hauriou e 

Georges Gurvitch 
26

. Após esse período, o conceito caiu no esquecimento, retornando a 
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 Nesse sentido, vem a calhar a metáfora utilizada por Janine, na qual ele equipara a contribuição dada por um 

pai na criação de um filho e a dada por um indivíduo na construção de uma sociedade, ambos (o filho e a 

sociedade) resultando no que receberam nesses processos de aprimoramento, in verbis: “Queremos receber as 

benesses do Estado, ou de quem quer que seja, sem pensar no que vamos dar ou no quanto elas custam. 

Deixamos a desejar no que se refere à noção de que respondemos pelos nossos atos. Enfim, meu filho vai ser, 

pelo menos em parte, quem eu contribuí para que ele fosse; a sociedade vai ser aquela que ajudei a construir ou 

contribuí para que piorasse, e assim por diante” (CORTELA; JANINE, 2012, p. 53). 
26

 Conforme esclarece Matias, “Situada inicialmente no plano moral, a idéia de solidariedade social ingressa no 

âmbito jurídico após a sua maturação no plano político. Noção concebida como respostas às inquietações que 

marcaram o final do século XIX e início do século XX, a solidariedade social foi a fórmula criada para permitir 

maior espaço ao ideário socialista sem sacrifício das liberdades individuais, ou seja, tinha por finalidade 

promover a conciliação entre o individual e o social” (2009, p. 81). 
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ganhar destaque no meio jurídico com o reconhecimento dos direitos fundamentais de 4ª 

dimensão (NABAIS, 2007, p. 132-133). 

 Tem-se, então, a solidariedade como sinônimo do sentimento de pertença a um grupo, 

mais especificamente, ao Estado, consistente na comunidade paradigma da atualidade. Assim, 

ela pode ser compreendida sob dois prismas. O primeiro deles, consistente no sentido 

subjetivo, refere-se à ética social segundo a qual a solidariedade se exprime como a 

consciência que cada um possui de pertença à comunidade. Já o sentido objetivo, partindo 

dessa ideia de pertença, deságua na partilha ou na corresponsabilidade que une as pessoas ao 

destino dos demais membros da comunidade. Ambos os aspectos têm, como suporte, as 

relações de fraternidade, ou seja, aquelas baseadas na reciprocidade de partilha nas 

dificuldades e necessidades comuns (NABAIS, 2007, p. 134) 
27

. 

 Vieira também trata do elemento da solidariedade, chamando de “sentimento de 

comunidade”, que ele descreve como sentimento “[...] de identidade coletiva, que seria, nos 

antigos, pertencer a uma cidade, e nos modernos, a uma nação” (1999, p. 25). Segundo o 

autor, esse é o elemento aglutinador necessário para conciliar a “liberdade dos antigos”, 

referente à participação política na esfera pública, com a “liberdade dos modernos”, 

concernente às liberdades individuais perante o Estado. 

A inclusão da ideia de solidariedade no conceito de cidadania possui o condão de 

reforçar a ideia de dever, que, por tanto tempo, quedou em segundo plano ante o destaque que 

os direitos possuíam na teoria da cidadania, pois, para que os direitos tenham seu gozo 

ampliado ao maior número de cidadãos e sejam usufruídos em maior grau de profundidade, 

faz-se indispensável que as pessoas atuem em prol da coletividade observando seus deveres 

28
.  

O exemplo descrito por Lima (2006, p. 165) ajuda a elucidar retroexposto. O autor 

menciona o ocorrido no Japão, quando, após a Segunda Guerra Mundial, para superar a crise 

financeira e social que assolou o País, os cidadãos assumiram responsabilidades juntamente 

com o Estado, como a realização de um acordo consistente na redução salarial para evitar a 
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 Na mesma tônica, “Com efeito, a solidariedade, como valor, fornece as bases da convivência social, 

reconhecida e prefigurada pela sociedade e pelo constituinte, superando uma visão atomística e promovendo um 

senso ou vínculo de comunidade” (DINIZ, 2007, p. 179). 
28

 Em sentido semelhante: “[...] quando a realização dos direitos sociais, ainda que sob o aspecto do mínimo 

vital, ocorre com base no princípio da solidaridedade, tem-se a necessidade de tronar-se eficaz o princípio geral 

de que os indivíduos (concidadãos) são chamados a adimplir certos deveres ou exigências constitucionais para a 

tutela e realização dos valores constitucionais fundamentais que decorrem, inclusive, das concepções do que seja 

o bem comum: salus populi suprema lex est” (DINIZ, 2007, 179). 
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despedida em massa (acordo japonês). Essa postura só se torna possível quando da existência 

de uma mentalidade corresponsável e, por que não dizer, solidária, por parte da população que 

se percebe titular, não apenas de direitos, mas também de deveres. 

Ademais, a solidariedade contribui para a estabilidade das relações sociais, 

porquanto funciona como parâmetro de equilíbrio entre o interesse do indivíduo e os proveitos 

coletivos. Assim, por exemplo, um direito, ainda que individual, que fosse antes exercido com 

uma limitação bastante tênue (como o direito de propriedade), passa por uma releitura que 

obriga seu titular a obedecer limites impostos pelo interesse comunitário, o que permite 

concluir, com  autor citado, que, “O cerne da solidariedade social, portanto, consiste em uma 

apreciação das finalidades dos institutos jurídicos, tendo em vista uma perspectiva não 

individual, que conduza à satisfação dos interesses envolvidos” (MATIAS, 2009, p. 83).  

Como esclarece Nabais (2007, p. 160-161), a solidariedade realiza-se em diversos 

níveis, não sendo, portanto, exclusividade do Estado, da sociedade ou dos cidadãos 

individualmente considerados, mas de todos conjuntamente. Na atualidade, porém, há um 

apelo mais forte dirigido ao incremento da solidariedade extraestatal para compensar as 

dificuldades que o Estado enfrenta para assegurar à totalidade do povo um nível satisfatório 

de vida digna. Alerte-se, contudo, para o fato de que esse incentivo ao exercício da 

solidariedade por meio do voluntariado social não retira do Estado Social os deveres que lhes 

são próprios 
29

. 

Nesse mesmo sentido, aponta Diniz (2007, p. 173), quando trata da solidariedade 

como princípio jurídico-constitucional
30

, que sua realização depende de um ato complexo 

para o qual necessitam concorrer o poder público e a sociedade civil organizada. Para o autor, 

somente uma Constituição que consagre, como princípios essenciais, a dignidade da pessoa 

humana e o pluralismo social e político, pode dar supedâneo ideológico, político e jurídico 

para a implementação e a otimização da solidariedade (DINIZ, 2007, p. 173-174). 

Por fim, cumpre apenas observar que, na CF/88, a solidariedade aparece em lugar de 

destaque, no art. 3º, I, que elenca como objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. 
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 Nas palavras do autor: “[...] os novos apports da ideia de solidariedade social e comunitária não podem servir 

para o estado transferir as suas tarefas ou incumbências para a sociedade civil, alijando assim as suas 

responsabilidades sociais” (NABAIS, 2007, p. 160). 
30

 Assim, Nabais (2007, p.135) esclarece que a solidariedade como princípio jurídico-político diferencia-se da 

denominada “solidariedade dos antigos”, que segundo o autor, refere-se à ligação indispensável existente entre 

membros de grupos primários como a família. 
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2.2 O défice de cidadania 

 

Por tudo o que já se fez referência, percebe-se que a atual Ordem Constitucional está 

plenamente de acordo com os contornos que a noção de cidadania assume na 

contemporaneidade. Têm-se a previsão da cidadania como fundamento do Estado, a ampla 

previsão de direitos (civis, políticos e sociais), a organização do País como Estado 

Democrático de Direito e a solidariedade como objetivo fundamental.  

Não se pode olvidar, no entanto, o fato de que, como ensina Lassale (2004, p. 53), 

uma coisa é a Constituição real e efetiva, composta pelos fatores reais de poder vigentes na 

sociedade
31

; e outra é a Constituição escrita, denominada pelo autor de “folha de papel”.  

Em concepção semelhante, Comparato (2006, p. 80) explica que, em sociedades 

politicamente organizadas, existem uma constituição formal (geralmente, identificada e 

estudada pelos juristas) e uma constituição real (objeto de estudo dos cientistas políticos). A 

primeira constitui-se em leis fundamentais formuladas pelo povo ou por uma pessoa ou 

assembleia que atua em nome próprio ou em nome do povo. Volta-se para o futuro, com 

intuito de inaugurar uma ordem política. A segunda, por seu turno, é a conformação dos 

poderes (públicos ou privados) vigentes numa sociedade por meio de costumes, convenções e 

leis que refletem os valores imperantes naquela comunidade. De forma contrária, prende-se ao 

passado e obsta a alteração do status quo. 

Ambas as constituições relacionam-se dialeticamente na comunidade, sem, contudo, 

coincidirem inteiramente ou anularem-se, havendo sempre uma mais influente do que a outra. 

Assim, por exemplo, aplicando-se essa teoria à realidade latino-americana, Comparato (2006, 

p. 81-82) constata que, os países possuem uma constituição formal democrática nos moldes 

europeu ou estadunidense, todavia, a realidade que vigora no meio social é intensamente 

marcada pelas oligarquias e pelo caudilhismo. 

Enfocando especialmente o Brasil, percebe-se que, a despeito de a Constituição 

vigente, como há pouco expresso, conformar-se com a noção de cidadania defendida no 

estudo, na realidade, ela se apresenta de forma deficitária. Conforme explicam Oliveira e 

Teixeira (2003, online), mesmo com o inegável avanço alcançado na CF/88, a cidadania 
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 Segundo o autor, “Os fatores rais de poder que regem cada sociedade são essa força ativa e eficaz que informa 

todas as leis e instituições políticas da sociedade em questão, fazendo com que não possam ser, em substância, 

mas do que tal e como são” (LASSALE, 2004,p. 42). Esses fatores, quando registrados num papel, se 

transmudam em instituições jurídicas e passam a ser fatores jurídicos. 
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passou e ainda passa por um processo histórico de formação impregnado pelos fortes traços 

culturais do patriarcalismo, do autoritarismo e do patrimonialismo, que tendem a dificultar a 

criação de um espaço público aberto ao debate político em que o povo pudesse maturar-se 

como cidadão. 

Outro elemento da história mais recente do País, que dificulta o desempenho de um 

papel ativo pelo cidadão, decorre das adversidades originadas no desenvolvimento da 

máquina gigantesca que engloba ciência, técnica e burocracia. Esse avanço tornou, a despeito 

das vantagens da divisão do trabalho, o saber hiperespecializado e fragmentado, dificultando 

seu acesso pelos cidadãos, que perdem o direito ao conhecimento. Instaura-se, de tal modo, 

uma divisão na sociedade entre os expertos, detentores do conhecimento necessário à 

condução das questões políticas, e os cidadãos, inaptos para se posicionar em relação a 

situações que ignoram 
32

. Como consequência, têm-se o enfraquecimento do civismo e o 

exacerbamento do individualismo, o que mina a vida democrática, apesar de suas instituições 

continuarem existindo. Observa-se, então, a fuga das pessoas para o refúgio da vida privada e 

a alternância entre a apatia e a revolta violenta (MORIN, 2010, p. 108 – 112). 

Nesse mesma esteira de reflexão, Bobbio (1997, p. 34) alerta para o fato de que 

tecnocracia e democracia são antagônicas, pois, de um lado, a democracia não prescinde da 

participação de todos nas decisões; de outro, a tecnocracia restringe a participação apenas 

àqueles poucos que possuem conhecimentos científicos específicos.   

Essa conjuntura pode ser configurada com a descrição de sociedade alienada feita 

por Freire (1987, p. 35). Segundo o autor, seus membros não possuem consciência da 

existência da sociedade, não tendo, portanto, como se comprometer com a realidade, 

responsabilizando-se apenas por si. 

Vive-se, pois, num estágio de apatia política
33

, configurada no quadro de pobreza 

política descrito por Demo (2001, p. 24-25), cujo traço mais marcante é a desorganização da 
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 Sobre essa situação, o autor adverte ainda para a ideia de que, em alguns casos, se configura uma circunstância 

de regressão democrática, que, sob o pretexto de que como envolvem questões muito complicadas, as decisões 

não podem ser tomadas pelos cidadãos, mas por expertos tecnocratas, o que degrada o civismo (MORIN, 2000, 

p. 110). 
33

 Terminologia empregada por Bobbio, in verbis: “Nas democracias mais consolidadas assistimos impotentes ao 

fenômeno da apatia política, que frequentemente chega a envolver cerca da metade dos que têm direito ao voto. 

Do ponto de vista da cultura política, estas são pessoas que não estão orientadas nem para os output nem para os 

input. Estão simplesmente desinteressadas daquilo que, como se diz na Itália com uma feliz expressão, acontece 

no „palácio‟” (1997, p. 32). 
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sociedade civil, que funciona como massa de manobra perante o Estado, o qual, por sua vez, é 

conduzido de acordo com os interesses das oligarquias econômicas 
34

.  

Nesse sentido, Cortella (2012, p. 34) alerta para uma inversão do conceito grego de 

homem político. Como já se ressaltou, na Antiguidade grega, a participação na vida política 

era uma virtude necessária ao pleno desenvolvimento do ser humano. Na atualidade, essa 

ideia se inverte e a frase “Ele é um homem de bem, nunca se meteu em política”, não causa 

estranheza em grande parte da população. 

Como bem identifica Cortella (2012, p. 29-32), a política passa por um processo de 

desenobrecimento, tornando-se algo encarado com desprezo, asco, nojo ou tédio. Partindo 

dessa constatação, o autor suscita possíveis justificativas para tal. Enumera a falta de empenho 

dos adultos na educação (formal ou não) de jovens e de crianças em demonstrar outra faceta 

da política que não esteja necessariamente ligada à existência de um adversário ou inimigo. 

Ademais, essa visão reducionista da política remete a uma identificação dela com a disputa 

entre partidos políticos, sabidamente marcada pelos acordos espúrios e pela corrupção. Além 

disso, em razão do avanço dos meios de comunicação e da exigência de publicidade da 

República Democrática, os atos de improbidade praticados pelos políticos passaram a ser 

noticiados com bastante frequência. Uma das possíveis reações do acesso a essa informação é 

a sensação de impotência do cidadão para fazer algo que possa alterar esse quadro 

vergonhoso, fazendo com que ele sinta asco e procure se afastar da política vista nesses 

termos (aliás, na única feição que lhe foi apresentada). 

A consequência dessa constatação, como já se adiantou, é o afastamento, ou como 

expressam Janine e Cortella (2012, p. 44/61), encara-se a política como heteronomia e o 

Estado como um ser metafísico, transcendente, do qual o cidadão não faz parte. Assim, com 

bastante perspicácia, Janine observa que, ao se referir às ações estatais, a maioria dos 

brasileiros usa o sujeito indeterminado. Diz-se “fecharam essa rua” ou “cobraram isso”, 

querendo representar uma atitude pela qual não se é responsável. 

Na mesma tônica, Pinsky (1998, p. 97) retrata, de forma bastante precisa, o 

sentimento que permeia a relação entre sociedade e Estado, o qual ultrapassa o 

descomprometimento e alcança a rivalidade: 
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 No mesmo sentido, Lima (2006, p. 171) defende que a ideia de que a postura passiva dos cidadãos contribui 

para que o Estado se torne instrumento de manipulação da minoria, em defesa dos seus interesses particulares. 
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Por conta desse divórcio entre governo e sociedade, “eles” não nos respeitam e 

“nós” não lhes damos legitimidade. Nós não nos sentimos responsáveis pelos atos 

do governo, portanto não nos consideramos com obrigações diante das leis. Burlar a 

lei, sonegar impostos, atravessar sinais vermelhos [...] são atos que creditamos, 

frequentemente, a nossa esperteza e rebeldia, nunca considerando-os lesivos à 

sociedade de cidadãos da qual nós fazemos parte ou deveríamos fazer parte.  

 

Um fator marcante da posição passiva que impregna a cidadania do País é a já 

comentada colocação dos deveres do cidadão em plano inferior ao reconhecimento de seus 

direitos. Como reflexo do recente período antidemocrático marcado pela negação de direitos, 

na CF/88, os dispositivos que versam sobre deveres do Estado (e correspondentes direitos dos 

cidadãos) constam em número bem mais elevado do que aqueles que atribuem deveres aos 

particulares, na maioria das vezes, concorrentes com a responsabilidade estatal ou de agentes 

públicos (LIMA, 2006, p. 181-184). 

No segundo grupo, citem-se: a segurança pública mediante a preservação da ordem 

pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio (concorrente com o poder público, art. 

144); a preservação do meio-ambiente (concorrente com o poder público, art. 225); deveres 

decorrentes da sociedade conjugal (art. 226, § 5º); a proteção à criança e ao adolescente 

(concorrente com o poder público, art. 227); dever dos pais de criar, educar e assistir os filhos 

menores e dos filhos maiores de amparar os pais (art. 229); e amparo aos idosos (concorrente 

com o poder público, art. 230). No primeiro grupo, para exemplificar, têm-se: a prestação 

anual de contas pelo Presidente da República (art. 71, I); a manifestação prévia do PGR nas 

ações de inconstitucionalidade e nos processos de competência do STF (art. 103); os deveres 

dos membros das Forças Armadas (art. 142, X); a promoção da saúde mediante políticas 

sociais e econômicas (art. 196); e o fomento a práticas desportivas (art. 217) (LIMA, 2006, p. 

181-184). 

Teorizando sobre o tema, Buffon (2009, p. 83-84) defende a opinião de que essa 

questão precisa ser repensada. Caso contrário, duas são as consequência identificadas pelo 

autor. A primeira corresponde ao esvaziamento da ideia de solidariedade, já que não se traz à 

pauta as obrigações dos cidadãos, mas apenas seus direitos. A segunda relaciona-se com o 

debate ingênuo, divorciado na realidade, em que se reclama o reconhecimento de direitos, 

que, no entanto, figuram apenas no plano formal, já que não se menciona seu custo social, 

tornando impossível sua concretização, como se se pudesse esperar que o Estado, tomado 

como “ente sobrenatural”, pudesse, de maneira mágica, resolver o problema. 
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Outros problemas são produzidos por essa conjuntura, pois, ainda que motivada pela 

nobre causa de proteger o cidadão, ela o trata como um ser passivo e frágil, que em tudo 

depende da ação estatal, contribuindo para a perpetuação do perfil assistencialista e 

paternalista do Estado brasileiro (LIMA, 2006, p. 141).  

Ademais, esses benefícios concedidos aos cidadãos na forma de direitos podem até 

melhorar a sua vida, mas não ensejam empoderamento. Após a redemocratização do País, o 

“tomar das rédeas” da vida pública do Brasil pela população não ocorreu pari passu ao 

reconhecimento de direitos. Ao que tudo indica, o brasileiro segue o caminho que resulta no 

gozo de benefícios sociais, sem que, para tanto, ele tenha que se comprometer (JANINE; 

CORTELLA, 2012, p, 42-43).  

Esse traço do perfil do brasileiro pode ser percebido de forma clara nas sucessivas 

manifestações que ocorreram no País com início em junho de 2013. Reclamava-se nas ruas, 

com a utilização de faixas e cartazes, principalmente, a melhora na prestação de serviços 

públicos, como educação, saúde e transporte. Após o anúncio de algumas medidas ligadas aos 

pleitos pelo Governo Federal, todavia, o que se percebeu foi o esmorecimento dos 

movimentos, sem qualquer exigência voltada a ampliar a participação popular nos debates 

sobre como se procederiam essas mudanças prometidas. A ideia paternalista disseminada é a 

de que “[...] o Estado deve dar aos cidadãos determinadas coisas, e não que o cidadão deve 

construir o Estado que forneça tais coisas” (JANINE; CORTELLA, 2012, p. 45). 

Referidas manifestações, que, diversas vezes, resultaram em atos de vandalismo, 

dilapidação do patrimônio público e promoção da violência, servem ainda para ilustrar outra 

posição de alheamento da vida política do brasileiro. Isto porque, se de um lado tem-se a 

apatia, marcada pela ignorância e pelo desinteresse, de outro, há a reação violenta, 

impregnada por um sentimento de revolta que transborda para a irracionalidade 
35

. Essa 

reação violenta é atitude tão inapta quanto a outra (a apatia) para o alcance de uma ampliação 

da cidadania porque, a despeito de chamar atenção dos governantes, não goza de uma 

organização mínima capaz de garantir a concretização dos objetivos pretendidos. Tem-se, 
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 Nesse sentido colhem os seguintes comentários: “Mas, ainda hoje, tempo de Nova República, livre da tarefa 

de representar o país e tendo conquistado o direito de eleger seus governantes, a cidade não consegue 

transformar sua capacidade de participação comunitária em capacidade de participação cívica. A atitude popular 

perante o poder ainda oscila entre a indiferença, o pragmatismo fisiológico e a reação violenta” (CARVALHO, 

2012, p. 164). “Nessas condições, a redução do político ao técnico e ao econômico, a redução do econômico ao 

crescimento, a perda dos referenciais e dos horizontes, tudo isso conduz ao enfraquecimento do civismo, à fuga e 

ao refúgio na vida privada, a alternância entre apatia e revolta violenta e, assim, a despeito da permanência das 

instituições democráticas, a vida democrática enfraquece” (MORIN, 2010, p. 110). 
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assim, um amontoado de gente, gritando palavras de ordem e ostentando causas tão diversas 

que, por vezes, são até antagônicas. 

Não se pode deixar de ressaltar, ainda, o vínculo entre os deveres fundamentais e a 

concepção de solidariedade, pois, consoante Buffon (2009, p. 85) as pessoas só são titulares 

de deveres porque vivem em sociedade, e ela será mais harmônica na medida em que as partes 

se preocuparem com o todo. 

De todo o exposto, percebe-se que o alcance de uma cidadania mais ampla e sólida 

para o Brasil passa necessariamente pelo despertar do cidadão para a vida política. Assim, a 

participação, da mesma forma que aconteceu com o conceito grego de homem político, 

precisa ser invertida, e, no lugar de direito, deve passar a ser vista sob a óptica do dever. 

Defende-se esse argumento com base no escólio de Lima (2006, p. 165) para quem a 

participação do cidadão, sendo vista na perspectiva de direito fundamental (integrante da 4ª 

dimensão, relacionada à democracia), contribui para a ideia de um cidadão passivo, que 

depende de autorização para participar das “coisas do Estado”. Quando, porém, se passa a 

enxergar a participação sob o espectro do dever, o quadro se modifica, exigindo-se 

posicionamento ativo, comprometido com a construção da sociedade de que faz parte. 

Lima (2006, p. 178) conclama a mobilização social em favor da efetivação dos 

direitos grupais com base na seguinte reflexão. A história humana é marcada por uma 

premente necessidade do agir do homem; agir para ultrapassar os limites naturais, afim de 

superar os inimigos mortais, com o fito de construir cidades. Na medida em que as 

instituições representativas foram se organizando e os órgãos estatais assumiram as funções 

de proteção e amparo, porém, os indivíduos foram se acomodando. A necessidade de atuação 

do ser humano, todavia, somente cessará quando ele deixar de existir, pois, enquanto isso não 

acontece, as novas realidades que surgem com o avanço das relações político-econômico-

sociais continuarão reclamando a ação transformadora capaz de superar as intempéries, já que 

“Boa parte dos problemas institucionais, políticos e sociais decorrem da inércia dos cidadãos, 

que se furtam de seus deveres, numa atitude tão apática, cômoda, quanto prejudicial para o 

desenvolvimento da sociedade” (LIMA, 2006, p. 177). 

Essa participação precisa ser fomentada com suporte na organização da sociedade 

civil e, consequentemente, da formação de uma esfera pública não-estatal (tema que será 

objeto da próxima seção). Nesta seara, será possível a ação coletiva, influenciando nas 

decisões que dizem respeito a toda a sociedade. Ademais, como alerta Vieira (2001, p. 72-73), 
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será possível estabelecer de uma identidade política pautada, dentre outros valores, na 

solidariedade. 

Percebe-se, pois, que a fórmula defendida propõe o caminho oposto ao percorrido até 

hoje para a construção da cidadania no Brasil; ou seja, no lugar de se esperar do Estado a 

concessão do status de cidadão ao indivíduo (atitude que, como ficou demonstrado, só 

conseguiu edificar uma cidadania incompleta), parte-se da sociedade civil para procurar 

conquistar os elementos faltantes da noção de cidadania: a conscientização de deveres além de 

direitos e o comprometimento com o coletivo constante na solidariedade 
36

. 

 

2.3 A ampliação da esfera pública e o associativismo civil 

 

Cumpre iniciar com breve esclarecimento acerca do conceito de público. Conforme 

Grau (1998, p. 275), o público possui uma acepção normativa e outra topográfica. A primeira 

remete àquilo que pertence a todos e que, portanto, interessa ao coletivo. Para preencher essa 

categoria, volta-se o olhar para a sociedade. O segundo significado diz respeito aos espaços 

em que ele (o público) pode se realizar. Nesse sentido, questiona-se, por exemplo: “onde são 

tomadas as decisões que interessam a todos?”. Esse, por sua vez, aponta para o Estado. De 

acordo com a mudança proposta pela autora, porém, a qual será objeto de análise nesta seção 

juntamente com visões semelhantes de outros estudiosos, a tendência atual é que haja um giro 

de perspectiva, cabendo, cada vez mais, também à sociedade ser o locus da resolução das 

questões públicas. Conclui-se que, assim como a cidadania, o público é um construído, não 

um dado consumado, de forma que hoje pensar num conceito para ele obriga considerar 

Estado e sociedade, concomitantemente 
37

.  

Importa advertir para o fato de que não se pretende instituir uma primazia do público 

sobre o privado, nem de traçar uma rigorosa linha divisória entre ambos. Intenta-se, como já 

se exprimiu, ampliar os limites do setor público para que também se encaixe nele o público 

não-estatal, composto pela participação da sociedade civil organizada (GRAU, 1998, p. 21). 

                                                           
36

 Em sentido semelhante, “Já é tempo talvez de se fazer a pergunta se o caminho para a cidadania não deve ser 

outro. Se a República não republicanizou a cidade, cabe perguntar se não seria o momento de a cidade redefinir a 

República segundo o modelo participartivo que lhe é próprio, gerando um novo cidadão mais próximo do 

citadino” (CARVALHO, 2012, p. 164). 
37

 Nesse sentido, “Trata-se, de fato, do reconhecimento de que a esfera pública não diz respeito apenas ao 

Estado, mas sim a todos que dele fazem parte” (SILVA, 2012, p. 51). 
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Nota-se, dessa forma, que as tendências sob nota seguem uma perspectiva 

culturalista, segundo a qual os estudos sobre democratização devem estar atentos aos 

processos culturais, com o olhar voltado para a sociedade, que passa, por via de suas 

associações e movimentos, a inserir novos temas na agenda política, ampliando o espaço 

público. Nessa visão, o associativismo civil ocupa lugar de destaque, porque a esfera pública 

não-estatal desempenha o importante e necessário papel de mediar os anseios da sociedade 

civil e do Estado, como espaços de formação da vontade coletiva. Rompe-se, pois, com a 

visão republicanista segundo a qual as associações políticas já seriam depositárias da vontade 

coletiva, dispensando qualquer mecanismo intermediário (VIEIRA, 2001, p. 73-74). 

A construção do público não-estatal na América Latina desafia, todavia, a 

transposição de dificuldades impostas pela tradição histórica da região. À época da 

independência dos países latino-americanos, a vida privada acontecia nos latifúndios que 

também funcionavam como unidades de produção mercantil e sedes dos eventos sociais. 

Tinha-se, pois, uma esfera privada hierárquica e patrimonialista, que, portanto, após a 

independência, não poderia servir de base para a formação de uma esfera pública de pessoas 

iguais (AVRITZER, 1999, p. 155). 

Ademais, o tipo de associativismo desses países na época de sua independência era 

marcado por um perfil homogeneizador, não podendo contribuir para a pluralização da 

representação social. Eram duas as principais formas de associações. As santas casas de 

misericórdia, primeiro exemplo, requeriam comprovação de pureza sanguínea, dos 

antecedentes religiosos e da situação econômica. As irmandades religiosas, o outro exemplo, 

exigiam homogeneidade quanto ao aspecto religioso. Até a maçonaria, que, na Europa, havia 

desempenhado importante papel na ruptura com o pressuposto religioso para o associativismo 

ao exigir a laicidade para a adesão de seus membros, nos países da América Latina, procurou 

combinar-se com a religião (AVRITZER, 1997, p. 155-156).  

Desde a segunda metade do século XIX, com o crescimento dos centros urbanos na 

América Latina, as associações civis ensaiaram uma democratização em sua composição. No 

caso brasileiro, por exemplo, os grupos abolicionistas (principalmente, em São Paulo, Ouro 

Preto e Recife) passaram a aceitar a participação feminina e a utilizar a imprensa para realizar 

discussões de conteúdo moral na esfera pública. Os números referentes aos tipos de 

associações e o quantitativo de seus membros no período continuam, todavia, indicando uma 

debilidade do associativismo, marcada, de outra parte, pela predominância absoluta das 
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irmandades religiosas e, por outro, por um novo processo de homogeneização liderado pelo 

movimento sindical, intensificado no País pela imigração europeia, transformando-se em ação 

partidária e buscando a participação no Estado (AVRITZER, 1997, p. 157-160). 

Da década de 80 do recém-século passado em diante, no entanto, houve o 

ressurgimento da sociedade civil no cenário teórico e político. De acordo com Vieira (1999, p. 

48), esse fenômeno teve três fatores como causa: a) a superação das formas de organização 

política propostas pelo marxismo, consistente na fusão entre sociedade civil, Estado e 

mercado; b) o fortalecimento de uma visão crítica sobre o Estado de Bem-Estar Social ante a 

constatação de que a implementação de suas políticas não é neutra e o despertar dos “novos 

movimentos sociais”, cujas demandas se centram na busca pelo respeito do Estado à 

autonomia de determinados setores sociais; e c) a democratização da América Latina e do 

Leste europeu, cujos processos contaram com importante participação da sociedade civil 

perante o Estado. 

Pereira (1998, p. 9) também identifica algumas causas para o aparecimento de uma 

esfera pública não-estatal no seio da sociedade civil, que, segundo ele, é um fenômeno que 

acontece em todo o mundo, atualmente, de maneira mais intensa. Em sua teoria, é uma 

resposta à crise do Estado, ocasionada por duas restrições. A primeira é de cunho econômico e 

se relaciona com a eficiência exigida dos serviços sociais financiados pelo Estado. A segunda 

é política e liga-se à exigência de democracia na tomada das decisões estatais 
38

. 

Hodiernamente, a busca pela estruturação de uma esfera pública não-estatal que 

intermedeie as relações entre Estado e sociedade ainda encontra óbices na América Latina 

relacionados aos históricos patrimonialismo, clientelismo e corporativismo que dominam os 

processos de formulação de políticas públicas (GRAU, 1998, p. 54). A autonomia do Estado 

ante interesses privados dos grupos influentes, a qual, segundo a autora, precisa se 

desenvolver com suporte em uma autonomia da sociedade, não ocorreu na América Latina. 

Ao contrário, buscou-se o caminho inverso, o desenvolvimento da sociedade a partir do 

Estado, ambos historicamente enredados num contexto de patrimonialismo, clientelismo e 

corporativismo. 
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 O autor complementa: “Talvez, então, a resposta mais estimulante para a crise, dada ao mesmo tempo pela 

sociedade e pelo Estado, tenha sido a volta ao conceito de sociedade civil e mais especificamente à ampliação da 

esfera pública, que deixou de ser meramente estatal, para ser também pública não-estatal” (PEREIRA, 1998, p. 

10). 
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Com efeito, Grau (1998, p. 138) defende a ideia de que a representação mais fiel 

desse padrão viciado são os regimes populistas que tiveram lugar durante o século XX nesses 

países. Assim, o Estado adquire um grande peso e é fortemente influenciado pelos interesses 

privados. A sociedade civil, por outro lado, é conservada dependente e submissa. Não se pode 

negar que o intervencionismo desenvolvimentista dos regimes nacional-populares foi 

responsável por melhorias para alguns segmentos organizados (principalmente para o 

empresariado e para o setor operário), todavia, não se mostrou apto a conferir autonomia para 

que inciativas políticas pudessem surgir na sociedade civil (GRAU, 1998, p. 138). 

Outro aspecto presente na recente história da América Latina que atrapalha a 

autonomia estatal e o fortalecimento da sociedade civil é a privatização de empresas públicas. 

Pois, sob a justificativa de confiar o poder político à sociedade, a privatização o confere 

apenas a uma parcela dela, que Grau denomina de “sociedade mercantil”, reforçando a 

assimetria na distribuição dos serviços sociais prestados à população mais vulnerável e 

enfraquecendo a sociedade civil (GRAU, 1998, p. 55). Mais adiante, a autora conclui que a 

privatização observada nos países da América Latina é responsável por sua colonização com 

vistas a interesses particulares (GRAU, 1998, p. 209). 

A chave para o combate das práticas que concorreram para a manutenção dessas 

estruturas e, consequentemente, que atrapalham a constituição de uma esfera pública 

emancipada dos interesses privados está na criação de instâncias de mediação que confiram 

publicidade e também responsabilidade pública no desenvolvimento de políticas 

governamentais (GRAU, 1998, p. 54) 
39

. 

A ampliação do espaço público a partir da sociedade proposta por Grau (1998, p. 

144-145) necessita da construção, no seio da sociedade, de uma comunidade política e seria, 

então, um meio termo entre a proposta liberal e aquela do republicanismo cívico (ou do 

comunitarismo-republicano). A primeira nega a existência de uma comunidade política ao 

passo, que defende uma sociedade conformada por cidadãos isolados detentores de direitos 

civis e políticos que impedem a interferência do Estado na busca pela consecução de objetivos 

individuais. Nesses termos, a participação política do cidadão se constituiria apenas no 

desempenho de papéis formais e marginais. No outro extremo, a visão do republicanismo 
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 No mesmo sentido, “As mudanças na cultura política trazidas pelo incremento do associativismo indicam a 

possibilidade de superação de formas tradicionais de clientelismo, populismo e corporativismo presentes na 

história política da América Latina. Essa nova cultura associativa certamente contribuirá de forma significativa 

para a construção de uma estrutura institucional mais democrática, posto que ancorada na sociedade civil e não 

nas elites que tradicionalmente controlam a sociedade política” (VIEIRA, 2001, p. 78). 
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cívico defende uma comunidade política, mas de configuração homogênea, como se todos os 

seus membros compartilhassem dos mesmos valores morais. Nessa proposta, não há, 

portanto, espaço para o pluralismo, e a identidade do cidadão somente é forjada mediante a 

sua participação nas instituições estatais. 

Busca-se, com efeito, uma relação de equilíbrio entre as três esferas necessariamente 

autônomas: a pública não-estatal ou social (composta pela sociedade civil organizada), a 

pública estatal e o mercado (integrante da esfera privada). Com isso, espera-se conferir maior 

autonomia ao interesse público, liberando-o do monopólio do planejamento estatal e/ou do 

mercado, fugindo-se, assim, das influências estatistas e neoliberalistas, que destinam um papel 

secundário à sociedade, seja para afirmar a supremacia do aparelho estatal ou da economia. 

Para tanto, a sociedade, que se localiza fora do domínio dos jogos de poder do Estado e da 

lógica do lucro, precisa ser fortalecida, se estabelecendo, dessa forma, um Estado socialmente 

controlado e um mercado socialmente orientado (VIEIRA, 2001, p. 79-80) 
40

. 

O surgimento da sociedade civil com os contornos descritos até aqui indicam a 

constituição de um terceiro espaço onde se busca cultivar os valores da solidariedade, livre da 

competição econômica e da luta pelo poder político. Esse espaço altera a definição estanque 

que determina a sociedade como privada e o Estado como público, porque cria um setor 

privado em sua origem, mas com finalidades públicas, já que persegue interesses que 

transcendem os particulares dos indivíduos. O papel desempenhado por essas associações da 

sociedade civil é de extrema relevância, dentre outros motivos, porque pode ser capaz de 

organizar uma pressão apta a reformar e a democratizar o Estado e o mercado (VIEIRA, 1999, 

p. 63-65) 
41

. 

Essa democratização do Estado há pouco referida pode, inclusive, cooperar com a 

superação da crise de legitimidade por que passa o modelo representativo hoje, marcada pelos 

seguintes fatores: fragilidade dos partidos políticos (voltados para conquista/preservação do 

poder), comercialização das campanhas eleitorais, hipertrofia da autoridade pessoal do 
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 O mesmo autor, em outra obra, explica que: “Esse „terceiro caminho‟ busca, em outras palavras, garantir a 

autonomia da economia e do Estado moderno, ao mesmo tempo em que protege a sociedade civil da penetração 

destrutiva dessas duas esferas” (VIEIRA, 1999, p. 47). 
41

 Assim, “[...] só se se puder admitir que o poder político e o interesse público não precisam de qualquer 

mediação, será possível admitir que o público é sinônimo de pertencente à esfera estatal e que a influência sobre 

ela não tem sentido. É, precisamente, a falácia dessa consideração que a coloca no centro do problema da 

necessidade do exercício de uma função de crítica e controle da sociedade sobre o Estado, dada a existência de 

um campo de tensão e, em resumo, de uma relação dialética entre ambos” (GRAU, 1998, p. 280). 
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presidente, inércia na prestação de serviços e fragilidade do Legislativo (VIEIRA, 2001, p. 

86) 
42

. 

Demais disso, o setor intermediário que compõe o público não-estatal tem a 

faculdade de contribuir para a discussão de assuntos públicos por um número, cada vez maior, 

de membros da sociedade, possibilitando a publicização do Estado e das políticas públicas, 

auxiliando na sua independência das fontes de dominação privadas (GRAU, 1998, p. 280). 

As transformações impostas pelo fortalecimento da esfera pública não-estatal 

alcançam, além do Estado, a sociedade. Nessa perspectiva, constata-se que o associativismo 

civil é uma eficiente forma de cultivar, nos indivíduos, uma ampla noção de cidadania 
43

. Isso 

porque os arranjos sociais que se baseiam na confiança e na colaboração, como são as 

associações voluntárias, conjugam a ideia de direitos a de deveres; desenvolvem práticas de 

auto-organização que quebram com a lógica dos acordos hierárquicos e das trocas de favor 

próprios do clientelismo e do corporativismo; e baseiam-se em organizações que buscam o 

respeito pela liberdade e igualdade de seus membros, corroborando o fortalecimento da 

democracia. Ter-se-ia, dessa forma, o fortalecimento de um setor intermediário do Estado 

com a sociedade, que exerce função de controle sobre o primeiro e representa, perante ele, de 

forma democrática, os interesses da segunda, de expressão difícil pelos meios convencionais 

(GRAU, 1998, p. 147-149) 
44

. 

Importa, apenas por uma preocupação com a clareza das ideias, explicitar que as 

associações da sociedade civil que desempenham função pública, exatamente por esse motivo, 

se diferenciam dos grupos de interesse (como as organizações sindicais e empresariais). As 

primeiras trazem à discussão pública questões relevantes para a sociedade, contribuindo para 
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 No mesmo sentido, Grau (1998, p. 136 ss) explica que a esfera pública não-estatal é responsável por exercer 

sobre a esfera pública-estatal um pressão tendente à sua desprivatização, resultando em maior democratização. 

Destarte, pode-se concluir que o fortalecimento da sociedade civil, ou da esfera pública-social, resulta na 

solidificação da esfera pública-estatal, na medida em que esse último fenômeno (solidificação da esfera pública-

estatal) necessita do controle exercido pela sociedade civil, que lhe garante representatividade. 
43

 Ressaltando a importante relação entre a esfera pública não-estatal e a cidadania, tem-se: “A dupla dimensão 

da esfera pública não-estatal – de um lado, o controle social do Estado e a ação coletiva para a afirmação de 

direitos e identidades culturais; de outro, a produção de bens e serviços públicos – encontra seu fundamento 

último e denominador comum no conceito de cidadania. É a cidadania que fornecerá o élan vital para a criação 

de uma nova institucionalidade política, em que a sociedade civil cumprirá papel central de construção de uma 

espaço público democrático, única fonte possível de governabilidade e legitimidade do sistema político” 

(VIEIRA, 2001, p. 89). 
44

 Nessa mesma perspectiva, Vieira explica (2001, p. 78-19) que as associações que formam o espaço público 

não-estatal agem não só transformando o perfil das políticas públicas e das instâncias oficiais de poder (política 

de influência), mas também atuam provocando uma mudança na própria sociedade civil, promovendo uma 

conscientização responsável por alterar também suas estruturas tradicionais de dominação, exclusão e 

desigualdade (política de identidade). 
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formar a opinião pública e a constituição de espaços autônomos em relação ao Estado e ao 

mercado. Os outros caracterizam-se pela formação de lobbies para a defesa de interesses 

privados (VIEIRA, 1999, p. 61-62). 

Com o intuito de contribuir para o aumento da representatividade das organizações 

sociais e de combater a existência daquelas que, travestidas de defensoras do interesse 

público, perseguem fins privados, Avritzer (1997, p. 168-170) aduz três propostas 

organizacionais para associativismo civil. A primeira consiste na criação de uma figura legal 

do status pública pela qual essas associações poderiam optar. Para tanto, teriam que 

demonstrar a presença dos seguintes elementos: a livre entrada na associação (sem distinção 

de raça, sexo, cor, classe social...); formas democráticas de organização interna (como a 

publicidade da administração financeira); inexistência do lucro como objetivo; e publicização 

das relações com os membros do sistema político. A segunda relaciona-se com a instituição 

de um sistema de contribuição dos seus membros que possa ser revertida em favor de um 

fundo que proporcione a associação de novos integrantes, diminuindo o défice de participação 

de representantes das classes menos abastadas. Por fim, propõe-se a criação de uma câmara 

provisória de publicização da comunidade política (equivalente ao que se está chamando de 

esfera estatal), a qual seria composta de representantes indicados pelas associações civis para 

fiscalizar e regulamentar questões atinentes às formas de competição da sociedade política, 

como o financiamento de campanha, contribuindo para a diminuição da crise de legitimidade 

que assola essa comunidade. 

Pereira (1998, p. 10) também cuida das questões formais do associativismo. Para ele, 

a ampliação do espaço público pela recriação de uma esfera pública não-estatal pode ocorrer 

tanto mediante organizações sem fins lucrativos, voltadas para interesses gerais, como pela 

criação de mecanismos de participação dos cidadãos que possibilitem a realização de um 

controle social do Estado. Num caso e no outro, percebe-se a consolidação da democracia e 

dos direitos dos cidadãos (PEREIRA, 1998, p. 10). 

De todo o exposto, é notório o fato de que o fenômeno em curso na América Latina 

conta com alguns traços fundamentais. Da perspectiva de Avritzer (1997, p. 152), três são os 

elementos que o compõem, podendo a combinação entre eles variar de um país para outro: a) 

aumento significativo no número de associações na sociedade civil, contrastando com a falta 

de densidade no espaço público característica desses países; b) ruptura com o padrão 

homogeneizante da ação coletiva, que perdurou durante o período marcado pelo populismo, 
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em que se tinha primordialmente a sociedade civil articulada ao movimento operário visando 

à integração ao Estado. Diferentemente, a gama de objetivos das articulações civis se 

diversificou, passando a tratar das mais variadas questões, como ecologia, direitos humanos, 

igualdade de gênero e raça; bem assim a contar com significativa participação da classe 

média; e c) os agentes sociais não mais perseguem uma integração ao Estado e passam a 

desenvolver ações conjuntas que contribuem para o aprofundamento da democracia em seus 

países.  

Vieira (1999, p. 49) complementa, listando as seguintes peculiaridades do processo: 

preocupação com a limitação da influência do mercado e do Estado sobre as formas de 

organização social; estabelecimento de sistemas legais que institucionalizem as formas de 

controle da sociedade civil sobre a Administração Pública; crença na capacidade de a 

sociedade civil ser o campo apto à institucionalização de princípios éticos responsáveis pela 

reconstrução da solidariedade social, os quais não são passíveis de produção nem pelo 

mercado tampouco pelo Estado (VIEIRA, 1999, p. 49). 

Grau (1998, p. 145), por seu turno, elenca três elementos como indispensáveis para a 

formação de uma comunidade política mediante o associativismo crítico: a igualdade política, 

o pluralismo político e a participação pública, possibilitando a construção da cidadania e sua 

participação nas deliberações públicas. 

Observa-se, pois, que a ampliação do público passa necessariamente pela associação 

dos membros da comunidade
45-46

, compondo o denominado terceiro setor. Na definição de 

Grau (1998, p. 150), o setor terciário é composto por todas as práticas desempenhadas por 

grupos que, com fulcro na solidariedade, se organizam para perseguir interesses coletivos. 

Como essas organizações têm como objetivo a sociedade, definem-se como “públicas”, trata-

se da produção de bens públicos a partir da sociedade (GRAU, 1998, p. 59-60). O germe do 3º 

setor, segundo a autora, é o voluntariado. Suas fronteiras, no entanto, se expandiram para 

englobar também as instituições privadas de serviço público e as práticas concretas de 

                                                           
45

 Sobre a organização dos indivíduos em grupos nas sociedades democráticas, “[...] os grupos e não os 

indivíduos são os protagonistas da vida política numa sociedade democrática, na qual não existe mais um 

soberano, o povo ou a nação, composto por indivíduos que adquiriram o direito de participar, direta ou 

indiretamente do governo, na qual não existe mais o povo como unidade ideal (ou mística), mas apenas o povo 

dividido de fato em grupos contrapostos ou concorrentes, com a sua relativa autonomia diante do governo central 

(autonomia que os indivíduos singulares perderam ou só tiveram num modelo ideal de governo democrático 

sempre desmentido pelos fatos)” (BOBBIO, 1997, p. 23). 
46

 Ressaltando também a importância do grupo para a promoção da participação política do cidadão: “Mas falar 

em participação é falar também de cooperação. A participação é sempre „participação com‟. Daí que o 

protagonismo de cada indivíduo é em realidade coprotagonismo [...]” (MUÑOZ, 2012, p. 49). 
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solidariedade desenvolvidas mediante instâncias informais e instituições tradicionais (GRAU, 

1998, p. 150). 

 Malgrado, porém, uma crescente organização do 3º setor, a ampliação dessa realidade 

para uma parcela maior da população pode encontrar grandes obstáculos. Essas dificuldades 

nascem da combinação entre elementos da realidade atual e as exigências de uma atuação 

cidadã mais ativa. 

A seguir, reproduz-se uma série de exigências e dificuldades elencadas por Nogueira 

(informação verbal) 
47

 para a concretização da política em seu sentido clássico, entendida 

como arte da convivência, indispensável para a estruturação do setor terciário. 

O cientista divide as exigências em dois blocos, o primeiro composto pelas seguintes 

solicitações: posse de informações, disponibilidade de tempo, vontade/interesse de participar 

e espaço existencial para fazer isso. Para o atendimento dessas solicitações, ele identifica 

algumas dificuldades, como: quantidade de tempo gasto para se deslocar e dificuldade para se 

informar por falta de recursos para acessar boas fontes. Sobre escassez temporal para dedicar-

se à vida política, Cortella (2012, p. 63-64) explica que ela decorre da redução do tempo útil 

por que passa o indivíduo. Segundo o autor, o tempo útil corresponde àquele utilizado para a 

realização de uma atividade útil. Como, porém, cada vez mais, se perde bastante tempo com o 

deslocamento entre lugares, tem-se menos tempo restante para a realização de atividades 

úteis, dentre as quais, poderia estar a atuação em organizações políticas. 

O segundo bloco de exigência é, de acordo com Nogueira, o mais difícil de 

ultrapassar, mas também o mais importante. Consiste na superação do particularismo, ou seja, 

na solicitação para que grupos e indivíduos ultrapassem o seu horizonte particular e a 

admitam os dos demais. O cientista explica que não se trata de sublimar os interesses 

individuais, mas de colocá-los no mesmo patamar dos interesses coletivos, pois o que se 

observa é, em regra, a balança pender para o lado dos primeiros.  

Nessa perspectiva, Nogueira chama atenção ainda para a importância da expansão 

dessa visão clássica de política, já que, como a grande massa da população é desorganizada, 

não consegue vocalizar seus interesses, ao passo que os grupos organizados (correspondentes 

a uma parcela reduzida da população) tomam as rédeas das decisões políticas. Assim, “Se não 

                                                           
47

 NOGUEIRA, Marco Aurélio. A política como vantagem. Café filosófico do Instituto CPFL/Cultura, 

Campinas, 15 jul. 2013. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=OhO10unIwAQ>. Acesso em: 16 

jun. 2014. 
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existe uma força coletiva mesmo que simbólica se afirmando sobre as forças particulares, a 

maioria sai prejudicada”. 

Sobre essa temática do individualismo e da solidariedade, Muñoz (2012, p. 39) apela 

para a condição humana, que, segundo ele, possui uma disposição natural para a participação 

nas dimensões na vida social e na política. O autor fundamenta o seu posicionamento com 

base na universalidade de sentimentos básicos, como compaixão, revolta diante de uma 

injustiça e caráter comunicativo da alegria. Portanto, ficar preso exclusivamente em interesses 

individuais é, para ele, absolutamente desumanizado. 

A título de conclusão do capítulo, percebe-se que a noção de cidadania varia ao 

longo da história. Dessa forma, o papel desempenhado pelo cidadão e o poder de influenciar 

nos rumos tomados pela comunidade de que faz parte variam nas diferentes épocas, 

juntamente com o destaque conferido às esferas pública e privada.  

Na Idade Antiga, a esfera pública era muito valorizada e, juntamente com ela, a 

qualidade de cidadão, titular de um status de liberdade e de igualdade que o autorizava a 

participar ativamente da vida política da pólis.   

Na Idade Média, a situação se inverteu, e, com o ganho de importância da esfera 

privada, as decisões políticas concentraram-se nas mãos de uma pequena parcela da 

população.  

A partir da Idade Moderna, surgiu o Estado nacional, que se apoderou da esfera 

pública por completo. A situação é modificada com o surgimento da burguesia, que, pautada 

no poderio econômico acumulado, passou a impor a conferência de destaque às questões de 

seu interesse. Com base nesse contexto, observa-se a ocorrência do processo de absorção do 

público e do privado pelo social. Nesse período, intensificou-se a identificação da cidadania, 

como gozo de direitos civis, políticos e sociais (cidadania como mero status legal).  

Nos anos que seguem, resta cada vez mais evidente a colonização do público pelo 

social, caracterizada pelos arranjos institucionais entre partidos políticos na defesa de 

interesses particulares, por mandatos políticos imperativos e por clientes travestidos de 

eleitores. 

A realidade democrática, no entanto, como a brasileira, reclama o desempenho ativo 

do poder político pelo cidadão, consciente não apenas de seus direitos, mas também de seus 

deveres, e impulsionado pelo sentimento de solidariedade. Por isso, ante uma cidadania 

deficitária, torna-se imprescindível reverter o quadro de desenobrecimento da política e 
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ampliar o espaço público por meio da estruturação da esfera pública não-estatal, formada pelo 

associativismo civil. 

Com tal premência, não se pode, todavia, ignorar os inúmeros aspectos arraigados na 

história e na conjuntura nacionais que se levantam contra. Como afirma Almeida, “O futuro é 

promissor, mas o presente traz grandes desafios” (2013, p. 21). É exatamente na tentativa de 

ultrapassar essas dificuldades que se aposta na educação, objeto do próximo capítulo, como 

instrumento transformador da realidade.
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3 A EDUCAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA 

 

“Educação não transforma o mundo. Educação muda 

pessoas. Pessoas transformam o mundo” (Paulo Freire). 

  

No primeiro capítulo desse estudo, expressou-se uma visão panorâmica do 

desenvolvimento da noção de cidadania, que, como se viu, chega aos dias atuais envolvendo a 

efetivação de direitos, a consciência de deveres e o sentimento de pertença à comunidade. 

Consoante foi constatado, no entanto, historicamente, o Brasil foi e ainda é marcado por 

estruturas sociais, políticas e econômicas que obstam a construção de uma cidadania ampla no 

País. Têm-se, dentre outras características, uma sociedade hierarquizada, patrimonialista, em 

que a política vive um processo de desenobrecimento e que, portanto, a população não 

participa ativamente das decisões importantes para a Nação e onde a esfera pública se 

encontra resumida à Estatal. 

A superação desses entraves e, consequentemente, do défice de cidadania, resultando 

num grau mais elevado de democratização, passa pela formação do cidadão. Acredita-se, 

como se procurará demonstrar neste capítulo, que a educação é um instrumento hábil de 

conscientização cidadã 
48-49

. 

A esse respeito, Marshall (2002, p. 20) faz interessante associação. Para ele, 

educação e cidadania caminham juntas, pois, quando o Estado efetiva o direito à educação das 

crianças, procura atender às exigências da cidadania, moldando o adulto em perspectiva. 

Assim, o direito a ir à escola exercido pela criança pode, por outro prisma, ser visto como o 

direito a ter sido educado do cidadão adulto. 

Importa esclarecer, desde já, que, conforme adverte Freire (1967, p. 89), não se está 

aqui defendendo, ingenuamente, a educação como algo milagroso que, devidamente adequada 

às necessidades atuais, seria responsável por sozinha empreender as mudanças pretendidas na 

sociedade brasileira. Na realidade, a educação não passa de um instrumento, mas, se bem 

utilizada, pode ser eficiente ferramenta de mudança ou, como define Freire (2001, p. 168): 

                                                           
48

 Nesse sentido, “A população brasileira precisa tornar-se povo, de fato e de direito. No sentido político, „povo‟ 

remete ao conceito de cidadania, ou seja, há um trabalho a ser feito: transmudar a população em „povo‟ 

(cidadão). A educação e a escola são elementos imprescindíveis a essa tarefa” (CRUZ; AMORIN, 2010, p. 17). 
49

 Corroborando a ideia defendida: “O povo precisa ser educado a participar, alguém precisa apontar-lhe esse 

dever e ensiná-lo a tomar atitudes participativas” (LIMA, 2006, p. 179). 



67 

 

 

 

“Talvez uma das melhores maneiras de conceituar a educação seja dizer que ela não pode 

tudo, mas pode muita coisa”. 

Para fundamentar e melhor retratar a ideia defendida, são trazidos à baila os dados e 

as conclusões da Pesquisa Social Brasileira (PESB), desenvolvida pelo Núcleo de Pesquisas, 

Informações e Políticas Públicas da Universidade Federal Fluminense (DATAUFF). A 

investigação fez 2.363 entrevistas, de 18 de julho a 5 de outubro de 2002. Para a elaboração 

da amostra, tomaram-se por base os dados da contagem do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) de 1996. Foram sorteados 102 municípios, incluindo-se as capitais de cada 

Estado da Federação (ALMEIDA, 2013, p. 7/19). Objetivava-se, com ela, traçar um perfil da 

sociedade brasileira com relação a temas ligados à prática da democracia. Os quesitos foram 

elaborados com base em termos utilizados pelos próprios brasileiros, procurando aferir o que 

os nacionais pensam sobre os determinados assuntos, como, por exemplo, o famigerado 

“jeitinho brasileiro”. Houve ainda inspiração na obra do antropólogo Roberto DaMatta e de 

seus seguidores (ALMEIDA, 2013, p. 21). 

A PESB chegou à conclusão de que, de fato, por pretextos históricos, o Brasil possui 

vários atributos próprios de uma sociedade arcaica e pouco democratizada. Trata-se de um 

país, dentre outras características, hierárquico, familista e patrimonialista. A sociedade 

brasileira, no entanto, apresenta diferenças internas responsáveis por dividi-la em dois grandes 

blocos, que pensam de maneira oposta - um arcaico e outro moderno (ALMEIDA, 2002, p. 

25-26). Vários fatores interferem nessa divisão, por exemplo: o sexo, a idade, a região do País 

em que se habita e o grau de escolaridade, formando dois extremos de mentalidades sobre as 

questões suscitadas, como demonstra a tabela abaixo: 

 

Tabela 1- Os dois extremos da mentalidade 

SUPERIOR COMPLETO 

(homem, jovem, morador da região 

Sudeste ou Sul e de uma capital de 

estado) 

NÃO COMPLENTOU O ENSINO 

MÉDIO  

(mulher, idosa, moradora de região 

Nordeste e de uma cidade que não é 

capital de estado) 

 Contra o “jeitinho brasileiro”  A favor do “jeitinho brasileiro” 

 Contra o “você sabe com quem 

está falando?” 

 A favor do “você sabe com quem 

está falando?” 
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 Contra tratar a coisa pública como 

se fosse algo particular, de cada 

um 

 A favor de tratar a coisa pública 

como se fosse algo particular, de 

cada um 

 Antifatalista, tende a não acreditar 

ou dar pouca importância ao 

destino 

 Fatalista, tende a acreditar ou dar 

muita importância ao destino 

 Confia mais nos amigos  Confia menos nos amigos 

 A favor de que pessoas colaborem 

com o governo no zelo pelo espaço 

público 

 Contra o fato de que as pessoas 

colaborem com o governo no zelo 

pelo espaço público 

 Contra a “lei de Talião”: olho por 

olho, dente por dente 

 A favor da “lei de Talião”: olho 

por olho, dente por dente 

 A favor de comportamentos 

sexuais diversificados 

 Contra comportamentos sexuais 

diversificados 

 Contra a intervenção do Estado na 

economia 

 A favor da intervenção do Estado 

na economia 

 Contra a censura  A favor da censura 

Fonte: PESB apud ALMEIDA, 2013, p. 28. 

 

Dentre os fatores que determinam essa divisão, a pesquisa confere grande destaque à 

escolaridade, pois, como é assinalado, a educação é um dos elementos mais relevantes porque 

comanda a mentalidade das pessoas (ALMEIDA, 2013, p. 25). Nesse mesmo sentido, a 

conclusão da obra que apresenta a pesquisa termina indicando que “História e herança não 

mudam, mais o nível de escolaridade traz alterações de consequências bastante profundas para 

qualquer sociedade. Entre elas, a consolidação da democracia” (ALMEIDA, 2013, p. 277) 
50

. 

Em outras palavras, poder-se-ia dizer que a educação é um instrumento válido para a alteração 

das estruturas que impedem a construção de uma cidadania ativa no Brasil. 

Analisando a pesquisa de maneira detalhada, no que se refere especificamente ao 

“jeitinho brasileiro”, ressalta-se o seu aspecto danoso, já que se trata sempre de uma forma de 

burlar regras, que possuem um caráter universal e que, portanto, devem sem aplicadas a todos 

                                                           
50

 Em outro trecho, a obra ressalta que a pesquisa “[...] serviu para demonstrar que o país está em transformação 

e que ela depende das salas de aula” (ALMEIDA, 2013, p. 21). 
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os cidadãos. O “jeitinho” constitui, no entanto, uma zona cinzenta na classificação entre certo 

e errado, responsável por relativização desse caráter universal das regras, já que, dependendo 

das circunstâncias, uma conduta pode ser classificada como correta ou incorreta (ALMEIDA, 

2013, p. 46-48). 

Ademais, a elevada aceitação do “jeitinho” denuncia por que é tão difícil para a 

sociedade brasileira reduzir os níveis de corrupção. Explica-se que, sob o pálio do “jeitinho”, 

se camuflam de simpatia condutas corruptas, que, como bem é lembrado, não se restringem à 

atuação dos governantes. Defende-se, pois, a posição de que tanto o “jeitinho” como a 

corrupção se caracterizam por desobedecerem ao princípio geral de que as regras devem ser 

respeitadas; assim, o conteúdo de ambas é o mesmo, variando apenas no grau, por exemplo, 

da seriedade ou da extensão dos danos que cada uma pode causar 
51

. Dessa maneira, a 

aceitação de atos classificados pela sociedade como “jeitinho” corrobora a maior tolerância à 

corrupção (ALMEIDA, 2013, p. 45-48).  

A pesquisa aponta que 2/3 da população brasileira assumiu já ter feito uso do 

“jeitinho” para obter alguma vantagem (ALMEIDA, 2013, p. 48). Outro aspecto curioso é a 

classificação de 19 condutas inventariadas como favor, “jeitinho” ou corrupção, conforme a 

tabela a seguir: 

 

Tabela 2 – Favor, jeitinho ou corrupção? 

 FAVOR JEITINHO CORRUPÇÃO 

1) Uma pessoa que costuma dar 

boas gorjetas ao garçom do 

restaurante para, quando voltar, 

não precisar esperar na fila é: 

14 59 27 

2) Uma pessoa que trabalha em 

um banco ajudar o conhecido que 

tem pressa a passar na frente da 

fila é: 

28 56 27 

                                                           
51

 Sobre o tema, tem-se o seguinte exemplo: “[...] se, por causa das circunstâncias e do contexto, regras são 

quebradas para que determinadas pessoas sejam beneficiadas, qual o limite para esse procedimento? Porque ele é 

não tão errado quando se trata de uma fila de banco, mas muito errado quando se trata de dinheiro público? Nas 

duas situações, ignorou-se um princípio geral: a necessidade de se seguir regras e leis. A diferença entre ambos é 

de grau, mas não de conteúdo” (ALMEIDA, 2013, p. 48). 
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3) Uma pessoa que conhece um 

médico passar na frente da fila do 

posto de saúde é: 

10 50 40 

4) Uma mãe que conhece um 

funcionário da escola passar na 

frente da fila quando vai 

matricular seu filho é: 

9 50 41 

5) Alguém consegue um 

empréstimo do governo que 

demora muito a sair. Conseguir 

liberar o empréstimo mais rápido 

é: 

13 45 42 

6) Pedir a um amigo que trabalha 

no serviço público para ajudar a 

tirar um documento mais rápido 

do que o normal é: 

26 43 31 

7) Passar uma conversa em um 

guarda para ele não aplicar uma 

multa é: 

6 41 53 

8) Guardar o lugar na fila para 

alguém que vai resolver um 

problema é: 

62 33 4 

9) Na fila do supermercado, 

deixar passar na frente uma 

pessoa que tem poucas compras 

é: 

67 27 6 

10) Um funcionário público 

receber um presente de Natal de 

uma empresa que ele ajudou a 

ganhar um contrato do governo é: 

30 27 44 

11) Uma pessoa ter uma bolsa de 

estudo e um emprego ao mesmo 
3 23 74 
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tempo, o que é proibido, mas ela 

consegue esconder do governo é: 

12) Fazer um gato/uma gambiarra 

de energia elétrica é: 
4 22 74 

13) Uma pessoa ter dois 

empregos, mas só ir trabalhar em 

um deles é: 

3 19 78 

14) Uma pessoa conseguir uma 

maneira de pagar menos impostos 

sem que o governo perceba é: 

2 14 83 

15) Dar 20 reais para um guarda 

para ele não aplicar uma multa é: 
4 13 84 

16) Um vizinho emprestar ao 

outro uma panela ou uma fôrma 

que faltou para preparar a 

refeição é: 

89 10 1 

17) Pagar ao funcionário de uma 

companhia de energia para fazer 

o relógio marcar um consumo 

menor é: 

5 10 85 

18) Emprestar dinheiro a um 

amigo é: 
90 9 1 

19) Usar um cargo do governo 

para enriquecer é: 
2 8 90 

Fonte: PESB apud ALMEIDA, 2013, p. 52-53. 

 

Percebe-se, pelos números, que as condutas são mais facilmente identificadas como 

corrupção quando há o envolvimento de algum funcionário público ou mesmo de recursos 

públicos. Assim, por exemplo, somente 27% dos brasileiros consideram corrupção oferecer 

dinheiro para o garçom a fim de não pegar fila da próxima vez que se vá ao restaurante, contra 

59% que consideram essa conduta “jeitinho”. Ou ainda receber ajuda de algum conhecido que 

trabalha no banco para passar na frente da fila conta com apenas 17% de pessoas que a 
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consideram corrupção e com 56% que a têm como “jeitinho”. Já 90% da população acham 

que usar um cargo do governo para enriquecer é corrupção, e somente 8% acham tratar-se de 

“jeitinho”. Além disso, conseguir uma maneira de pagar menos impostos sem que o governo 

perceba é havido como corrupção por 83% da população contra apenas 14% que a considera 

“jeitinho”. 

Outro aspecto a se observar é que os atos envolvendo uma contraprestação são mais 

facilmente identificados como corrupção. Assim, “passar uma conversa” em um guarda para 

que ele não aplique uma multa é visto por 53% da população como corrupção. Quando se 

trata de conseguir a mesma vantagem, mas em troca do oferecimento de 20 reais ao guarda, 

esse número sobe para 84%. 

Sobre os dados expressos nessa tabela, Almeida (2013, p. 55-56) destaca que, das 

sete situações que mais foram identificadas com corrupção, cinco não são acessíveis à maior 

parte da população (enriquecer por meio de cargos públicos, encontrar meios para não pagar 

impostos, ter dois empregos e só trabalhar em um deles e ter ao mesmo tempo bolsa de estudo 

e emprego). Assim, pode-se concluir que é mais fácil apontar como erradas aquelas condutas 

distantes da sua prática costumeira. Já com relação àquelas que mais foram identificadas 

como “jeitinho”, nota-se que são situações mais corriqueiras, tendo, portanto, a maior parte da 

população dificuldade para situá-las como erradas, preferindo colocá-las no limbo do 

“jeitinho”. 

A análise dos dados fica ainda mais interessante quando se leva em consideração o 

nível de escolaridade dos entrevistados, como na tabela a seguir. 

 

Tabela 3 – As pessoas de escolaridade mais alta tendem a considerar as situações mais como 

corrupção do que as de escolaridade mais baixa 

 Pedir a um amigo que 

trabalha no serviço 

público para ajudar a tirar 

um documento mais 

rápido do que o normal é: 

Um funcionário público 

receber um presente de 

Natal de uma empresa 

que ele ajudou a ganhar 

um contrato do governo 

é: 

Alguém consegue um 

empréstimo do governo, 

que demora muito a sair. 

Conseguir liberar o 

empréstimo mais rápido 

porque tem um parente 

no governo é: 

Favor Jeitinho Corrupção Favor Jeitinho Corrupção Favor Jeitinho Corrupção 
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Analfabeto 62 19 19 57 23 20 42 31 27 

Até a 4ª 

série 

40 32 27 41 31 28 21 40 39 

Da 4ª à 8ª 

série 

25 42 33 34 25 41 11 44 45 

Ensino 

Médio 

12 51 36 22 26 52 5 47 48 

Superior 

ou mais 

10 59 31 5 23 72 4 57 39 

Fonte: PESB apud ALMEIDA, 2013, p. 65. 

 

Nota-se que, se comparando o nível de escolaridade mais baixo com o mais elevado, 

haverá aumento do percentual da população que considera as condutas como corrupção e a 

diminuição do que as entende como favor. Tem-se, contudo, uma situação curiosa quando se 

analisam os dados referentes aos que possuem ensino médio e aqueles portadores de diploma 

de nível superior ou mais. Percebe-se, entre esses dois grupos, que o percentual de pessoas 

que entendem duas das condutas (pedir a um  amigo que trabalha no serviço público para 

ajudar a tirar um documento mais rápido do que o normal e conseguir liberar o empréstimo 

mais rápido porque tem um parente no governo), no lugar de diminuir com a elevação do 

nível de escolaridade, aumentou. Assim como, nos mesmos casos, os que consideram essas 

atitudes como corrupção, no lugar de aumentar juntamente com o grau de instrução, diminuiu, 

indicando que a tolerância com o “jeitinho” aumenta entre os que possuem uma escolaridade 

mais elevada com relação àqueles que possuem apenas o ensino médio. Sobre esse ponto, 

Almeida (2013, p. 66) explica que o “jeitinho” é algo muito arraigado no brasileiro e que 

existe um limite no papel transformador da educação. 

À conclusão semelhante pode-se chegar da análise dessa outra tabela: 

 

Tabela 4 – Quanto mais elevada a escolaridade menor a tolerância em relação ao jeitinho 

 Certo Errado 

Analfabeto 57 43 

Até a 4ª série 51 49 

Da 5ª a 8ª série 58 42 

Ensino Médio 48 52 
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Superior ou mais 33 67 

Fonte: PESB apud ALMEIDA, 2013, p. 69. 

 

Assim como se ressaltou na análise da tabela anterior, existe a tendência de aumento 

do nível de reprovação do jeitinho juntamente com o crescimento do nível de escolaridade. 

Dessa forma, enquanto 57% da população analfabeta consideram o jeitinho certo e 43% o 

acham errado, entre os que possuem nível superior ou mais, 33% classificam o jeitinho como 

certo e 67% o têm como errado. 

Outro aspecto da sociedade brasileira analisado na PESB foi a mentalidade 

hierárquica. Como já se abordou no capítulo imediatamente anterior, o Brasil, desde a sua 

formação colonial, é fortemente marcado por uma estrutura verticalizada em que uma 

minoria, pela origem social que possui, faz jus a um tratamento privilegiado em relação à 

grande massa que ocupa a base dessa organização. 

Como demonstra a pesquisa, essa realidade permanece ainda vigorosamente 

presente. Veja-se. 

 

Tabela 5 – A mentalidade hierárquica no Brasil (em percentuais) 

1) Atitude que a empregada doméstica deve ter se a patroa diz que ela pode 

assistir televisão na sala junto com ela 

Sentar no sofá junto da patroa e assistir TV com ela 59 

Assistir TV na sala, mas pegar a cadeira na cozinha, somada com ir ver no 

seu próprio quarto 

41 

2) Atitude que os empregados de um edifício deveriam ter se os moradores dizem 

que eles podem usar o elevador social 

Usar o elevador social 44 

Continuar usando o elevador de serviço 56 

3) Atitude que os pais de uma filha de 18 anos deveriam ter se a filha quiser viajar 

com as amigas 

Deixar a filha decidir o que ela quer 37 

Decidir e dizer se a filha pode ou não viajar 63 

4) Atitude que o empregado deveria ter se o patrão diz que pode ser tratado por 

“você” 
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Passar a chamar o patrão de “você” 39 

Continuar chamando o patrão de “senhor” 61 

5) Atitude que um porteiro deveria ter ao ganhar na megassena 

Comprar uma casa numa área rica da cidade 21 

Continuar morando no mesmo bairro, em uma casa melhor 79 

6) Atitude que o patrão deveria ter se o filho diz que vai casar com a filha do 

empregado 

Deixar o filho se casar com ela 91 

Proibir o filho de se casar com a filha do empregado 9 

7) Atitude que o empregado deveria ter se o patrão diz que ele pode tomar banho 

na piscina do edifício 

Tomar banho na piscina 35 

Agradecer e não tomar banho na piscina 65 

Fonte: PESB apud ALMEIDA, 2013, p. 83. 

 

Ao se analisar a tabela, dá-se conta de que em cinco dos sete quesitos pesquisados 

mais de 50% dos brasileiros têm uma mentalidade hierárquica. Assim, por exemplo, ainda que 

sejam autorizados pelos patrões, os empregados não acham que devem ter o mesmo lazer que 

eles (como o banho na piscina do edifício), chamá-los de “você” ou utilizar o mesmo 

elevador.  

Essa forma de pensar anda na mão contrária da cidadania, pois, como se viu, a 

cidadania necessita de um ambiente igualitário para existir. De forma inversa, a mentalidade 

hierárquica legitima diferentes níveis de gozo de direitos entre os indivíduos. Assim, alguns 

cidadãos podem usufruir determinadas situações ou ser dispensados do cumprimento de certas 

normas, enquanto outros não o poderão por não possuírem a mesma origem social prestigiosa.  

Essa mentalidade varia também a depender do nível de escolaridade de acordo com a 

pesquisa, cujos dados são retratados na sequência. 

 

Tabela 6 – As pessoas de escolaridade mais alta tendem a ser menos hierárquicas dos que as 

de escolaridade mais baixa 

 Atitude que a 

empregada doméstica 

Atitude que os 

empregados de um 

Atitude que o 

empregado deveria ter 



76 

 

 

 

deveria ter se a patroa 

diz que ela pode assistir 

televisão na sala junto 

com ela 

edifício deveriam ter 

se os moradores dizem 

que eles podem usar o 

elevador social 

se o patrão diz que 

pode ser tratado por 

“você” 

 Sentar no 

sofá junto 

da patroa 

e assistir 

TV com 

ela 

Assistir 

TV na 

sala, mas 

pegar 

cadeira na 

cozinha/no 

seu quarto 

Usar o 

elevador 

social 

Continuar 

usando o 

elevador 

de serviço 

Passa a 

chamar o 

patrão de 

“você” 

Continuar 

chamando 

o patrão 

de 

“senhor” 

Analfabeto 47 53 24 76 32 68 

Até a 4ª 

série 

49 51 33 67 30 70 

De 5ª à 8ª 

série 

55 45 38 62 35 65 

Ensino 

Médio 

68 32 50 50 44 56 

Superior 

ou mais 

75 25 72 28 59 41 

Fonte: PESB apud ALMEIDA, 2013, p. 91. 

 

A tabela acima reuniu três dos sete quesitos da tabela anterior. Cumpre esclarecer, 

inicialmente, que essa escolha foi feita com apoio em uma análise estatística que concluiu que 

essas são as situações da visão de mundo hierárquica que mais diferenciam a população 

(ALMEIDA, 2013, p. 85). 

Analisando as situações juntamente com o nível de escolaridade da população, 

constata-se que a escolha da resposta que remete a uma mentalidade hierárquica e a baixa 

escolaridade coincidem, ao passo que também correspondem os níveis mais altos de instrução 

aos maiores percentuais de opção pelas posturas ligadas à mentalidade igualitária.  

Assim, por exemplo, enquanto 76% da população analfabeta assinalam que o 

empregado deve continuar usando o elevador de serviço ainda que seja autorizado a usar o 
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social, apenas 28% da população com nível superior ou mais concorda com essa postura. Por 

outro lado, 24% entre os analfabetos acham que a conduta correta do empregado deve ser 

passar a utilizar o elevador social e 72% dos que possuem nível superior, no mínimo, julgam 

essa atitude apropriada. 

Com base nisso, pode-se concluir: à medida que a escolaridade média da população 

aumenta, há uma tendência de a mentalidade hierárquica ser transposta pela igualitária 

(ALMEIDA, 2013, p. 91).  

Por fim, cumpre ressaltar ainda que existe estreita ligação entre a mentalidade 

hierárquica e o autoritarismo, pois os detentores dessa forma de pensar identificam a 

sociedade como uma pirâmide, em que o topo ocupado por um pequeno grupo detém mais 

direitos do que os que se encontram abaixo dele (ALMEIDA, 2013, p. 92-93). Isto só reforça 

a necessidade de alterar essa realidade nacional, já que, como se viu, a cidadania caminha 

junto da democracia. 

O patrimonialismo foi outro traço da sociedade brasileira registrado no primeiro 

capítulo e também investigado pela PESB. Como se sabe, essa característica não permite que 

a população tenha uma noção rígida do que é público e do que é privado, fazendo com que 

práticas nefastas para uma democracia gozem de um alto  nível de tolerância pela sociedade. 

Assim, por exemplo, fazem parte da história do País e das notícias atuais casos que envolvem 

o favorecimento pessoal de políticos utilizando-se de recursos públicos ou da posição que 

ocupam; a troca de favores entre políticos ou entre políticos e particulares para benefício 

pessoal em detrimento do interesse público; práticas de nepotismo; clientelismo e corrupção. 

Ademais, outro ponto suscitado no primeiro capítulo dialoga com o tema em pauta. 

Trata-se da restrição do espaço público ao estatal, já que a sociedade não consegue identificar 

a existência de um público não-estatal. O resultado disso é que ela não se sente responsável 

pelo que não faz parte de sua esfera privada, relegando aos políticos as decisões referentes 

àquilo que não lhe interessa de forma direta e particular. 

A tabela seguinte expõe a configuração do patrimonialismo no Brasil. 

 

Tabela 7 – A aceitação social do patrimonialismo pela população brasileira 

 Discorda Concorda 

1) Cada um deve cuidar somente do que é seu, e o governo 

cuida do que é público 

25 74 
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2) Ninguém deve usar as ruas e as calçadas para vender 

produtos 

60 39 

3) Quem constrói uma casa em terreno público abandonado não 

se preocupa com o que é público 

51 48 

4) Quem dá uma festa com o som alto não se preocupa com os 

vizinhos 

51 48 

5) Se alguém se sente incomodado pelo vizinho, é melhor não 

reclamar 

50 49 

6) Um funcionário que trabalha em uma empresa não deve usar 

o telefone do trabalho para fazer um serviço por fora 

42 57 

7) Alguém que recebe dinheiro do governo brasileiro para 

estudar no exterior, depois de concluir os estudos tem que 

voltar para trabalhar no Brasil 

30 70 

8) Já que o governo não cuida do que é público, então ninguém 

deve cuidar 

81 18 

9) Se alguém é eleito para um cargo público, deve usá-lo em 

benefício próprio, como se fosse sua propriedade 

83 17 

Fonte: PESB apud ALMEIDA, 2013, p. 101. 

 

Os números não autorizam outra conclusão a não ser a já adiantada, segundo a qual a 

sociedade brasileira é marcadamente patrimonialista. Salta aos olhos o índice de 74% da 

população que julga ser a questão pública preocupação só dos governantes e que, portanto, 

cada cidadão deve cuidar apenas do que diz respeito à esfera particular. Aplicando essa 

mentalidade especificamente a questão tributária, Almeida (2013, p. 102) ressalta que pensar 

dessa forma é igual a considerar que os recursos arrecadados com os tributos são do governo e 

não de toda a população, o que, como se tratará a seguir, contribui para uma postura apática 

dos contribuintes ante a falta de retorno do que se paga em serviços públicos de qualidade.  

Confrontando essa concepção com o exposto no primeiro capítulo sobre os aspectos 

ligados a República e Estado de Direito Democrático, que obrigam a observância das normas 

que pugnam por uma gestão pública responsável e transparente, percebe-se a dificuldade de 
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exigir o cumprimento dessas leis, já que grande parte da população se mostra não preocupada 

com essas questões 
52

. 

Outro dado alarmante é o de que 17% da população brasileira acham certo o uso do 

cargo público que se ocupa para benefício próprio. Almeida (2013, p. 108-109) utiliza-se 

desse número para, mais uma vez, lembrar a dificuldade de combate à corrupção no Brasil. 

Ora, os políticos compõem a população que possui essa visão patrimonialista. Destarte, ao 

desempenharem uma função pública, levam consigo essa mentalidade e têm sua conduta 

controlada por concidadãos que, por conta da mesma concepção, não possuem padrões rígidos 

de julgamento, ou, por outro lado, possuem alto nível de tolerância a condutas corruptas. 

Novamente, elegendo os critérios que mais diferenciam a população, tem-se abaixo a 

tabela que relaciona os dados ligados ao patrimonialismo e à escolaridade. 

 

Tabela 8 – As pessoas de escolaridade mais alta tendem a ser menos patrimonialistas do que 

as de escolaridade mais baixa 

 Cada um deve 

cuidar somente 

do que é seu, e o 

governo cuida do 

que é público 

Se alguém se 

sente 

incomodado pelo 

vizinho, o 

melhor é não 

reclamar 

Se alguém é 

eleito para um 

cargo público, 

deve usá-lo em 

benefício 

próprio, como se 

fosse sua 

propriedade 

Já que o governo 

não cuida do que 

é público, então 

ninguém deve 

cuidar 

 Discorda Concorda Discorda Concorda Discorda Concorda Discorda Concorda 

Analfabeto 20 80 27 73 60 40 50 50 

Até a 4ª 

série 

15 85 37 63 69 31 67 33 

Da 5ª à 8ª 

série 

20 80 45 55 83 17 82 18 

Ensino 31 69 62 38 95 5 95 5 

                                                           
52

 Sobre o tema, Almeida pronuncia-se no seguinte sentido: “O eleitor que concorda que o governo cuide do que 

é público enquanto ele, eleitor, se dedica exclusivamente ao que é seu está dando carta- branca aos governantes. 

É alguém muito pouco disposto a controlar seus representantes; mais do que isso, é um eleitor para o qual a 

própria noção de representação não vai muito além de deixar esse representante livre para fazer o que quiser, 

posto que ele, eleitor, não se preocupará com o que é público” (2013, p. 109-110). 
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Médio 

Superior 

ou mais 

47 53 78 22 97 3 98 2 

Fonte: PESB apud ALMEIDA, 2013, p. 108. 

 

Mais uma vez, os dados expostos evidenciam o quanto o nível de escolaridade pode 

influenciar na mentalidade da população. Percebe-se que, sem exceções, nos quatro pontos 

questionados, o grau de patrimonialismo cai quando o nível de escolaridade aumenta. 

 Anteriormente, se tratou do quesito relacionado a ser correto ou errado o ocupante 

de um cargo público utilizar-se disso para benefício próprio. A mesma questão respondida por 

analfabetos conta com uma aprovação de 40% contra apenas 3% da população de nível 

superior ou mais. A redução também é drástica no tema retratado na 4ª coluna da tabela. 

Assim, enquanto 50% da população analfabeta concordam que, se o governo não cuida do que 

é público, ninguém deve cuidar, somente 2% dos que possuem nível superior ou mais acham 

correta esse posicionamento. 

Como se viu dessa análise, o povo brasileiro possui visão bastante resumida do que 

constitui o público. Ademais, outro traço marcante destacado no primeiro capítulo é o 

antagonismo entre a sociedade e o Estado, pois a primeira não se sente parte nem 

corresponsável pela atuação dos governantes, o que contribui para o seu não 

comprometimento com aquilo que ultrapassa os interesses privados. Em outra parte da PESB, 

pesquisou-se exatamente a falta de espírito público do brasileiro, configurando “[...] a idéia de 

que o espaço público não é de ninguém” (ALMEIDA, 2013, p. 114). Confiram-se os dados a 

seguir. 

 

Tabela 9 – Espírito público  

Deve-se colaborar com o governo mesmo quando ele não cuida do que é 

público 

41 

Só se deve colaborar com o governo quando ele cuida do que é público 56 

NS/NR 3 

Fonte: PESB apud ALMEIDA, 2013, p. 117. 
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Como se observa, a maioria dos brasileiros acredita que o público é um problema 

primordialmente do governo. Somente se ele fizer sua parte, eles estariam dispostos a agir em 

favor do público. Caso contrário, não estaria justificada a atuação do cidadão em benefício do 

que não lhe é privado. 

A falta de espírito público foi ainda analisada, levando-se em conta a escolaridade da 

população. 

 

Tabela 10 – Escolaridade e falta de espírito público 

 Deve-se colaborar com o 

governo mesmo que ele 

não cuide do que é público 

Só se deve colaborar com o 

governo quando ele cuida 

do que é público 

Analfabeto 41 59 

Até a 4ª série 34 66 

Da 5ª à 8ª série 36 64 

Ensino Médio 46 54 

Superior ou mais 58 42 

Fonte: PESB apud ALMEIDA, 2013, p. 127. 

 

Observando-se apenas os dois extremos da tabela, percebe-se que, entre os que 

possuem um nível mais baixo de escolaridade, a maioria, 59%, é adepta da posição segundo a 

qual apenas se deve colaborar com o governo se antes ele fizer a sua parte. A ideia de 

cooperar com o público assemelha-se a um favor ou a uma contraprestação, que, portanto, só 

tem cabimento se, primeiramente, os ocupantes de cargos públicos fizerem sua parte.  

Entre os que detêm nível superior ou mais, a proporção se inverte, e a maioria passa 

a ser dos que classificam como correta a conduta de colaborar com o governo, ainda que ele 

não esteja cuidando do público. A noção aqui se aproxima mais do que se defendeu no 

primeiro capítulo, no que se refere à titularidade dos cidadãos, não só de direitos, mas também 

de deveres, e à solidariedade. A natureza desses deveres está exatamente na contribuição com 

o que é do interesse de todos, o que engloba obviamente a colaboração com a Administração 

Pública 
53

. Apesar da inversão comentada, não se pode deixar de observar que ainda, dentre os 

                                                           
53

 Nesse contexto, conveniente é o comentário de Garcia (2003, p. 178), segundo o qual se faz necessário o 

investimento em educação para alterar o quadro descrito de separação entre Estado e sociedade e de valorização 

do privado em detrimento do público:  “Não parece simples trabalhar nessas duas dimensões [na dimensão 
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que possuem no mínimo nível superior, a proporção dos que não possuem espírito público é 

bastante elevada, 42%, o que é bastante preocupante. 

Essa falta de atuação na esfera pública liga-se ao comodismo comentado, ainda que 

superficialmente, no primeiro capítulo, o qual, por seu turno, se relaciona com outro aspecto 

abordado pela PESB, qual seja, o fatalismo. A concepção de que o destino de um povo é 

decidido por elementos que lhe fogem do controle contribui para que esse povo permaneça 

inerte e resignado, já que, não importa o que se faça, tudo já está definido. Assim, tolhe-se 

qualquer iniciativa que objetive provocar uma alteração no status quo, como a que se 

defendeu ser necessária no primeiro capítulo, quando se reportou ao avivamento da esfera 

pública não-estatal e da construção de uma cidadania ativa pelo brasileiro. 

Freire (1986, p. 52) adverte para a noção de que, numa análise superficial, o 

fatalismo pode ser erroneamente interpretado como um traço natural e essencial do caráter do 

brasileiro. Analisando, porém, com maior vagar, observa-se que se trata, na realidade, de um 

resultado da situação histórica e sociológica por que o Brasil passou. 

A tabela a seguir expõe os dados relativos ao fatalismo no Brasil. 

 

Tabela 11 – O fatalismo do brasileiro 

Deus decide o destino 32 

Deus decide o destino, mas as pessoas podem mudá-lo um pouco 28 

Deus decide o destino, mas as pessoas podem mudá-lo muito 24 

Não há destino, as pessoas decidem tudo sobre suas vidas 14 

NS/NR 3 

Fonte: PESB apud ALMEIDA, 2013, p. 115. 

 

Como se percebe, o maior percentual (32%) da população brasileira acredita que o 

que acontecerá depende somente de Deus, não sendo, portanto, possível fazer nada para 

mudar algo já predeterminado por Ele. Logo em seguida, com 28%, têm-se os que acreditam 

ser o destino definido por Deus, e a ação das pessoas tem o poder para pouco modificá-lo. 

Somando-se os dois índices, tem-se que 60% dos brasileiros, portanto, mais da metade, não 

                                                                                                                                                                                     
da sociedade e na dimensão da burocracia] para modificar valores seculares que caracterizam uma cultura 

arraigada que, ainda, privilegia em muito o privado em detrimento do coletivo e que cristaliza a separação 

Estado e sociedade, dificultando o avanço da evolução do exercício da cidadania, mas é possível confiar no 

processo se houver um investimento decisivo em educação, em informação e, principalmente, na evolução da 

consciência democrática”. 
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deve possuir motivação realmente forte para atuar na busca por uma mudança da situação em 

curso, pois, pouco importa o que se faça, o destino está traçado. 

A relação do fatalismo com a escolaridade pode ser verificado na tabela. 

 

Tabela 12 – Aumenta-se a escolaridade, diminua-se o fatalismo 

 Deus decide o 

destino 

Deus decide o 

destino, mas as 

pessoas podem 

mudá-lo um 

pouco 

Deus decide o 

destino, mas as 

pessoas podem 

mudá-lo muito 

Não há destino; 

as pessoas 

decidem tudo 

sobre suas 

vidas 

Analfabeto 51 24 18 7 

Até a 4ª série 47 29 15 9 

Da 5ª à 8ª série 36 32 18 13 

Ensino Médio 23 32 30 16 

Superior ou 

mais 

9 17 47 27 

 Fonte: PESB apud ALMEIDA, 2013, p. 120. 

 

 Como se extrai dos dados expostos, quanto maior o nível de escolaridade, menor o 

fatalismo. Há um abismo entre os analfabetos, no âmbito dos quais, 51% acreditam que 

somente cabe a Deus a decisão do destino, e os que possuem no mínimo nível superior, que 

representam somente 9% dos que compartilham dessa crença. 

 Nesse ponto, importa lembrar que o caminho apontado no primeiro capítulo para a 

superação do défice de cidadania no Brasil passa pela atuação da sociedade civil por meio do 

associativismo. Para que isso, porém, seja uma realidade, é necessário que se acredite na força 

transformadora que a atuação da sociedade possui, o que vai de encontro à mentalidade 

fatalista apresentada. Conforme explica Freire (2001, p. 169), existe uma tendência ideológica 

que desencoraja a mudança, representada por frases como “a realidade é isso mesmo” ou “é 

assim porque tem que ser”. É necessário, no entanto, que o ser humano seja formado para 

entender que a realidade social é, na verdade, produto da ação humana, não do acaso, e, como 

tal, também pode ser transformada por tal ação (FREIRE, 1986, p. 39). Assim, cada indivíduo 

precisa estar ciente de sua possibilidade e de sua responsabilidade transformadoras. 
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Destarte, só se pode concluir que o investimento em educação, como uma forma de 

superar também o fatalismo, se mostra como condição indispensável. 

Sem qualquer pretensão de reproduzir a pesquisa cujos resultados foram expostos há 

pouco - até mesmo porque uma pesquisa dessa magnitude demandaria uma grande quantidade 

de tempo, uma equipe numerosa e financiamento - na realização deste trabalho, repetiram-se 

os questionamentos a algumas pessoas. Importa deixar claro que o objetivo dessa iniciativa 

foi meramente ilustrativo, ou seja, procurou-se, para enriquecer a exposição, colher opiniões 

que ultrapassassem os índices já expostos. Dessa forma, não se fará qualquer análise 

quantitativa, mas apenas um registro de impressões. Acrescente-se, ainda, o fato de que, na 

medida do possível, se procurou escutar pessoas de classes sociais, idades e níveis de 

escolaridade diversos. 

Destarte, durante as entrevista, se registraram algumas frases ditas pelos que dela 

participavam, as quais permitem aferir a forma como pensam sobre os assuntos em debate. 

Por exemplo, um dos comentários mais emblemáticos com relação ao já comentado “jeitinho” 

foi o seguinte: “com jeitinho se resolve tudo”, fato que demonstra que, realmente, essa 

categoria é vista como coisa positiva, como solução válida para contornar alguma dificuldade 

que apareça. 

Várias pessoas encontraram dificuldade para classificar as condutas como “jeitinho” 

ou corrupção. Ficavam renitentes na hora de oferecer uma resposta, procuravam desenvolver 

um critério diferenciador, mas, absolutamente, todas consideraram a existência da categoria 

“jeitinho” sem questionar, o que só confirma como essa forma de pensar está arraigada nos 

brasileiros. Aquelas condutas mencionadas nas questões que também são objeto de normas 

jurídicas proibitivas eram bem mais facilmente identificadas como corrupção. Comumente, 

quando apareciam nos questionamentos, os entrevistados não apresentavam embaraço para 

responder. Vários diziam “isso é crime”, como o caso do furto de energia elétrica por meio de 

gambiarra. Outras tão erradas quanto essa, contudo, por não haver lei as proibindo, como não 

respeitar a fila em bancos, escolas e hospitais, eram vistas como favor ou “jeitinho”. 

Dentre os critérios revelados pelos entrevistados para diferenciar a corrupção do 

favor ou do “jeitinho”, está o grau de prejuízo que a conduta pode causar à coletividade. 

Assim, mesmo se tratando da mesma conduta, no caso, ultrapassar a fila, se fosse num banco 

ou num restaurante, como o potencial lesivo é baixo se comparado à ultrapassagem da fila de 

um posto de saúde, em que podem existir pessoas precisando de atendimento imediato, 
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enquadrou-se como jeitinho em vez de corrupção. Dizia-se “é errado, mas não chega a ser 

corrupção”. 

Outro ponto considerado nessa diferenciação foi o envolvimento ou não de dinheiro. 

Por isso, ao se responder, por exemplo, sobre o ato de guardar o lugar na fila para outrem, era 

comum o entrevistado querer saber antes se a situação envolvia uma contraprestação, pois, 

segundo se afirmou, “se não for por dinheiro, é favor”. Outro fator utilizado na distinção foi a 

presença de recursos públicos. Dessa forma, comprovou-se uma certeza maior apontando para 

a corrupção nas respostas ofertadas aos quesitos que mencionavam, por exemplo, o não 

pagamento de impostos ou o recebimento de bolsa de estudos indevidamente. 

É válido mencionar, ainda, a interpretação conferida a algumas ações que, mesmo 

objetivando auferir uma vantagem sobre os demais, como no caso da gorjeta dada ao garçom 

para não mais precisar esperar na fila ou do presente ofertado ao servidor que interferiu na 

contratação com o poder público, não foram vistas como algo reprovável, por tratar apenas de 

um “agrado” ou de uma forma de retribuir uma “gentileza”. Percebe-se que, assim como o 

“jeitinho”, “agrado” e “gentileza” são expressões eufêmicas utilizadas para tratar atos imorais, 

salvando-os da reprovação.  

Quanto às questões ligadas à mentalidade hierárquica, algumas impressões bastante 

reveladoras também foram colhidas. Cite-se, para exemplificar, a mais recorrente delas, 

referente ao questionamento que versava sobre deixar de tratar o patrão como “senhor”, 

mesmo quando ele assim autoriza ao empregado. Vários dos entrevistados disseram ser uma 

questão de respeito, portanto, não se deve abrir mão desse tratamento, ainda que o patrão o 

peça.  

Deveras revelador também foi o complemento dado por alguns dos entrevistados 

junto às respostas aos quesitos que versavam sobre as seguintes situações: a empregada 

doméstica assistir à TV na sala junto da patroa; os empregados de um edifício utilizarem o 

elevador social no lugar do de serviço; um porteiro que ganhou na mega-sena mudar-se para 

um bairro rico da cidade; e os empregados utilizarem a piscina do condomínio. Ao serem 

questionados, eles diziam, juntamente com a resposta negativa: “ele (a) tem que saber qual é o 

lugar dele (a)”. Demonstravam, assim, um pensamento fortemente marcado pelas noções de 

hierarquia. 

No tocante aos questionamentos sobre o patrimonialismo e o espírito público, ficou 

bem marcante a confusão feita pelos entrevistados entre governo e a pessoa dos governantes. 
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Havia um forte tom de personalismo nos comentários feitos, como se os políticos se 

confundissem com o cargo que ocupam, o que também pode ser bastante prejudicial para a 

maturidade da cidadania. Essa visão leva a equívocos. Assim, por exemplo, se algo que 

beneficia um grupo é feito durante uma gestão, o político que está no poder passa a ser visto 

como um benfeitor, como se o que tivesse feito não fosse obrigação sua na qualidade de 

governante.  

Pelo exposto até aqui, nota-se que uma sociedade mais educada é capaz de transpor 

os obstáculos que atrapalham a formação de uma cidadania madura, nos amplos temos 

exposto no capítulo anterior. Para que a educação desenvolva todo o seu potencial 

transformador, todavia, é necessário que ela se revista de alguns contornos específicos, sobre 

os quais se passará a tratar a seguir. 

 

3.1 Os contornos da educação cidadã 

 

Os aspectos da educação transformadora que serão abordados nessa seção se 

fundamentam, primordialmente, na proposta de Paulo Freire. Por isso, inicia-se apresentando 

as ideias desse doutrinador. 

A teoria pedagógica de Freire propõe uma educação problematizadora (FREIRE, 

1986, p. 77). O objetivo da referida pedagogia é provocar a inserção do ser humano nos 

problemas que compõem o seu tempo. Segundo ele, a educação precisa ser contextualizada 

com as questões que povoam o universo do educando (FREIRE, 1967, p. 93). A 

conscientização provocada por esse tipo de educação promove elaboração de um senso crítico 

no educando, que, de um lado, entende a importância de sua participação nas decisões 

políticas de sua comunidade, e, de outra parte, passa a não mais aceitar, de forma passiva, 

aquilo que lhe é imposto verticalmente 
54

. 

A educação problematizadora é responsável ainda por, além de conscientizar o 

educando da relevância de sua participação, instruí-lo, de forma a torná-lo apto a, de fato, 

intervir nas decisões coletivas que lhe tocam. Percebe-se, com efeito, a assunção de uma nova 

postura pelo cidadão, em virtude do desenvolvimento da sua responsabilidade social e 
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 Nas palavras do autor, tem-se “Uma educação que possibilite ao homem a discussão corajosa de sua 

problemática. Que o advertisse dos perigos de seu tempo, para que, consciente deles, ganhasse a força e a 

coragem de lutar, ao invés de ser levado e arrastado à perdição do seu próprio „eu‟, submetido às prescrições 

alheias” (FREIRE, 1967, p. 90). 
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política. Essa modificação rompe com um padrão de comportamento passivo e acomodado 

danoso ao estabelecimento de uma cidadania ativa, sobre o qual se comentou no primeiro 

capítulo. O resultado disso é um maior engajamento na resolução das questões de seu tempo, 

com uma ingerência maior do cidadão nas deliberações tomadas pelas coletividades de que 

participa, como a escola dos filhos, o sindicato de que faz parte, a associação de moradores do 

seu bairro e o clube a que é associado (FREIRE, 1967, p. 92). 

 Segundo o escólio de Freire (1986, p. 80), tal acontece porque, quanto mais os 

educandos são inseridos nas questões problemáticas de seu contexto, mais se sentem 

desafiados por elas. E, ao sentirem-se sob tais condições, são impelidos a responder a esses 

desafios. Os problemas colocados ao educando são apreendidos como questões insertas numa 

totalidade formada por fatores que se interligam. A compreensão desse fenômeno dá azo a 

uma concepção, cada vez mais, crítica da realidade, que, gradativamente, vai sendo percebida 

de uma forma desalienada, multiplicando-se os desafios que precisam de respostas e 

provocando o crescente engajamento do agente social 
55

. 

Resta claro, assim, para o educando o seu papel de agente transformador da 

realidade, que, por isso, passa a reavaliar a postura que adotou até então. Como explica Freire 

(1986, p. 85), a realidade, antes concebida pelo educando como algo inexorável, passa a ser 

vista como dado objetivo, realidade histórica que pode ser, portanto, transformada por ele. 

Quebram-se, dessa forma, círculos viciosos de comportamentos baseados na justificativa do 

“faço assim porque todo mundo faz” ou “sempre foi assim mesmo, não sou eu que vou mudar 

isso” 
56

. Os educandos passam, de tal modo, a experimentar pensar suas posições de forma 

bem mais livre e criativa, buscando soluções para questões que sempre os incomodaram, mas 

que pareciam impossíveis de transpor 
57

. 

A ação educativa serviria, destarte, para incutir na população brasileira o aprendizado 

da prática democrática, já que o passado histórico-cultural do Brasil não ensejou a prática de 

hábitos dessa natureza. Freire (1967, p. 92) defende a ideia de que o saber democrático 

somente pode ser apreendido a partir de sua vivência prática, razão por que, o contexto 
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 Sobre a necessidade de consciência crítica para a formação de cidadãos, “Se a educação pretende, em última 

instância, formar efetivamente cidadãos críticos solidários, éticos e participativos, exigirá em primeira instância 

um esforço para o desenvolvimento da consciência crítica” (CRUZ; AMORIN, 2010, p. 15). 
56

 Segundo Freire (1967, p. 94), “[...] a educação teria de ser, acima de tudo, uma mudança de atitude”. 
57

 Freire, remetendo-se à ligação entre a educação problematizadora e a reflexão dos educando sobre suas 

posturas para que sejam plenos: “[...] na medida em que, servindo à libertação,  [a educação] se funda na 

criatividade e estimula a reflexão e a ação verdadeiras dos homens sobre a realidade, responde à sua vocação, 

como seres que não podem autenticar-se fora da busca e da transformação criadora” (1986, p. 83). 
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democrático, como o que o País vive na atualidade, seria o campo propício para que isso 

acontecesse. Tal processo dá-se na atuação cidadã no seu cotidiano, com suporte na 

potencialização de sua participação nas decisões tomadas pelas coletividades de que faz parte, 

como as destacadas há instantes. Importa ressaltar, ainda, que os regimes democráticos são, 

pela própria natureza, inquietos e passíveis de constantes mudanças, por isso, necessitam de 

cidadãos com a mente também flexível (FREIRE, 1967, p. 90). 

Ainda com relação à democracia, o autor observa que a rebelião popular é própria 

dos regimes democráticos nascentes, provocados pelo conjunto de disposições mentais 

ativistas, irradiadas pelas novas experiências de participação. A rebelião não pode, contudo, 

estacionar no estágio passional, preponderantemente ingênua. Faz-se necessária a 

transposição dessa fase para o alcance de movimentos que contribuam com o 

desenvolvimento do senso de responsabilidade, da criticidade e da inserção (FREIRE, 1967, 

p. 92).  

Quando se confronta essa lição com os movimentos que tiveram início em junho de 

2013 no Brasil, já ventilados no primeiro capítulo, não se pode deixar de observar a atualidade 

da primeira. Essa atualidade decorre, em grande parte, do caráter cíclico da história. De tal 

maneira, no tempo em que a teoria em comento foi desenvolvida, o País passava por um 

período democrático novo (após a queda do Estado Novo) e, na atualidade, a democracia está 

sendo redescoberta pelo brasileiro após o fim do regime militar iniciado em 1964. 

Outro fator que merece destaque na teoria de Freire, pelo fato de se relacionar com o 

conceito de cidadania solidária, refere-se à ideia de que o aprendizado de inserção somente é 

possível num contexto de comunhão e de solidariedade. O autor explica que, 

ontologicamente, o ser humano possui a vocação de “ser mais”, ou seja, ao se perceber 

inconcluso, tende a buscar ultrapassar os limites que lhe são impostos ao crescimento do saber 

e à compreensão do mundo (FREIRE, 1986, p. 30/80). Ademais, as raízes da educação 

problematizadora residem exatamente na inconclusão e na consciência dela que o homem 

possui (FREIRE, 1986, p. 83). Isso não é possível, todavia, num contexto individualista, pois 

ninguém pode “ser mais” impedindo que os outros também o sejam, pois isso conduz a uma 

situação de “ter mais” às custas dos que têm menos (FREIRE, 1986, p. 86). 

A educação problematizadora caracteriza-se, ainda, por romper com a contradição 

entre educador e educando e pelo diálogo travado entre ambos (FREIRE, 1986, p. 77-79). 

Para melhor compreensão dessas características, apresenta-se, desde agora, o modelo 
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antagônico da educação defendida por Freire, por servir à dominação e não à libertação do 

indivíduo (1986, p. 78). É a denominada “educação bancária”. 

A marca principal do “bancarismo” é a situação de verticalidade entre educador e 

educando. O educador exerce, com exclusividade, as ações de educar, saber, pensar, falar a 

palavra, disciplinar, prescrever as opções feitas por ele num momento posterior ao da aula, 

atuar, escolher o conteúdo programático, identificar a autoridade do saber com a autoridade 

funcional e ser sujeito do processo. Os educandos, por outro lado, são educados, não sabem, 

não pensam, apenas escutam docilmente, seguem o que lhes é prescrito, têm a ilusão de que 

atuam, não participam da escolha do conteúdo programático, devem apenas adaptar-se ao que 

foi definido pelo educador (dono da autoridade) e são meros objetos do processo (FREIRE, p. 

1986, p. 67-68). 

Dessa forma, a “educação bancária” pressupõe a existência de duas figuras 

amplamente distintas: o educador, dono de todo o saber, que prepara previamente o conteúdo 

a ser repassado aos alunos. Assim, sua atuação é divida em dois momentos. No primeiro, ele 

realiza o ato de conhecer o objeto (ato cognoscente) de forma isolada (numa biblioteca, num 

laboratório...). Posteriormente, ele apenas narra aos educandos sua experiência, os quais, por 

nada saberem, são como recipientes vazios que serão preenchidos pelo conteúdo ditado pelo 

educador (FREIRE, 1986, p. 65/79). Nessa concepção, o saber é doação feita pelos que sabem 

aos que nada sabem (FREIRE, 1986, p. 67).  

Freire (1986, p. 65s) adverte, no entanto, para a ideia de que essa concepção possui 

uma série de equívocos. O primeiro deles consiste no próprio conteúdo repassado. Por vezes, 

elege-se um recorte do mundo sem explicitar a sua pertinência a um todo bem mais complexo. 

Passa-se, assim, para o aluno a noção de uma realidade estática e compartimentada, que, na 

verdade, não existe. Há ainda a abordagem de temas ou a eleição de exemplos alheios ao 

universo do educando. Esse traço, no lugar de possibilitar uma captação crítica da realidade 

pelo sujeito que participou do processo educacional, produz uma captação ingênua e acrítica 

da realidade. 

Outro sério equívoco da educação bancária diz respeito ao procedimento eleito para a 

transmissão desse conteúdo, assim descrito por Freire (1967, p. 97): 

 

Ditamos idéias. Não trocamos idéias. Discursamos aulas. Não debatemos ou 

discutimos temas. Trabalhamos sobre o educando. Não trabalhamos com ele. 

Impomos-lhe uma ordem a que ele não adere, mas se acomoda. Não lhe propiciamos 

meios para o pensar autêntico, porque recebendo as fórmulas que lhe damos, 
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simplesmente as guarda. Não as incorpora porque a incorporação é o resultado de 

busca de algo que exige, de quem o tenta, esforço de recriação e de procura. Exige 

reinvenção. 

 

Tem-se, pela descrição apresentada, que o método eleito consiste na mera narração 

do conteúdo pelo professor aos alunos, os quais se mantêm na condição passiva de ouvintes, 

destinados à memorização mecânica do que lhes é imposto, não discutido. A qualidade do 

educador é medida exatamente pela capacidade de “encher recipientes”, já a do educando, 

pelo fato de deixar-se “encher” docilmente. Não há comunicação entre os sujeitos, mas apenas 

comunicados que precisam ser memorizados para futuramente serem repetidos. Como adverte 

o autor, no entanto, o que é arquivado é o próprio ser humano com todas as suas 

potencialidades (FREIRE, 1986, p. 66) 
58

. 

Cruz e Amorim (2010, p. 15) advertem ainda que a noção de utilização do método 

educacional baseado na memorização no lugar do raciocínio limita-se a informar, a repassar 

informações, pois não alcança o objetivo de formar cidadãos. 

Outro problema mencionado na citação acima diz respeito ao efeito de acomodação 

gerado pela “educação bancária”; porque nela não há espaço para a curiosidade, a pesquisa, a 

descoberta e, consequentemente, para a formulação do conhecimento autêntico, interiorizado 

e em condições de ser aplicado de forma útil na superação das dificuldades da comunidade. 

Funciona, assim, como uma antagonista à autonomia do educando, por desencorajar sua 

postura ativa. Nesse sentido, Freire (1986, p. 68-69) explica que, como o “bancarismo” 

elimina ou diminui o poder criador dos educandos, obstaculiza a sua criticidade que poderia 

contribuir para a transformação da realidade. Dessa forma, trata-se de uma educação voltada 

para o ajustamento e a adaptação ao status quo.  

Em outras palavras, pode-se dizer que o ensino bancário funciona como uma 

anestesia, que impede a emersão da consciência dos educandos desde sua inserção na 

realidade (FREIRE, 1986, p. 80). Uma das notórias consequências desse poder anestesiante é 

o fatalismo, traço marcante da sociedade brasileira, como já se comentou, pois gera uma 

tendência à repetição irracional de um comportamento-padrão, sob a crença de que o destino 

não está nas mãos humanas, portanto, a mudança não depende da ação do ser humano. 
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 Nas palavras do autor, “O papel que cabe a estes [os educandos], como salientamos nas páginas precedentes, é 

apenas o de arquivarem a narração ou os depósitos que lhes faz o educador. Desta forma, em nome da 

„preservação da cultura e do conhecimento‟, não há nem conhecimento nem cultura verdadeiros” (FREIRE, 

1986, p. 79). 
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Por todos esses motivos, Freire (1986, p. 78-80) pugna, como já se exprimiu, pela 

superação da concepção de antagonismo entre educador e educando, com a instituição do 

diálogo entre os sujeitos. Para tanto, parte-se da compreensão de que “ninguém educa 

ninguém”, nem é possível se educar de forma isolada, pois o processo de conhecimento 

acontece entre sujeitos em comunhão mediatizados pelo mundo. É necessário que existam não 

educador e educando, enclausurados em seus papeis pré-fixados, mas educador-educando e 

educando-educador, ou seja, que o objeto cognoscente seja apresentando pelo educador ao 

educando, não apenas as impressões do primeiro, e que ambos, dialogicamente, coloquem-se 

na posição de aprendizes, já que o educador problematizador se permite refazer o ato 

cognoscente junto com o educando. 

Especificamente no que se refere ao modelo escolar brasileiro, existem ainda outros 

fatores dos moldes do ensino contemporâneo que podem comprometer a formação cidadã. 

Viviane Mosé (informação verbal) 
59

 faz um perspicaz apanhado desses pontos, conforme se 

verá. Consoante essa filósofa, a educação escolar no Brasil foi influenciada principalmente 

por dois fatores históricos: a industrialização tardia e o regime militar. Conforme narra, até a 

década de 1950, havia no Brasil um ensino voltado para a formação de pensadores, líderes, 

que, no entanto, era elitista. Para que se concluíssem os estudos, era necessária a aprovação no 

exame de admissão. Tratava-se a educação como um prêmio a que só os melhores faziam jus. 

Com a industrialização e a necessidade de mão de obra minimamente qualificada, 

nascem a escola de massa e a noção de que a educação deve ser para todos. A grande 

quantidade de estudantes na escola, porém, na maioria das vezes, não refletia a qualidade do 

ensino ministrado. A escola assume o modelo de fábrica, destinada à produção de 

trabalhadores para o mercado, procurando produzir conhecimento com rapidez como numa 

linha de montagem.  

Nesse mesmo sentido, Cruz e Amorin (2010, p. 10) explicam que a educação passar 

a ser concebida com a única finalidade de preparação profissional foi um reflexo da invasão 

do pragmatismo e da instrumentalidade no campo educacional. 

Uma característica que aproxima a escola da fábrica, segundo Mosé, é: a 

fragmentação do conteúdo; tem-se, assim, uma fragmentação do tempo em intervalos de 50 

minutos divididos por sinais sonoros, durantes os quais os assuntos são visto de forma 
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 MOSÉ, Viviane. Os desafios contemporâneos da educação. Café filosófico do Instituto CPFL/Cultura, 

Campinas, 15 fev. 2012. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=2UW8eeFxcMA>. Acesso em: 26 

jun. 2014. 
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segmentada, ignorando-se a totalidade a que pertencem, o que gera nos alunos, por 

consequência, a falta de noção desse todo. 

Outra influência marca a conformação da escola a um reformatório ou a uma prisão. 

Têm-se, por exemplo, o currículo escolar denominado de grade; os conteúdos são chamados 

disciplinas; e a avaliação é uma prova a ser produzida pelo aluno. Tais características 

contribuem para a produção de passividade, de acriticidade, de repetição irracional e tolhe a 

criatividade dos alunos.  

Ademais, a estrutura arquitetônica das escolas, de forma geral, também é 

comprometida por essa concepção. Segundo ela descreve, os prédios escolares não dispõem 

de espaços amplos em que alunos e funcionários possam conviver. As turmas ficam reclusas 

em suas salas de aula e, quando muito, são reunidas de forma parcial no auditório, geralmente, 

para receber uma advertência da direção. Com isso, não é possível o desenvolvimento da 

noção de conjunto, unidade e participação. 

Acrescente-se, ainda, o fato de que as escolas vivem isoladas do seu entorno, não há 

uma integração com a comunidade, o pensamento dominante é o de colocar as crianças na 

escola para afastá-las das ruas. Essa ideia nasce influenciada pelo idealismo platônico, 

segundo o qual, quanto mais afastado do concreto, maior seria o conhecimento, o que divorcia 

a educação da realidade e a escola da sociedade. Esse distanciamento, no entanto, 

impossibilita o aprendizado da ética e da cidadania, que prescinde do contato com a 

comunidade para acontecer 
60

.  

Confrontando esse modelo escolar com a realidade, constata-se que os cidadãos nele 

formados não estão preparados para pensar soluções para os problemas coletivos que a 

humanidade enfrenta. Como Mosé explica, percebe-se uma passividade dos seres humanos 

diante dessas questões, pois somente pessoas podem agir, e não se está formando pessoas, 

mas pedaços colados, frutos de uma prática educativa fragmentada e apartada da realidade.  

Como, porém, ela averte, na verdade, o que se precisa é de uma mudança conceitual, 

pois a escola é apenas um reflexo do modelo mental lógico-racional que ainda impera. Essa 

forma de pensar, fragmentada e individualista, não permite que o ser humano perceba as 

coisas como interligadas e as ações individuais repercutem na totalidade. 
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 A necessidade de integração da escola às demais instituições da sociedade é também um necessidade imposta 

pela democratização. Veja-se: “Atualmente, a democratização desafia a comunidade escolar a extrapolar os 

muros da escola, buscando uma sinergia com a comunidade e suas organizações: Associação de Moradores, 

Ministério Público, Polícia Civil e Militar, Casa de Mediação etc” (CRUZ; AMORIN, 2010, p. 16). 
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A solução reclamada por Mosé pode estar presente na adoção do paradigma da 

complexidade pela educação. Segundo Davis e Sumara (2012, p. 30-32), referido paradigma 

foi instaurado na ciência desde os resultados dos trabalhos de Charles Darwin e seus 

contemporâneos, em 1800. Somente com o término da década de 70 do século XX, no 

entanto, o paradigma foi reconhecido e nomeado. Na primeira fase, denominada 

complexidade 1.0, o foco estava na descrição de fenômenos que não respeitavam a simples 

dinâmica da relação entre causa e efeito, como acreditava a ciência analítica. Cada vez mais, 

porém, fenômenos complexos passaram a ser reconhecidos e, com isso, o novo paradigma 

adentrou distintos campos da ciência. Inaugurou-se, pois, a complexidade 2.0, que durou de 

1980 a 2000, caracterizada pela representação dos sistemas complexos por meio de sistemas 

aninhados em que fenômenos pertencentes a uma dimensão restam envolvidos por outras e se 

desdobram nelas. A Complexidade 3.0, instalada nos anos 2000, é marcada pelo 

pragmatismo. Assim, se objetiva ir além da identificação e da descrição dos fenômenos 

complexos, procurando apoiar o seu desenvolvimento e sustentar sua existência. 

Segundo os autores (2012, p. 32-33), a utilização desse paradigma é bastante 

adequada no campo da educação, já que essa interage, a igual tempo, com vários níveis de 

organização (o aluno, a sala de aula, a escola, a sociedade) e com associações complexas (de 

pessoa e de ideias). Assim, por exemplo, com base nesse modelo epistemológico, é possível 

operar mudanças em torno do núcleo da aprendizagem, contribuindo para sua ampliação. No 

modelo descrito por eles, inicia-se com uma dimensão pequena, em que a aprendizagem é 

estudada por meio da Neurologia. Esse núcleo é envolvido por outro mais amplo inserido no 

campo da Psicologia. Sucessivamente, têm-se as teorias desenvolvidas no âmbito da 

Sociologia, da Antropologia e da Ecologia, o mais amplo deles. 

Morin também advoga a favor da adoção do paradigma da complexidade. O autor 

(2000, p. 35-36) identifica um nítido descompasso dos saberes compartimentados, de um 

lado, com os atuais problemas multidisciplinares, multidimensionais e planetários, de outro. 

Por isso, assevera que, para entender os problemas atuais do mundo, faz-se necessária uma 

reforma paradigmática do pensamento, relacionada à forma de organização do conhecimento.  

Durante o século XX, os conhecimentos especializados foram objeto de enormes 

avanços. Esses, todavia, compartimentados, alargaram, ainda mais, as fronteiras entre as 

diferentes áreas, fragmentando as realidades complexas. Assim, por exemplo, a dimensão 

biológica do ser humano fica reservada aos departamentos de Biologia; as dimensões 
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psíquica, social, religiosa e econômica, encontram-se separadas nos departamentos de 

Ciências Humanas; as questões subjetivas, existenciais e poéticas ficam depositadas nos 

departamentos de Literatura e de Poesia. A Filosofia, fechada em si mesma, que deveria 

pensar os problemas globais e fundamentais, fica isolada das contribuições que lhe poderiam 

dar as ciências compartimentadas (MORIN, 2000, p. 40). 

Por isso, Morin (2000, p. 35-39) defende o argumento de que “O conhecimento do 

mundo como mundo é necessidade ao mesmo tempo intelectual e vital”. Para tanto, a 

educação precisa tornar evidente os elementos que o saber fragmentado deixou invisível: o 

contexto, o global, o multidimensional e o complexo. 

Começando pelo contexto, tem-se que a informação, para ter seu sentido 

compreendido, precisa ser repassada em um contexto, pois, de acordo com ele, o seu sentido 

se modifica. O global, por sua vez, diz respeito à relação do todo com as partes, ao conjunto 

das partes interligadas no contexto. Assim, por exemplo, existem características do todo que 

as partes não possuem, e características das partes que são anuladas dentro do todo. Já o 

multidimensional se refere às várias facetas ou dimensões das unidades complexas, as quais 

se relacionam entre si e, por isso, devem ser levadas em consideração de forma conjunta. 

Dessa forma, deve-se atentar para o fato de que o homem, como realidade complexa, possui 

domínios afetivo, social, psíquico, racional e biológico. Por fim, tem-se o complexo, que se 

refere à inseparabilidade dos elementos constitutivos de determinada realidade, como os de 

perfil econômico, social e político da sociedade (MORIN, 2000, p. 35-39). 

Tendo firmado esse conceitos, Morin (2000, p. 39) arremata, exprimindo ainda que 

“[...] a educação deve promover a „inteligência geral‟ apta a referir-se ao complexo, ao 

contexto, de modo multidimensional e dentro da concepção global”. Como ele explica, pois, a 

mente humana trabalha melhor na resolução de problemas específicos se tiver suas aptidões 

gerais bem desenvolvidas. 

Outro aspecto danoso da fragmentação do saber relacionado à construção da 

cidadania nos amplos termos defendidos neste trabalho é a debilidade da responsabilidade e 

da solidariedade gerada pela incapacidade de produzir uma percepção global. Por isso, cada 

indivíduo tende a cuidar apenas de seus interesses individuais e a não mais sentir o vínculo 

que o une aos seus concidadãos (MORIN, 2000, p. 41). 
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Destarte, Morin (2000, p. 47/54/105-106) defende o ponto de vista segundo o qual a 

educação do futuro precisa estar centrada na condição humana 
61

, e que o ensino da Ética 

propriamente humana (ou Antropo-Ética) precisa levar em consideração uma concepção 

complexa do gênero humano, formada pela tríade: indivíduo, sociedade e espécie. Necessário 

se entender que esses três elementos são inseparáveis e coprodutores uns dos outros (meio e 

fim uns dos outros), pois os indivíduos nascem da reprodução da espécie humana, que, por 

sua vez, só pode ser realizada por dois indivíduos. Das interações entre os indivíduos, nasce a 

sociedade, âmbito de desenvolvimento da cultura, a qual retroage sobre os indivíduos por 

meio dessa cultura.  

Assim, como não há hierarquia entre eles, não é possível absolutizar nenhum ou 

eleger um dos três como fim supremo dos três. Partindo dessa tríade, qualquer concepção do 

gênero humano importa necessariamente o desenvolvimento concomitante das autonomias 

individuais, das participações comunitárias e do sentimento de pertença à espécie humana. 

Ademais, na inteligência de Morin (2000, p. 106), a Antropo-Ética instrui os seres humanos a 

assumirem a missão antropológica desse milênio, cujas metas incluem o desenvolvimento da 

ética da solidariedade. 

Dessa forma, nota-se que o ensino pautado nessa concepção complexa do gênero 

humano transpõe diversos obstáculos à construção da cidadania, já abordados, como o 

individualismo, a apatia dos cidadãos, a ausência do sentimento de pertença e o 

enfraquecimento dos laços de solidariedade. 

 

3.1.1 A educação cidadã no ordenamento jurídico brasileiro 

 

A educação voltada para a formação do cidadão encontra amplo respaldo na 

legislação brasileira. Conforme o artigo 6º da CF/88, a educação figura como um direito 

fundamental social e, de tal modo, é dotado de aplicabilidade imediata. Ademais, na qualidade 

de direito subjetivo público, sua efetivação pode ser exigida judicialmente, ainda que patente 

a carência dos níveis de educação no País 
62

. Oportunamente, ressalte-se que, desde a 
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 Defendendo a utilização da educação para a formação humana: “Os formuladores e executores das políticas 

públicas educacionais, se quiserem de fato mudar os rumos do Brasil, precisam incorporar o sentido da educação 

como formação humana” (CRUZ; AMORIN, 2010, p. 10). 
62

 Registre-se, inclusive, o fato de que a CF/88 tratou de deixar expresso, no art. 208, § 2º, que o não 

cumprimento da obrigação estatal de oferecimento de ensino obrigatório ou ainda sua oferta irregular pode 

resultar em responsabilização da autoridade competente. 
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Constituição de 1824, a educação já gozava do status de direito fundamental (art. 179, 

XXXII), sendo assegurado inclusive o direito à educação primária gratuita. Ela só foi 

declarada, porém, como direito de todos em 1934 (AGUIAR; ARAUJO, 2014, p. 529-530). 

O tema ainda goza de regulamentação constitucional mais detalhada no título VIII 

(Da Ordem Social), do artigo 205 ao 214 
63

. Dentre eles, destaca-se pela pertinência com a 

temática, o artigo 205, segundo o qual a educação é um direito de todos, cuja promoção e 

incentivo são dever do Estado e da família, com a colaboração da sociedade, buscando-se o 

desenvolvimento pleno do indivíduo, sua qualificação profissional e o seu preparo para o 

exercício da cidadania 
64

.  

Nesse tocante, importa destacar que a educação como termo complexo, que alberga 

variados sentidos, conforme se extrai do artigo 1º da lei de diretrizes e bases da educação 

(LDB; lei nº 9.494/96): “A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na 

vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos 

movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais”. Tem-se, 

pois, que ela não se resume àquela formal, sinônimo de ensino. Esse se caracteriza por ser 

uma transmissão, no ambiente escolar, de conteúdos educativos de forma objetiva, dirigida e 

metodizada. É, portanto, de apenas uma das facetas da educação (ANDRADE, p. 2010, p. 47). 

Não se pode ignorar ainda a educação não-formal e a informal, que também são meios de 

formação da pessoa, inclusive, como cidadão e, assim como a formal, devem ser incentivadas 

pelo Estado, pela família e pela sociedade.  

Conforme explicam Biaconi e Caruso (2005, p. 20), a educação informal é aquela em 

que a acumulação de conhecimento ocorre com substrato nas experiências diárias em casa, no 

trabalho, nas atividades de lazer.  Já a educação não-formal é, assim como a formal, 

organizada e sistemática, mas ocorre fora do sistema de ensino institucionalizado.  

Sobre o tema, Gonh (2006, p. 29) acrescenta que a educação informal acontece em 

locais relacionados a determinadas condições de vida, como religião, nacionalidade, 

localidade, etnia. Assim, acontece, por exemplo, em condomínios, na rua, nos locais de culto 

religioso, com espontaneidade, em locais de desenvolvimento das relações sociais, de acordo 

                                                           
63

 Andrade (2010, p. 60) lembra que, além desses, há ainda outros dispositivos esparsos na CF/88 que versam 

sobre educação, citem-se, como exemplos, os seguintes artigos 22, XXIV; 23, V; 24, IX e 225, §1º, VI. 
64

 Sobre a disposição constitucional e a busca por uma formação holística do educando, tem-se: “A constituição 

é clara quando aponta como objetivo da educação a preparação para o exercício da cidadania, e para isso há de se 

promover o pleno desenvolvimento da pessoa, fugindo-se de uma visão fragmentada, reducionista, do mero 

saber cognitivo, buscando a inteireza da formação humana em seus aspectos físicos, emocionais e sociais. 

Assim, observa-se que é constitucional o incentivo ao exercício pleno da cidadania” (SILVA, 2007, p. 32). 
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com gostos. O lugar da educação não-formal, por sua vez, encontra-se fora da escola, mas em 

sedes onde as pessoas se reúnem com a intencionalidade de aprender e de trocar saberes; são 

ambientes interativos, construídos de forma coletiva, de acordo com as diretrizes de 

determinados grupos. Ambas se diferenciam, ainda, quanto às finalidades perseguidas e aos 

atributos que possuem. A educação informal é responsável por desenvolver hábitos, modos de 

pensar e de se expressar de acordo com a cultura dos grupos a que o indivíduo pertence. Diz-

se tratar-se de um processo permanente e não organizado, que atua no campo das emoções. Já 

a educação não-formal busca capacitar o indivíduo em sua formação como cidadão, 

fortalecendo seus meios de interação com a realidade, instruindo-o política e 

socioculturalmente, mas sem objetivos específicos traçados a priori. Fundamentada na 

solidariedade, busca gerar laços de pertencimento, cooperação com a construção da identidade 

coletiva do grupo (GONH, 2006, p. 29-30). 

Ainda no concernente à educação cidadã e à CF/88, registre-se o fato de que, para a 

concretização dos fundamentos e dos objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil expressos nos artigos 1º e 3º, respectivamente, o caminho passa pela formação dos 

cidadãos mediante uma prática pedagógica segundo os contornos descritos neste capítulo; 

haja vista o fato de que somente um cidadão consciente de seus direitos e disposto a cumprir 

seus deveres, motivado pela corresponsabilidade para com seus iguais, terá condições de 

construir um país onde se verifique, por exemplo, o respeito à dignidade da pessoa humana e 

aos valores sociais do trabalho, a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades 

sociais e regionais; e a promoção do bem-estar de todos, sem qualquer forma de 

discriminação. 

Dentre os objetivos ora referidos, Muñoz (2012, p. 47) destaca o inserto no inciso I 

do artigo 3º, referente à constituição de uma sociedade livre, justa e solidária. Conforme o 

autor, a liberdade a que se refere o inciso não pode ser entendida como garantia meramente 

formal. O que perfaz uma sociedade livre são pessoas livres, ou seja, capazes de, livremente, 

participar da vida política diária da comunidade. Para tanto, o autor defende, no que se filia 

este estudo, a necessidade de que os cidadãos detenham um mínimo de educação cívica, pois, 

como anota Freire (1986, p. 28), “Dizer que os homens são pessoas e, como pessoas, são 

livres, e nada concretamente fazer para que essa afirmação se objetive, é uma farsa”. 

Existem ainda outras normas no ordenamento jurídico brasileiro que também 

disciplinam o direito à educação cidadã. É o caso do Estatuto da Criança e do Adolescente (lei 
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nº 8.069/90), que, em seu artigo 53, caput, numa redação bastante semelhante ao do já citado 

artigo 205 da CF/88, determina que a criança e o adolescente têm direito à educação que os 

prepare para o exercício da cidadania.  

A LDB também faz referência à cidadania, primeiramente, em seu art. 2º, em que se 

afirma: “A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos 

ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, 

seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (Imprimiu-se 

realce). As menções são reiteradas ainda nos artigos 22, 35, II e 36, I. 

Por todo o exposto até aqui, é notório não restar dúvidas acerca do potencial da 

educação como instrumento de construção da cidadania, o que, inclusive, como ficou 

demonstrado, está amplamente respaldado no ordenamento jurídico brasileiro. 

No primeiro momento, se poderia apontar, como solução para revestir a educação 

nacional dos contornos cidadãos, a inclusão de mais disciplinas no currículo escolar. Observa-

se, na prática, no entanto, que os currículos escolares já contam com extensa gama de 

conteúdos e que, portanto, a inclusão de outros, provavelmente, seria apenas uma alteração 

teórica, de concretização difícil (SILVA, 2007, p. 44).  

Assim, defende-se a transversalidade como meio de abordagem de temas ligados à 

formação cidadã sem a necessidade de inclusão de mais disciplinas nos currículos 

tradicionais. Os temas transversais dizem respeito a questões contemporâneas que fazem parte 

do contexto social do aluno. Dessa forma, quando se trabalha com a transversalidade, se 

pretende trazer para a discussão assuntos atinentes à realidade da escola e da sociedade onde 

ela se encontra, sempre com a finalidade de firmar um posicionamento crítico, por parte do 

educando, que possa resultar numa transformação positiva do mundo ao seu redor (SILVA, 

2007, p. 40). 

Utilizando-se desse mecanismo, pode-se tratar de temas como: poluição da cidade 

(ruas, rios, mares, ar...), educação no trânsito, respeito às diferenças, desigualdade social, 

pobreza, sedentarismo, alimentação saudável, utilização de novas tecnologias... Outro assunto 

deveras relevante para a formação cidadã, e que pode ser tratado de forma transversal, são os 

temas englobados pela educação fiscal 
65-66

, que, dentre as temáticas da educação cidadã, foi 
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 Nesse sentido, tratando da educação fiscal como componente da educação cidadã, “El comportamiento fiscal 

correcto se aprende. Del mismo modo que se pueden aprender hábitos de control de los impulsos primarios, se 

puede aprender a controlar el egoísmo y la insolidaridad que subyacen a los comportamientos fraudulentos  en 

las dos vertientes del presupuesto público. Si dentro de nuestro sistema educativo existe una educación para la 
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eleita para um tratamento mais detalhado neste capítulo, por guardar estreita relação com a 

prática dos observatórios sociais, que será objeto de exploração mais à frente 
67

.  

3.2 A educação fiscal 

 

A educação fiscal pode ser assim definida: 

 

[...] abordagem didático-pedagógica capaz de interpretar as vertentes financeiras da 

arrecadação e dos gastos públicos, estimulando o cidadão a compreender o seu dever 

de contribuir solidariamente em benefício do conjunto da sociedade e, por outro 

lado, estar consciente da importância de sua participação no acompanhamento da 

aplicação dos recursos arrecadados, com justiça, transparência, honestidade e 

eficiência, minimizando o conflito de relação entre o cidadão contribuinte e o Estado 

arrecadador (BRASIL, 2009, p. 27) 
68

. 

 

Pela leitura do conceito, observa-se que ele espelha os objetivos dos programas de 

educação fiscal, cuja abordagem a seguir será utilizada como oportunidade para o 

aprofundamento na temática. 

Na esteira de reflexão de Rivillas, Vilardebó e Mota (2010, p. 24-25), os objetivos da 

educação fiscal podem ser resumidos da seguinte forma: 

 

 Instalar no debate nacional a temática fiscal, discutindo a importância dos 

tributos e da transparência na gestão pública em benefício de todos. 

 Potencializar o respeito pela coisa pública e reconhecer o papel do Estado na 

gestão dos tributos. 

 Retomar a participação cidadã com o exercício de uma cidadania ativa, 

responsável e compartilhada. 

 

                                                                                                                                                                                     
salud, higiene y nutrición, una educación vial, o una educación en valores cívico-constitucionales, puede y debe 

existir una educación fiscal en las aulas de nuestras escuelas” (LOBO, María Luisa Delgado. ¿Por qué una 

educación fiscal? In: YUBERO, Fernando Díaz (coord.).  La experiencia educativa de la administración 

tributaria española. Madri: Instituto de estudios ficales, 2009, p. 11.) 
66

 No mesmo senso, “De modo bastante claro constata-se que a educação fiscal atende aos anseios de uma 

prática pedagógica voltada para a cidadania, conforme preceituam esses dois instrumentos básicos de orientação 

da educação brasileira – Constituição e a LDB” (SILVA, 2007,p. 36). 
67

 Sobre a transversalidade na abordagem da educação fiscal: “Educação fiscal não se conforma a uma disciplina 

estanque, presa a dogmas explicativos de causa e efeitos, aos racionalismos ortodoxos. Se não bastasse a 

interdisciplinaridade que a Educação Fiscal arrasta para entendimento da esfera fiscal, o que já remeteria a uma 

teoria complexa de compreensão de seu conteúdo, ainda temos que considerar o seu caráter transversal, que lhe 

permite avançar por todos os endereços onde pulsa a vida humana. Interessa-lhe o homem e a sociedade, e a 

história que os engalfinha” (OLIVEIRA, 2012, p. 29). 
68

 Oliveira (2012, p. 25) apresenta outra definição que, apesar de não se considerar equivocada, se mostra um 

tanto quanto restrita, ao abordar o tema apenas como uma política pública, como se não fosse algo que pudesse 

ser promovido pela própria sociedade. Veja-se: “[...] podemos, hoje, conceituar Educação Fiscal, [sic] como 

política pública de Estado Social voltada para à [sic] formação integral do cidadão, apto a relacionar 

criticamente, tributo, orçamento público, ética e cidadania, como condição ao pleno desenvolvimento individual 

e social, sustentáveis”. 
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Sabe-se que os termos envolvidos na seara fiscal são bastante técnicos, o que 

ocasiona a incompreensão por parte da sociedade como um todo. Esse fator é responsável por 

deixar a maioria da população à margem de relevantes discussões, além de causar desinteresse 

por assuntos relacionados à temática 
69-70

. A concepção reinante é a de que as questões fiscais 

são assunto da Administração Pública e da economia privada, não havendo espaço nem 

condições para a participação cidadã 
71-72

. 

Em virtude dessa realidade de exclusão e de apatia, a educação fiscal busca trazer 

para debate entre os cidadãos temas (tributos, receitas públicas, dever de pagar tributos, 

orçamento público, financiamento de políticas públicas, licitação, transparência na gestão 

pública) que hoje ou são completos desconhecidos da maioria da população, ou, no mínimo, 

gozam, pela maior parte dos brasileiros, de um conhecimento superficial e, por vezes, 

equivocado. 

Tem-se, por conseguinte, que a educação fiscal busca desempenhar um papel de 

desmistificação, ao trazer ao conhecimento do cidadão comum, de forma clara e conexa à 

realidade corriqueira, temas como os suprareferidos (SILVA, 2007, p. 68). Nesse ponto, 

importa advertir, como faz Silva (2007, p. 69), que não condiz com os objetivos da educação 

fiscal formar tributaristas ou especialistas em Contabilidade Pública, trata-se, como se 

explicitou acima, na verdade, de forjar, no cidadão, uma consciência crítica a respeito da 

realidade fiscal do País, permitindo-lhe detectar as distorções. Assim, por exemplo, Buffon 

(2009, p. 103) exemplifica que não é necessário um profundo conhecimento técnico para a 

compreensão de questões relacionadas à justiça fiscal 
73

. Ademais, como lembra Oliveira 

(2012, p. 33), o cidadão que entra em contato com a educação fiscal sai dessa experiência, no 
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 Percebe-se que essa temática dialoga com a denúncia feita por Morin e por Bobbio no tocante aos efeitos 

danosos da tecnocracia, expressa no primeiro capítulo desse estudo. 
70

 Assim, “[...] o tema se reveste de algo a ser tratado por escolhidos e iluminados, como se não se tratasse de 

assunto refletido no homem comum, no cidadão trabalhador. É comportamento ordinário as pessoas resistirem 

ao debate de tal tema por compreendê-lo, de forma preconcebida, como algo complexo e de custoso 

entendimento” (SILVA, 2007, p. 68). 
71

 Nesse sentido, segue-se o alerta de Oliveira: “Vivemos na cultura do tributo assunto da Administração Pública 

e da Economia Privada: briga de gigantes que não cabe a [sic] sociedade civil se meter. Por não se meter, não 

significa que não lhe sobre os contundentes socos tributários. Melhor seria se meter de vez e entender a briga. 

Esta é do Estado democrático e não do mundo tributário. É do cidadão autônomo, crítico, culto, versado pela 

cultura, enquanto direito do cidadão e dever de Estado” (OLIVEIRA, 2012, p. 53-54). 
72

 Sobre a complexidade da matéria tributária que dificulta a compreensão da sociedade, “É inegável que a 

questão tributária alcançou um grau de complexidade que reduz, sobremaneira, a própria possibilidade de 

compreensão por parte de uma parcela muito significativa da sociedade” (BUFFON, 2009, p. 102). 
73

 Em sentido semelhante, “Não é necessário conhecer a fundo o Sistema Tributário Nacional para perceber a 

existência de distorções que precisam ser revistas, como, por exemplo, a elevada carga de imposto centrada no 

consumo, o que onera significativamente o bolso do cidadão assalariado” (SILVA, 2007, p. 69). 
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mínimo, incomodado. Acredita-se que esse incômodo pode ser o despertar da condição 

apática, dando origem a uma postura mais engajada. 

Outro importante efeito perseguido é a aproximação entre Estado e sociedade que, 

como se tratou no primeiro capítulo e no início deste, denotam-se hoje como realidades 

apartadas e, por vezes, antagônicas. Assim, a educação fiscal funciona como uma “[...] ponte 

entre o fosso histórico de separatismo entre Estado e sociedade” (SILVA, 2007, p. 66). 

Uma das vias de superação dessa realidade é a mudança de concepção ligada ao 

pagamento de tributos como ofensa à liberdade individual dos cidadãos. Conforme explica 

Buffon (2009, p. 91), em decorrência do grande destaque, comentado no primeiro capítulo, 

conferido aos direitos nos ordenamentos jurídicos contemporâneos, que possuem a liberdade 

como um dos valores fundamentais, existe uma consciência social desfavorável que paira 

sobre os deveres (dentre os quais, o de pagar tributos), não os reconcebendo como parte da 

cidadania. 

A educação fiscal busca mostrar a outra vertente dessa questão. Cuida-se de 

desenvolver, no educando, a consciência de que o pagamento de tributos, num Estado fiscal, 

garante os recursos necessários ao financiamento das políticas públicas de efetivação dos 

direitos fundamentais. Destarte, contribuir com os tributos é, na realidade, um imperativo de 

liberdade. De acordo com o escólio de Buffon (2009, p. 92-93), por um lado, aqueles que 

vivem em condição de carência são privados de sua liberdade; por outro, aqueles que dispõem 

de recursos materiais vivem, cada vez mais, privados de sua liberdade, pelos elevados índices 

de criminalidade ocasionados pela marginalização. 

Em viés semelhante, Tipke (2002, p. 56-57) assere que o Estado precisa ser 

financiado por tributos para que não deixe de existir, pois ele é o único ente que pode garantir 

e proteger o gozo do direito de liberdade igualmente por todos os cidadãos. Caso ele seja 

extinto, rapidamente, os cidadãos seriam submetidos à violência, à arbitrariedade e à justiça 

privada 
74

. Por isso, segundo o autor, os impostos, não são apenas o preço da liberdade, mas, 

também, como garantiu um ex-prefeito de Nova York, Robert Wagner, são o preço da 

civilização. 
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 No original: “El Estado deve recaudar impuestos para poder desarollar su terea protectora de la libertad. Sin 

impuestos el ciudadano sólo desfrutaria fugazmente de mayor libertad. Sin el Estado y los impuestos necesarioes 

para su existencia los ciudadanos se verían sometidos em breve plazo a la violencia, la arbitrariedade e la justicia 

privada de los demás” (TIPKE, 2002, p. 57). 
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Sobre o tema, interessante é o paralelo traçado entre o ianque e o brasileiro no que 

concerne à associação entre o gozo dos direitos pelo cidadão e o cumprimento do dever de 

pagar tributos. Na concepção estadunidense, cidadão e contribuinte são figuras que se 

sobrepõem. Assim, entende-se que o indivíduo é cidadão porque paga tributos. No Brasil, de 

forma contrária, há dificuldade em se aceitar essa visão. Tenta-se, por isso, a todo custo, achar 

outro fundamento para a cidadania, como ter nascido ou morar em solo nacional; todavia, a 

ideia brasileira, que, à primeira vista, pode parecer mais generosa e agradável, ignora o fato de 

que aos direitos correspondem obrigações e que o sustento do Estado depende do contributo 

de cada cidadão. Essa óptica turva pode, inclusive, ser uma das causas da irresponsabilidade 

fiscal crônica observada no Brasil (JANINE; CORTELLA, 2012, p. 45). 

Registre-se o fato de que, no entendimento de Buffon (2009, p. 100), a obrigação de 

pagar tributos corresponde ao principal dever de cidadania, pois, caso não seja respeitado, 

torna impossível a realização dos direitos a que os cidadãos fazem jus, mormente, os de cunho 

prestacional. 

A percepção do pagamento de pagar tributos como dever fundamental passa ainda 

pelo sentimento de pertença, de corresponsabilidade, parte integrante da cidadania, como se 

expôs no primeiro capítulo. Aliás, conforme escólio de Buffon (2009, p. 97), o dever de pagar 

tributos decorre do simples fato de fazer parte de uma sociedade e fundamenta-se no encargo 

de solidariedade que cada um dos seus membros possui de contribuir com sua manutenção e 

com seu desenvolvimento. Nesse sentido, Silva (2007, p. 70) assevera que a educação fiscal 

fomenta a mudança de foco do individual para o coletivo, promovendo uma cidadania 

solidária. 

Não se pode ignorar, contudo, o fato de que uma das causas pelas quais é difícil para 

o brasileiro perceber o pagamento de tributos como a forma de garantir o gozo de direitos é a 

falta de retorno do que se paga em decorrência da elevada carga tributária do País na 

prestação de serviços públicos efetivadores de direitos fundamentais 
75

. Com efeito, adentra-

se a outra vertente de aproximação entre Estado e sociedade, que a educação fiscal busca 
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 Sobre a relação entre o sentimento de insatisfação com o pagamento de impostos e a falta de retorno em 

serviços públicos à população: “A baixa eficiência dos serviços gerados pelo Estado tem agravado ainda mais a 

insatisfação fiscal do povo brasileiro, que a cada dia tem menos ânimo para pagar seus tributos. [...] Percebe-se, 

pois, que a arrecadação tributária justifica-se na medida em que o Estado utilize os recursos dela proveniente na 

busca de alcançar o previsto constitucionalmente, bem como, a realização efetiva das garantias e direitos sociais, 

prioridades no Estado Democrático de Direito” (CAVALCANTE, 2006, p. 74-75). 
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promover, relativa ao controle social dos gastos públicos ou, em outras palavras, ao papel do 

cidadão na gestão dos recursos públicos. 

Nesse sentido é que Cavalcante (2006, p. 77) faz a seguinte advertência: 

 

O ânimo de pagar imposto não prevalece diante de um Estado ineficiente. A época 

atual exige outros paradigmas. O dever de pagar tributos já é uma conformação 

social, o problema agora é despertar a sociedade para o seu direito de participar na 

programação dos gastos públicos 
76

. 

 

Para tanto, faz-se necessário o desenvolvimento da noção de coisa pública, cujo gozo 

e preservação representam direito de todos e da qual, como se viu acima, o Brasil é carente. A 

educação fiscal busca, assim, promover a compreensão sobre o processo de arrecadação e de 

aplicação dos recursos públicos nas mais diversas áreas, como saúde, educação, cultura, lazer, 

segurança, infraestrutura (SILVA, 2007, p. 48) 
77

. Dessa forma, o educando percebe que os 

recursos não são “do governo”, mas apenas recolhidos e administrados por ele para a 

consecução dos interesses coletivos. Aqui, tem-se, mais uma vez, o convite para que o 

cidadão saia da condição passiva e passe a atuar de forma cooperativa com os demais 

membros da sociedade. 

No próximo capítulo, o controle social dos gastos públicos será tratado com mais 

profundidade. Deve-se registrar, porém, a ideia de que o cidadão fiscalmente educado passa a 

ter conhecimento e interesse pelas questões relativas ao orçamento público. Com referência ao 

recém-exposto, Silva (2007, p. 46-47) relata que, como a educação fiscal propõe uma reflexão 

sobre prioridade de aplicação dos recursos públicos e retorno social para a população, 

recorrentes são os relatos dos responsáveis pelas políticas públicas de educação fiscal nos 

Estados, segundo os quais, após a abordagem na temática em sala de aula, os alunos passam a 

buscar informação sobre o orçamento da escola em que estudam e do munícipio onde vivem. 

Assim é que Oliveira (2012, p. 61) defende, como consequência da educação fiscal, uma 

realidade em que o povo seja compelido não só a custear as despesas públicas, mas também a 

deliberar sobre elas e a geri-las 
78

.  
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 Para Silva (2007, p. 68), esse é o cerne da questão debatida pela educação fiscal. 
77

 Nesse mesmo sentido, Oliveira (2012, p. 96) explica que o Programa Nacional de Educação Fiscal, sobre o 

qual se tratará adiante, “[...] é um processo, permanente, de conscientização, do povo brasileiro, daquilo que já é 

dele, sem que ele tenha consciência disso: o bem público”. 
78

 Sobre o tema, Cruz e Amorin (2010, p. 17) lembram a importância dessa atuação cidadã para a concretização 

de uma democracia substantiva: “O exercício da cidadania ativa percorre todos os momentos do funcionamento 

da vida pública. O cidadão deve pagar seus impostos, consciente de que está contribuindo para o bem da 

coletividade, mas seu dever não termina aí. O cidadão consciente participa de forma ativa das decisões de 
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Essa participação cidadã é intensificada quando o educando percebe que a sua 

atuação nessas questões podem contribuir para o alcance de níveis mais satisfatórios de justiça 

social. Sabe-se que o Brasil é marcado por condições históricas de grandes desigualdades, 

contexto no qual aqueles que dependem exclusivamente do poder público para ter acesso a, 

por exemplo, saneamento básico, saúde, educação e segurança são os que mais sofrem com as 

falhas na prestação desses serviços. Trata-se, portanto, de uma realidade que precisa ser 

modificada, e os mais legitimados para auxiliar o Estado na alocação e na fiscalização desses 

recursos são exatamente os destinatários deles 
79

, que, para bem fazerem isso, precisam ser 

instruídos, momento em que a educação fiscal passa, então, a desempenhar importante papel 

80-81
. 

Nota-se que o fomento da educação fiscal cabe, em grande parte das vezes, ao 

próprio Estado, que o realiza por meio de políticas públicas. Assim, no intuito de lograr maior 

aprofundamento no tema, passa-se, na sequência, a dissertar sobre essas políticas, dando 

maior destaque às desenvolvidas no Brasil, não sem antes, todavia, tecer breves comentários 

sobre a temática em âmbito mundial e continental, apenas para fins de contextualização, sem 

se pretender, portanto, esgotar o tema. 

 

3.2.1 Breves comentários sobre as políticas públicas de educação fiscal no plano 

internacional e na América Latina 

 

No contexto mundial, a educação fiscal passou a figurar entre as políticas públicas 

num período relativamente recente. Refere-se à segunda metade do século imediatamente 

                                                                                                                                                                                     
natureza pública e deve lutar para que se amplie seu poder de participação e de decisão, só assim teremos uma 

democracia substantiva”. 
79

 Associando a participação cidadã ao acompanhamento das políticas públicas, tem-se: “O que se nota, não 

obstante as várias direções possíveis de tratamento da questão da cidadania, é que a participação, o atuar, o agir 

para construir seu próprio destino é inerente à sua ideia. O que muda, ao longo dos tempos, são os graus e as 

formas de participação e sua abrangência. Portanto, a cidadania demanda uma ação permanente dos cidadãos na 

coletividade, no acompanhamento e na própria direção dada às políticas públicas” (GUERRA, 2012, p. 63-64). 
80

 Com relação à temática, Oliveira (2012, p. 27/55) lembra a importância do conhecimento para a mudança: 

“Como modificar esse quadro se a vítima, o povo, não compreendê-lo? E por não compreendê-lo, como alterá-

lo? Resta a questão maior: para onde alterar? Que rota seguir? [...] Conhecer é uma maneira de preparar a 

montagem das estratégias de destruição de uma ordem econômica violadora da cidadania. Assim fazendo já se 

está construindo uma outra ordem social possível. Dos escombros daquela emergem outras bases, fincada pela 

participação crítica e consciente da cidadania”.  
81

 Sobre a relação entre educação fiscal e justiça social, “A educação fiscal é expressa como proposta de 

educação para a cidadania, voltada para a percepção social, na qual o cidadão está inserido e, principalmente, 

para o fornecimento de subsídios para uma atuação consistente e de contribuição para a melhoria das condições 

sociais daqueles não contemplados pela justiça social, ou seja, os excluídos” (SILVA, 2007, p. 67). 
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passado, 1954, mais especificamente, quando a Administração Tributária dos Estados Unidos 

instituiu o Programa Understanding Taxes. Influenciados pela política estadunidense, 

diversos países da Europa, por meio de estudiosos alemães, belgas e franceses, que passaram 

a divulgar a experiência ianque, iniciaram o desenvolvimento de programas de educação 

fiscal, o que foi seguido por diversos Estados (LOBO, 2009, p. 14-15). 

Apesar de possuírem objetivos semelhantes, há grande heterogeneidade entre os 

programas de cada país. Conforme narra Lobo (2009, p. 15s), as variações dizem respeito ao 

órgão responsável pela execução do programa, em alguns locais (Canadá e Japão) apenas a 

Administração Fazendária se incumbe da tarefa; em outros, ela conta com a parceria do 

Ministério da Educação, como é o caso do Reino Unido, onde o conteúdo fiscal foi 

introduzido no currículo escolar por via da disciplina denominada Cidadania. Outras 

disparidades dizem respeito, ainda, ao tipo de material utilizado, ao público a que se direciona 

(crianças, adolescentes, adultos ou, ainda, toda a população) e às estratégias usadas na 

disseminação das informações (jogos, livros, peças teatrais, exposições...). 

Tratando-se, especificamente, da educação fiscal no contexto da América Latina, 

tem-se que as políticas dessa natureza somente ganharam força na década de 1990, após o 

início dos processos de redemocratização desses países. Há registros de algumas iniciativas 

ligadas à educação fiscal anteriores, inclusive no Brasil, como se cuidará mais à frente. Elas, 

porém, não ganharam relevo porque políticas democráticas não condiziam com o perfil 

autoritário dos regimes ditatoriais da época (RIVILLAS; VILARDEBÓ; MOTA, 2010, p. 

26ss). 

Apesar de serem movimentos recentes, pode-se dizer que os programas de educação 

fiscal na Região gozam de considerável difusão. Dentre outros, é possível inventariar, como 

exemplos de países que possuem iniciativas sobre a temática, a República Dominicana, o 

Chile, o Uruguai, El Salvador, o Paraguai, a Argentina e o Brasil. Convém acrescentar, ainda, 

o fato de que os dois últimos citados, em razão do desenvolvimento que suas políticas 

públicas de educação fiscal atingiram, foram responsáveis pelo fomento de ações da mesma 

natureza na maioria dos demais países da América Latina (RIVILLAS; VILARDEBÓ; MOTA 

2010, p. 27). 

Por tratar-se de uma tendência de grande parte dos países, a educação fiscal fez-se 

pauta de várias ações internacionais de cooperação para o seu fomento, mediante o 
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intercâmbio das experiências realizadas em cada Estado. Dentre elas, destacam-se duas 

adiante, que incluem a América Latina. 

A primeira diz respeito à Rede de Educação Fiscal, criada pela Comissão Europeia 

(EuropeAid – EUROsociAL Fiscalidad). Sua criação foi formalizada em março de 2008, 

durante o Primeiro Encontro dos seus membros, ocorrido na Guatemala. A iniciativa 

direciona-se a instituições e órgãos da Administração Pública dos países da União Europeia e 

da América Latina. Atualmente, integram a Rede 43 instituições, sendo 39 latino-americanas 

(das quais, 11 são do Brasil) e 4 europeias
82

 (EUROPEAID, online).  

As atividades de fomento das políticas de educação fiscal desenvolvidas no âmbito 

da Rede compreendem desde encontros (como fóruns e seminários) entre as instituições que a 

compõem até atividades mais específicas, envolvendo apenas alguns membros, como a 

assistência técnica prestada pela Superintendência Nacional de Administração Tributaria 

(SUNAT) do Peru, em julho de 2010, ao Ministério da Fazenda uruguaio, mais 

especificamente, à sua Subsecretaria de Tributação. Os especialistas peruanos desenvolveram 

oficinas, objetivando a capacitação das autoridades paraguaias na busca pelo fortalecimento 

da educação fiscal no País (EUROPEAID, online) 
83

. 

A outra iniciativa internacional de que o Brasil participou foi o I Congresso 

Internacional de Educação Fiscal 
84

, ocorrido em novembro de 2012, em Fortaleza. O evento 

foi realizado pela Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais (ABRASF) e 

contou com o apoio da Secretaria de Finanças da Prefeitura de Fortaleza, da Escola de 

Administração Fazendária do Ministério da Fazenda (ESAF), do Instituto de Justiça Fiscal 

(IJF), da Associação Cearense de Estudos e Pesquisas (ACEP) e da Câmara Municipal de 

Fortaleza (ESAFa, online). 

Dentre as temáticas debatidas no evento, citem-se Coesão Social: A Gestão 

Orçamentária em tempos de crise; Desenvolvimento local e Conflitos Distributivos: 

Alternativas de Gestão Social; e O Desafio Social da Política Fiscal. Quanto aos palestrantes, 

além das autoridades brasileiras no assunto, o Congresso contou com a participação do 
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 Detalhadamente, têm-se: duas instituições argentinas, uma boliviana, onze brasileiras, uma chilena, três 

colombianas, duas costa-riquenhas, uma equatoriana, duas salvadorenhas, três guatemaltecas, duas hondurenhas, 

uma mexicana, uma nicaraguense, uma panamenha, duas paraguaias, uma peruana, uma dominicana, quatro 

uruguaias, três espanholas e uma italiana.  
83

 Os registros das atividades no site cessaram em 2010, por isso, não se têm dados atualizados, inclusive, com 

relação aos membros. De qualquer forma, importa mencionar a iniciativa para que se perceba como a educação 

fiscal já logrou reconhecimento capaz até de ser objeto de projetos internacionais dessa monta. 
84

 Não se encontrou nenhuma referência a congressos seguintes, o que leva crer que esse foi o único. 
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professor Martin Soares da Universidade Lumière Lyon; os diretores da ONG Tax Justice 

Network James Henry e John Christensen; a chefe da Unidade de Educação Fiscal do 

Ministério da Fazenda de El Salvador Evelyn Ponce; e administrador do Projeto de Equidade 

e Justiça Tributária na Nicarágua Anderson Solis (ESAFa, online). 

 

3.2.2 As políticas públicas de educação fiscal no Brasil 

No Brasil, a educação fiscal é responsabilidade do Programa Nacional de Educação 

Fiscal (PNEF), que conta com a cooperação de vários órgãos públicos, ligados tanto à 

administração fazendária quanto à educação. Os contornos do referido Programa, bem como 

seus desdobramentos no Estado do Ceará, onde há o Programa de Educação Fiscal do Ceará, 

serão tratados nas seções seguintes. 

Antes disso, contudo, cumpre apenas situar a educação fiscal no ordenamento 

jurídico brasileiro. A LDB, em seu artigo 26, estabelece que os currículos escolares sejam 

compostos por duas partes. A primeira consiste numa base nacional comum, que engloba 

disciplinas como Português, Matemática, Estudos Sociais, Biologia, Educação Física e Artes. 

A outra parte, denominada diversificada, é complementada por parte de cada sistema ou 

estabelecimento de ensino, de acordo com as características locais da sociedade, da economia 

e da clientela. 

De forma conexa às disposições legais ora expostas, têm-se as Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica (BRASIL, 2013), que buscam determinar 

uma base curricular comum para todo o Brasil, servindo de orientação para todas as redes de 

ensino brasileiras. O documento resultou de debates e audiências públicas promovidas pela 

Câmara da Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, contando com a participação 

de entidades representativas dos dirigentes estaduais e municipais, de professores e 

profissionais da educação, instituições de formação de professores, mantenedoras do ensino 

privado e de pesquisadores da área (BRASIL, 2013, p. 5). 

Assim como a LDB, as Diretrizes descrevem a existência de uma base nacional 

comum e de uma parte curricular diversificada, evidenciando que ambas precisam ser 

articuladas, buscando a formação ampla do cidadão, devendo a segunda abordar temas 

contemporâneos que integram a realidade do educando (BRASIL 2013, p. 113). Dentre os 

conteúdos reunidos para compor a parte diversificada do currículo do ensino fundamental, 
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juntamente com temas como educação para o consumo, educação ambiental e diversidade 

cultural, está a educação fiscal (BRASIL, 2013, p. 115). 

Ademais, a Resolução nº 7, de 14 de dezembro de 2010, do Ministério da Educação, 

que fixa as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental, estabelece 

expressamente, em seu artigo 16, que temas como a educação fiscal devem permear os 

conteúdos da base nacional comum e da parte diversificada dos currículos escolares 

(BRASIL, online) 
85

. 

 

3.2.2.1Breve histórico 

 

Conforme narra Silva (2007, p. 75-77), as políticas públicas brasileiras anteriores ao 

PNEF foram episódicas, estritamente focadas no aumento da arrecadação pelo Fisco e não 

gozaram de continuidade. A primeira delas ocorreu em 1969, quando a Receita Federal do 

Brasil criou a Operação Bandeirante, que se resumia à saída às ruas dos agentes do Fisco, no 

intuito de propagar informações sobre os tributos e sua função socioeconômica. Em 1970, foi 

a vez da Operação Brasil do Futuro também capitaneada pela Receita Federal, a qual se 

utilizava da distribuição de material didático nas escolas, com o intuito de trazer à baila temas 

como o antagonismo entre Estado e sociedade. Já em 1977, a Receita encampou o Programa 

Contribuinte do Futuro, que, mais uma vez, se utilizava de material didático para discussão de 

temas nas salas de aulas, dedicando muita atenção apenas ao objetivo de aumentar a 

arrecadação. 

Após a redemocratização, tem-se a gênese do Programa Nacional de Educação 

Tributária (PNET) em 1996, quando, reunido em Fortaleza-CE, o Conselho de Política 

Fazendária (CONFAZ), num seminário sobre Administração Fazendária, introduziu, para 

debate, o tema educação tributária, como uma maneira de se fomentar a prática da cidadania. 

No ano seguinte, em nova reunião do CONFAZ, foi criado o Grupo Nacional de Educação 

Tributária (GET), constituído pelo Ministério da Fazenda, Secretaria da Receita Federal, 

Escola de Administração Fazendária, Secretarias de Fazenda, Tributação ou Finanças dos 

estados e do Distrito Federal. Essas últimas ficaram responsáveis pela formação de grupo 
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 Defendendo a integração da educação fiscal nos currículos escolares, tem-se: “A educação fiscal pode e deve 

ser implantada de forma transversal e interdisciplinar no currículo escolar das instituições educacionais, com 

destaque para as redes municipais, estaduais e federais” (CRUZ; AMORIN, 2010, p. 18). 
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equivalente no âmbito em que atuam, para implantar o PNET (RIVILLAS, VILARDEBÓ, 

MOTA, 2010, p. 44-36). 

Importa registrar o fato de que, em 1999, ao se perceber a necessidade de debater 

questões que ultrapassavam os tributos, alcançando a gestão dos recursos públicos, o 

CONFAZ alterou a nomenclatura do Programa, que, desde então, se passou a chamar 

Programa Nacional de Educação Fiscal (RIVILLAS, VILARDEBÓ, MOTA, 2010, p. 35). 

Sobre essa mudança, Oliveira (2012, p. 79/82) explica que o PNET tinha seu foco no 

aumento da arrecadação tributária e nos cortes de investimentos sociais, para o alcance do 

equilíbrio fiscal. Pode-se dizer, assim, que a educação tributária se relaciona com a 

passividade, a domesticação, a fatalidade e a resignação à força do Estado, detentor do 

monopólio do tributo. Por outro lado, o PNEF, pautado na educação fiscal, liga-se à 

solidariedade, focando na importância da alocação dos recursos para a solução de problemas 

sociais, por isso, confere destaque a temas como cidadania, controle social dos gastos 

públicos e justiça fiscal 
86

. 

Também em 1999, outra importante mudança aconteceu: passaram a integrar o 

Programa o Ministério da Educação e as secretaria de educação. A necessidade da 

participação desse órgão nasce pela óbvia constatação de que não se desenvolvem políticas 

educacionais sem educadores. Os técnicos fazendários não estavam aptos a agir sozinhos, 

necessitando dos conhecimentos das Ciências Humanas que não detêm (OLIVEIRA, 2012, p. 

84). 

Em 2002, a Portaria nº 413/02, publicada em conjunto pelos Ministérios da Fazenda 

e da Educação, definiu os contornos atuais do PNEF, comentados a seguir. 

 

3.2.2.2 Organização nacional do PNEF 

 

De acordo com a Portaria nº 413/02 (BRASIL, 2002, online), sob a coordenação da 

Escola Superior da Administração Fazendária (ESAF), a responsabilidade pela 
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 Oportunamente, colhe-se a explicação de Silva (2007, p. 67) sobre a passagem da educação tributária para a 

educação fiscal: “Quando do início das elaborações sobre a importância de se discutir o tema, nos idos da década 

de 1960, a expressão mais usada era educação tributária, e isso continuou até meados da década de 1990. 

Percebeu-se, no entanto, que o termo „tributário‟ se refere ao processo arrecadatório somente, e está vinculado ao 

pagamento das obrigações dos contribuintes; educação fiscal, por sua vez, contempla também a aplicação dos 

recursos públicos pelos governos. Portanto, a dicção educação fiscal mostra-se completa para designar esse tema 

no qual se busca harmonizar o dever do cidadão de recolher tributos, mas especialmente, a obrigação máxima do 

Estado de retornar esses tributos em forma de serviços públicos de qualidade”. 



110 

 

 

 

implementação do PNEF é compartida entre os seguintes grupos: Grupo de Trabalho de 

Educação Fiscal (GEF, antigo GET), Grupo de Educação Fiscal dos Estados (GEFE), Grupo 

de Educação Fiscal da Secretaria da Receita Federal (GEFF) e Grupo de Educação Fiscal dos 

Municípios (GEFM). 

Ao GEF, cuja composição permanece a mesma já exposta, compete a direção geral 

do Programa. Assim, ele responde, dentre outros pontos, pela definição da missão, diretrizes e 

estratégias do PNEF. Ademais, é de sua incumbência especificar a alocação de recursos 

recebidos para o Programa e o planejamento, bem como o acompanhamento e a avaliação das 

ações nos âmbitos dos demais grupos. 

O GEFF é composto pelos representantes nacionais da Secretaria da Receita Federal 

e das dez regiões ou sub-regiões fiscais da Receita Federal, e pelos demais órgãos envolvidos 

no desenvolvimento do PNEF. O Grupo é responsável pelo planejamento e execução do 

Programa no âmbito da União, o que envolve a implementação das ações planejadas pelo 

GEF, elaboração e o desenvolvimento de projetos próprios, a busca por fontes de 

financiamento e a manutenção da memória do Programa do seu âmbito de ação. 

O GEFE, por seu turno, é responsável pelas mesmas ações do GEFF, mas no âmbito 

dos Estados-membros. Integram o Grupo as Secretarias da Fazenda e da Educação além dos 

demais órgãos envolvidos no PNEF de cada Estado. Ressalte-se que os Estados e o Distrito 

Federal possuem liberdade para escolher os níveis de ensino em que atuarão (ensino 

fundamental, médio, universidade, servidores públicos e universidade), de acordo com as 

particularidades e as necessidades locais (SILVA, 2007, p. 79). 

Finalmente, o GEFM é o equivalente aos demais grupos em âmbito municipal, cuja 

participação passou a ser prevista na Portaria nº 413/02, quando o Programa passou, assim, a 

abranger todos os entes da Federação. Sua composição é a seguinte: Secretaria da Fazenda ou 

de Finanças, Secretaria de Educação e demais órgãos que integrem o PNEF no determinado 

município. Oliveira (2012, p. 56) adverte, no entanto, que a maioria dos municípios 

brasileiros não possui a organização institucional necessária ao desenvolvimento de políticas 

públicas dessa natureza. 
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3.2.2.3 Público-alvo e ações realizadas 

 

De acordo com o Documento-base (ESAFb, online), o PNEF busca atingir, com 

cinco módulos, distintos públicos-alvo. 

Os módulos I e II são voltados para alunos, professores e profissionais do ensino 

fundamental e do ensino médio, públicos e privados, respectivamente. Objetiva-se, por 

intermédio deles, a abordagem de temáticas relacionadas ao sistema de arrecadação tributária, 

alocação de recursos públicos e o controle social dessa atividade estatal, mediante enfoque 

transversal nas disciplinas do currículo tradicional. 

O módulo III, por sua vez, se volta para os funcionários públicos das Secretarias de 

Fazenda, Finanças ou Tributação, de Educação e outras dos estados e dos municípios. Espera-

se que esse público, como agente representante do Estado, possa exercer, de forma plena, sua 

cidadania fiscal e funcione como disseminador desses conhecimentos para o restante da 

sociedade. 

Prezando pela introdução da temática nos espaços convencionais de difusão do 

conhecimento, o módulo IV do Programa volta-se para os alunos, professores e profissionais 

das universidades públicas e particulares. Para que os temas correlatos à educação fiscal 

sejam explorados nessa seara o Documento base (ESAFb, online) determina, dentre outras 

ações, a negociação com o Ministério da Educação (MEC), buscando uma forma de incluir o 

tema no currículo básico dos cursos; realização de palestras, que inclusive podem ser 

desenvolvidas por meio de uma parceria com os centros acadêmicos das instituições; 

realização de pesquisas sobre o assunto pelo corpo discente e docente e, consequentemente, a 

elaboração de trabalhos documentando o resultado dos estudos. 

Finalmente, o módulo V, na busca de abranger o maior número de pessoas possível, 

visa a chegar até a sociedade brasileira em geral. Para tanto, planeja-se a atuação em parceria 

com segmentos sociais estratégicos, que possibilitem uma articulação melhor das iniciativas, 

tais como: as entidades de classe, os sindicatos, as associações, as empresas prestadoras de 

serviços públicos, os bancos, as indústrias, bem como os profissionais cujas atividades 

possuam algum potencial educativo (jornalistas, empresários, cientistas, juízes, promotores de 

justiça, políticos etc.). 

Para a consecução desses objetivos junto ao público-alvo ora descrito, o PNEF, no 

contexto nacional, desenvolve ações de naturezas diversas, que podem ser divididas em 
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quatro categorias: ações de sensibilização (realização de palestras, seminários, workshops, 

mesas-redondas, debates...); ações de formação (curso de formação de disseminadores, 

presenciais e à distância, e cursos de pós-graduação em educação fiscal); ações de educação 

(capacitação de monitores, professores, realização de atividades acadêmicas, como projetos 

pedagógicos, elaboração de monografias, dissertações...); e ações de arte (elaboração de peças 

de teatro, músicas, cordéis, poesias, realização de concursos culturais versando sobre o tema 

educação fiscal) (RIVILLAS; VILARDEBÓ; MOTA, 2010, p. 36). 

Dentre todos esses tipos de ações, pela possibilidade de alcançar maior número de 

pessoas, destaca-se o Curso de Formação de Disseminadores Online de Educação Fiscal. 

O Curso possui conteúdo programático explorado em quatro apostilas disponíveis em 

versão pdf no sítio eletrônico da ESAF
87

 e é dividido da seguinte forma: Caderno 1- Educação 

fiscal no contexto social (trata do cenário sociopolítico do Brasil e do mundo; da educação 

como um instrumento para formar o cidadão; e busca transmitir uma visão geral do PNEF, 

objetivos, diretrizes, gestão e possibilidades de inseri-lo na educação e na escola); Caderno 2 

– Relação Estado-Sociedade (trata da evolução histórica dos conceitos de sociedade e de 

Estado; da formação do Estado brasileiro e da cidadania do seu povo; do Estado Democrático 

de Direito, organização dos poderes, Administração Pública, democracia, e sua relação com a 

cidadania; de economia e desenvolvimento; e de ética); Caderno 3 – Função social dos 

tributos (versa sobre o financiamento do Estado; a história dos tributos no cenário global e no 

contexto brasileiro; o sistema tributário nacional; o conceito de tributo e suas espécies; a 

repartição de receitas tributárias; a reforma tributária; as formas legais e ilegais de evitar o 

pagamento de tributos; e os documentos fiscais); e Caderno 4 – Gestão democrática de 

recursos públicos (versa sobre planejamento e orçamento público; execução orçamentária, 

contabilidade do orçamento; natureza dos gastos; processo de compras no setor público; 

controle social, formas e mecanismos de realização; lei de responsabilidade social; e educação 

fiscal e democracia). 

Sobre a organização do Curso, deve-se, ainda, esclarecer que as turmas são 

compostas por 15 a 20 alunos, sob a responsabilidade de um tutor. Dentre as atividades 

desempenhadas, citem-se: a resolução de exercícios, a participação nos fóruns de discussões e 

a submissão a avaliações (RIVILLAS; VILARDEBÓ; MOTA, 2010, p. 37).  

                                                           
87

Disponível em: < http://www.esaf.fazenda.gov.br/educacao_fiscal/pnef/curso-de-disseminadores-de-educacao-

fiscal/?searchterm=curso%20de%20disseminadores >. Acesso em: 8 jul. 2014. 
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3.2.2.4 O GEFE do Estado do Ceará 

 

No GEFE do Estado do Ceará, com o qual houve aproximação maior durante a 

pesquisa, por questões geográficas, desenvolve o Programa de Educação Fiscal do Ceará, 

implantado em 1998, pelo Decreto estadual nº 25.326. A princípio, a atuação do GEFE dava-

se, especificamente, por meio de aulas teletransmitidas, usando-se uma estrutura já 

universalizada nas redes estadual e municipal de ensino. Os alunos assistiam aos vídeos de 

duração aproximada de 12 minutos, e os professores ficavam responsáveis por, em seguida, 

aprofundar o conteúdo (SILVA, 2007, p. 88-89). 

Apesar dos altos índices (a aula inaugural contou com 322.000 alunos, 11.440 

professores, em 2.920 escolas e 172 municípios), que superaram os outros dois estados da 

Federação que implantaram programas semelhantes no mesmo período (Espírito Santo e São 

Paulo), a realidade mostrava uma situação bem distinta do que esses números poderiam fazer 

imaginar. O próprio sistema de telensino, sem nenhum controle e acompanhamento efetivos, 

era um entrave. Têm-se relatos de professores que, simplesmente, desligavam as televisões 

nos momentos das aulas sobre educação fiscal e passavam a utilizar o tempo para outras 

disciplinas. Ademais, os próprios docentes não possuíam familiaridade com o tema. Isso 

porque eles foram capacitados de forma precária, em virtude da falta de tempo e de recursos 

humanos e financeiros. A formação dos professores era feita por intermédio dos 

dinamizadores, técnicos das Secretarias de Educação, que assistiram a uma capacitação de 4 

horas na Secretaria da Fazenda (SEFAZ) e repassaram-lhes as informações apreendidas 

(SILVA, 2007, p. 89-91). 

Em decorrência dessas dificuldades, como forma de atrair as atenções da sociedade 

para o Programa, passou-se a realizar concursos culturais, que contaram com participação 

expressiva de alunos e professores, com premiação em dinheiro, bicicleta e computadores. Tal 

estratégia foi bem-sucedida e popularizou a temática nas escolas do Estado. Ademais, 

finalmente, em 2002, a SEFAZ decidiu investir na capacitação presencial dos professores, 

iniciando, nesse ano, com 400 professores de seis municípios do Estado. As aulas versavam 

sobre: educação para a cidadania, direito tributário, orçamento, lei de execução fiscal e 

didática para o ensino da educação fiscal. Outro importante impulso recebido pelo Programa 

foi o início, em 2005, do Curso à distância de disseminadores, há pouco descrito, promovido 
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pela ESAF. A elogiável organização e a completude do conteúdo visitado pelos que fazem a 

capacitação são responsáveis pela difusão da temática no Estado (SILVA, 2007, p. 91-93).  

Investiu-se, ainda, na confecção e na utilização de materiais voltados para os mais 

diversos públicos, explorando, principalmente, o aspecto lúdico. Citem-se, como exemplo, o 

DVD de desenho animado da Turma da cidadania, destinado a crianças do Ensino 

Fundamental I, uma história em quadrinhos e a peça de teatro A comédia da Cidadania, 

escrita pelo dramaturgo cearense José Mapurunga e encenada pelos próprios servidores da 

SEFAZ (SILVA, 2007, p. 94-95). 

Percebe-se, assim, uma busca pelo aprimoramento das estratégias desenvolvidas, 

sempre com a finalidade de buscar-se maior eficiência na educação fiscal dos cidadãos. 

As ações empreendidas e seus resultados são amplamente divulgados no sítio 

eletrônico do Programa
88

. Para se ter uma noção das atividades realizadas, traz-se a seguir um 

resumo do relatório das ações desenvolvidas no ano de 2013. 

 Curso online de Disseminadores de Educação Fiscal em parceria com a ESAF para 

servidores públicos: 455 participantes. 

 Curso para colaboradores terceirizados sobre os temas: ética, relação entre Estado e 

sociedade, cidadania e função social do tributo: 164 participantes.  

 Capacitação de professores da Rede Pública Municipal de Ensino de Iguatu e Aquiraz: 

153 professores. 

 Realização do Programa TCM: Cidadania e Controle Social (parceria do Tribunal de 

Contas do Município com a SEFAZ), que visa a capacitar e atualizar agentes públicos 

municipais: 922 gestores e servidores dos municípios de Canindé, Redenção, Tianguá, 

Aquiraz, Camocim e Sobral.  

 Curso de Tributação e Cidadania Fiscal para os alunos de contabilidade e escolas 

profissionalizantes integrantes do Conselho Regional de Contabilidade, objetivando a 

formação de uma visão cidadã do sistema tributário brasileiro: 104 alunos. 

 Curso de Cidadania Fiscal para formação de instrutores para atuar junto aos alunos do 

Projeto Primeiro Passo, da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social – STDS: 

19 participantes, que, posteriormente, capacitaram 1.364 alunos do Projeto. 

 Curso de Cidadania Fiscal para alunos do Projeto Primeiro Passo: 61 participantes.  
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 Informações extraídas do sítio eletrônico da SEFAZ-CE. Disponível em: < 

http://www.sefaz.ce.gov.br/content/aplicacao/educacaofiscal/principal/gerados/relatorios.asp?categoria=4>. 

Acesso em 8 jul. 2014. 
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 Curso de Cidadania Fiscal para universitários: 109 estudantes de diversos cursos da 

Faculdade Ateneu e da Universidade Vale do Acaraú (Iguatu-CE). 

 Ministrados cursos de Noções de Cidadania Fiscal para Moradores de Comunidades: 

41 participantes das Comunidades Poço da Draga, Moura Brasil e Graviolas. 

 Sensibilização do público interno (servidores e colaboradores da SEFAZ) por via do 

Projeto Educação Fiscal Itinerante: 229 participantes das seguintes unidades: Cexat 

Sobral, Cexat Água Fria, Cexat Barra do Ceará, Cexat Centro, Cexat Parangaba, Cexat 

Messejana, Cesut, Cexat Caucaia, Cexat Maracanaú e Cemas.  

 Sensibilização do público externo, com a realização de oficinas no Centro de Ensino 

Tecnológico – CENTEC, no CENTRESAF em Fortaleza, com a avaliação de tutores 

do Curso de Disseminadores e do público infantil no Instituto Lourdes Viana: 55 

participantes.  

 Realização de três oficinas na Escola Estadual de Ensino Profissionalizante Júlio 

França: 3.400 alunos do ensino médio profissionalizante. As oficinas possuem as 

seguintes temáticas: conceito de cidadania; direitos e deveres dos cidadãos; e reflexão 

sobre o valor da honestidade. 

 Realização de palestras, objetivando divulgar junto à população as formas de atuação 

como agente transformador da sociedade e de realizar o controle social dos gastos 

públicos. Foram realizadas 35 palestras, e 2.374 pessoas participaram (servidores, 

estudantes de nível médio, universitários e integrantes de ONGs). 

  

Como é previsível, o PNEF enfrenta muitas dificuldades para a consecução de seus 

objetivos. Algumas são destacadas por Silva (2007, p. 72-75), tais como: falta de preparo dos 

docentes no domínio do conteúdo; descrédito da população de que sua participação possa 

alterar quadros históricos formados por instituições e gestores ineficientes e corruptos; a 

arraigada prática cultural brasileira de querer em tudo “tirar vantagem”, que faz com que a 

sonegação, muitas vezes, seja vista não como um ato reprovável, mas de esperteza; a postura 

apática do brasileiro, que pouco participa da vida pública do País; a falta de transparência da 

Administração Pública; o preconceito, que acaba virando uma resistência, daqueles que 

julgam tratar-se o Programa de uma forma utilizada pelo Fisco para incrementar sua 

arrecadação tributária; e o receio de que se trate de uma seara excessivamente árdua e, 

portanto, de difícil compreensão. 
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Outros pontos também são levantados por Oliveira (2012, p. 86). Segundo o autor, 

em muitos casos, pela rara vontade política, faltam recursos financeiros para a realização das 

ações, deixando o Programa à mercê da “boa-vontade” dos chefes do Executivo, que, quase 

sempre, não se verifica. 

Especificamente, no âmbito do GEFE do Ceará, também se constata a existência de 

alguns óbices, como revelaram os integrantes da Célula de Educação Fiscal da Secretaria da 

Fazenda estadual, Argemiro Torres Neto, Imaculada Maria Vidal da Silva e Germana Parente 

Neiva Belchior, por meio de uma entrevista não estruturada
89

. Alguns aspectos relatados estão 

listados a seguir. 

Dentre as principais dificuldades encontradas para disseminar a educação fiscal, está 

a falta de apoio da Secretaria de Educação do Estado, que poderia colaborar de forma bastante 

útil, mediante avaliações das atividades desenvolvidas nas escolas pelo GEFE, inclusive como 

uma forma de aprimorar as técnicas utilizadas. 

Ademais, no âmbito das instituições de ensino superior (IES), que poderia ser um 

espaço bastante propício para a propagação dos conteúdos, percebe-se um alto nível de 

desinteresse dos próprios alunos e das administrações das IES na discussão de temas afeitos à 

educação fiscal. 

O relato mais preocupante, contudo, diz respeito às dificuldades enfrentadas ainda 

dentro da própria Secretaria da Fazenda, pois grande parte dos servidores não atribui a devida 

importância aos projetos desenvolvidos pela Célula de Educação Fiscal. Segundo os 

entrevistados, percebe-se um receio de que a aproximação entre Fisco e população possa 

resultar na perda de uma posição de superioridade que alguns servidores julgam ocupar. 

Por fim, ressaltaram, ainda, a carência de recursos orçamentários disponibilizados 

para o desenvolvimento das atividades, segundo os entrevistados, resultante de uma visão 

imediatista dos gestores públicos, que consideram mais eficientes as práticas de cobrança e de 

fiscalização do que as de educação do contribuinte cidadão. 

A modo de conclusão deste capítulo, deve-se destacar o fato de que, como se 

demonstrou com os resultados da PESB expostos, no Brasil, convivem pessoas com 

mentalidades bastante diversas e que vários são os fatores determinantes dessas discrepâncias. 

Dentre eles, a educação (ou a carência dela) desponta como uma das causas determinantes 
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 Entrevista não estruturada com Argemiro Torres Neto, Imaculada Maria Vidal da Silva e Germana Parente 

Neiva Belchior, realizada nas dependências da SEFAZ-CE, sita na Av. Alberto Nepomuceno nº 78, Fortaleza-

CE, em 10 jul. 2014. 
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para, por exemplo, existirem pessoas que consideram condutas corruptas como “jeitinho”; o 

pensamento hierárquico ainda estar fortemente presente entre os brasileiros; a falta da noção 

de público, que tende a resumi-lo a uma preocupação do governo; o antagonismo entre Estado 

e sociedade; o marcante traço patrimonialista; os elevados índices de corrupção e a tolerância 

da população para com eles; e a visão fatalista da realidade que se junta ao comodismo e à 

resignação. 

A análise dos índices permite concluir que uma sociedade mais educada é capaz de 

transpor os obstáculos que atrapalham a construção de uma cidadania madura, nos termos 

expressos no primeiro capítulo. 

Para tanto, é necessário que a educação seja conformada nos determinados 

parâmetros expostos. Necessita-se, com efeito, de uma educação problematizadora de 

inserção, ou seja, contextualizada, que faça o educando tomar consciência das questões 

relativas à realidade em que vive; que viabilize a formação de um senso crítico responsável 

por fazer com que a pessoa entenda a importância de sua participação política e se engaje em 

prol da transformação de situações desfavoráveis, que antes julgava imutáveis, ou mesmo, que 

nem tinha clareza em sua percepção sobre elas. Outra característica da educação 

problematizadora é o rompimento com o padrão tradicional de ensino, em que educador e 

educando estão em patamares bem distintos, sendo o mais elevado ocupado pelo educador, 

que, crendo ser o único detentor do saber, apenas o dita para o educando, que, por sua vez, 

numa posição completamente passiva, apenas o memoriza sem qualquer reflexão, o que vai na 

contramão do desenvolvimento de um senso crítico. 

Ademais, com base no pensamento de Morin, defendeu-se a necessidade de uma 

reforma paradigmática do pensamento, responsável por transformar a educação, evidenciando 

os elementos que o saber fragmentado omitiu. Inclusive, porque essa fragmentação impede a 

pessoa de criar uma concepção do todo, fomentando o individualismo e dificultando o 

desenvolvimento da solidariedade e da corresponsabilidade com os demais membros do corpo 

social. Importa lembrar, ainda, a necessidade de pautar a educação na condição humana 

formada pela tríade indivíduo, sociedade e espécie, elementos dependentes uns dos outros. 

Dessa forma, não se pode aceitar que haja protagonismo de nenhum deles, o que corrobora a 

superação do individualismo e do enfraquecimento dos laços de solidariedade. 

Destaque-se, ainda, o fato de que, como se demonstrou, a educação, amplamente 

considerada (nas modalidades formal, informal e não-formal), voltada para a formação do 
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cidadão encontra amplo respaldo no ordenamento jurídico brasileiro, inclusive, na CF/88, que 

determina ser responsabilidade do Estado, da família e da sociedade a sua promoção. Por isso, 

defendeu-se uma educação cidadã transversal, ou seja, a abordagem de variados temas 

atinentes à realidade social dos educandos que possam auxiliá-lo no desenvolvimento de uma 

visão crítica e contextualizada, sem que, para tanto, seja necessária a inclusão de outras 

disciplinas nos currículos escolares, já tão assoberbados. 

Dentre esses temas, conferiu-se um destaque para a educação fiscal pela pertinência 

com a temática do estudo. Foram elencados vários dos atributos desse viés da educação para o 

incremento da cidadania. Para recapitular, é possível citar: a desmistificação da ideia que 

entende os assuntos fiscais como algo de compreensão difícil, inacessível ao cidadão comum, 

devendo, portanto, ficar a cargo somente da Administração Pública; forjar, no cidadão, uma 

consciência crítica a respeito da realidade fiscal do País, permitindo-lhe detectar as distorções; 

o estímulo da aproximação entre Estado e sociedade em duas vias, quais sejam, a 

compreensão de que o pagamento de tributos é um dever fundamentado na solidariedade e a 

promoção do controle social dos gastos públicos, como uma forma de intimidar as práticas 

corruptas e de garantir que os recursos sejam devidamente investidos nas políticas públicas 

mais relevantes, promovendo, dessa forma, a justiça social. 

Acrescente-se a ideia de que, como se registrou, o fomento da educação fiscal cabe, 

em grande parte das vezes, ao próprio Estado, que o realiza mediante políticas públicas. No 

Brasil, O PNEF começou a ser concebido em 1996 e hoje conta com uma regulamentação 

detalhada, que determina a abrangência de todos os entes da Federação, a participação de 

órgãos da administração fazendária e da educação, variadas frentes de atuação e o alcance de 

um amplo público-alvo. 

O GEFE do Estado do Ceará, por seu turno, está em funcionamento desde 1998, e, 

conforme se pode acompanhar nos relatórios das atividades divulgados anualmente, possui 

atuação intensa no Estado. 

Dificuldades são enfrentadas, porém, tanto no plano federal quanto no estadual e 

consistem basicamente na falta de preparo dos docentes, na carência de recursos materiais e 

na resistência e no desinteresse da população. 

Com todo o exposto, logrou-se demonstrar que a superação dos entraves à construção 

de uma cidadania solidária no Brasil pode ser fortemente auxiliada pela adoção de práticas 
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pedagógicas comprometidas com esse objetivo, dentre as quais se destaca a discussão dos 

temas compreendidos pela educação fiscal. 

Destarte, no próximo capítulo, se abordará, com mais profundidade, o controle social 

dos gastos públicos, prática cidadã ativa e solidária, que, como se viu, a educação fiscal busca 

fomentar. 
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4 O CONTROLE SOCIAL DOS GASTOS PÚBLICOS E A EXPERIÊNCIA DOS 

OBSERVATÓRIOS SOCIAIS 

 

“A utopia está lá no horizonte. Me aproximo dois 

passos, ela se afasta dois passos. Caminho dez passos e 

o horizonte corre dez passos. Por mais que eu caminhe, 

jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para 

isso: para que eu não deixe de caminhar” (Eduardo 

Galeano). 

 

Nessa fase final do estudo, pretende-se arrematar, com dois desdobramentos, o 

raciocínio que se desenvolve. Na primeira parte, foram descritas as nuanças da cidadania 

solidária, bem como a necessidade de expansão do espaço público mediante o fortalecimento 

do público não-estatal. No capítulo anterior, foi expresso o potencial da educação para o 

desenvolvimento dessa cidadania, enfocando-se a educação fiscal. 

Agora, pretende-se dissertar, mais detidamente, a respeito do controle social dos 

gastos públicos, que, como se asseverou, corresponde a uma das atitudes que a cidadania 

fiscal busca incentivar e que condiz com a cidadania solidária. O tema será abordado dando-se 

ênfase aos seus fundamentos, importância e aspectos do ordenamento nacional que viabilizam 

sua execução. 

Superado esse componente mais teórico do estudo, inaugura-se o segundo eixo 

temático do capítulo, em que, com base em todo o exposto, será exibida uma experiência 

brasileira de associativismo civil, voltada, primordialmente, para o controle social dos gastos 

públicos. São os observatórios sociais, presentes em vários municípios do País. 

Primeiramente, essas organizações serão mostradas em seus aspectos gerais: criação, 

funcionamento, projetos principais e exemplares existentes no Brasil. Em seguida, para 

proporcionar uma noção mais ampla dessa nova realidade, por muitos, ainda desconhecida, 

apresentam-se pontos mais aprofundados de cinco observatórios brasileiros, tais como: as 

instituições que estiveram presentes em sua criação, o perfil dos membros de suas equipes, as 

variadas linhas de ação e um breve relato dos resultados alcançados por eles nos últimos 

meses. 
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4.1 O dever de prestar contas  

 

O dever que tem a Administração Pública de prestar contas das atividades que 

realiza fundamenta-se no fato de sua atuação envolver elementos não pertencentes aos 

próprios administradores. Intenta-se referir com isso ao interesse e ao patrimônio públicos 

com que a Administração precisa lidar para desempenhar seu papel. 

Funcionam, dessa forma, os administradores como verdadeiros mandatários dos 

proprietários dos bens e dos recursos que precisam administrar, ou seja, mandatários da 

sociedade. Essa, por consequência, possui o direito de saber o que se está fazendo com aquilo 

que lhe pertence, do que decorre, automaticamente, a responsabilidade dos primeiros (os 

administradores) de informar à sociedade com precisão e atualidade. 

Esse dever decorre naturalmente, de forma genérica, de toda e qualquer atividade que 

se realiza utilizando coisa alheia. Nesse sentido, Furtado (2009, p. 363) adverte tratar-se essa 

de uma obrigação universal, válida para todos os que se acharem nessa situação, em qualquer 

tempo e lugar. Segundo o autor, ela resulta da própria racionalidade e da consciência humana. 

Derivaria, assim, do direito natural, portanto, dispensando qualquer previsão jurídica para 

existir 
90

. 

Ademais, não se pode olvidar que, pelo fato de o Brasil adotar a república como 

forma de governo e estruturar-se como Estado de Direito, seus governantes precisam atuar 

não só com a diligência e a responsabilidade próprias de quem administra coisa que não lhe 

pertence, mas também dentro dos ditames legais previstos para a execução de cada atividade 

91
. 

                                                           
90

 Nas palavras do autor: “Essa relação jurídica deriva do direito natural; é obrigação universal, vale para todos e 

em toda parte; é incumbência imutável, não se podendo nem cogitar de sua dispensa; é dever que é, pela própria 

natureza; decorre da racionalidade humana, da ordem regular das coisas; é preceito bom, a priori, não por 

vontade da lei; não por ser útil, mas por determinação da própria natureza do ato de administrar coisa alheia; é 

imposição da própria consciência e não da vontade do legislador. É essa força que impulsiona o síndico do 

condomínio de um edifício a prestar contas de sua gestão, e até mesmo uma criança a informar ao tio o preço do 

sorvete, justificando o valor do troco devolvido” (FURTADO, 2009, p. 363). Interessante é observar a 

associação feita pelo autor no trecho transcrito acima em que, para justificar ser o dever de prestar contas uma 

obrigação natural de todos que atuam em nome de terceiro utilizando coisa alheia, compara a Administração 

Pública com o síndico de um condomínio, que, fazendo uso dos recursos provenientes da taxa paga pelos 

condôminos, age buscando atender e compatibilizar o interesse desses. Ou, ainda, da figura da criança que 

compra um sorvete com o dinheiro dado pelo tio e a este se sente obrigada a informar a destinação dada à 

quantia que lhe foi confiada.  
91

 Sobre a relação entre Estado de Direito e dever de prestar contas: “No Estado de Direito, é fundamental que 

governantes e administradores da coisa pública se habituem à prestação de contas sobre suas decisões e, 

sobretudo, a que o poder se exerça com supedâneo na explicação, na razão, na luz, na transparência, na 

motivação inerente à posição superior na qual se situam” (MUÑOZ, 2012, p. 36). 
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No ordenamento jurídico brasileiro, a CF/88 dispensa uma seção ao controle que será 

realizado sobre a Administração. O artigo 70, que abre referida seção, descreve ampla 

fiscalização (contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial) quanto à 

legalidade, à legitimidade, à economicidade, à aplicação das subvenções e à renúncia de 

receitas, a qual será exercida mediante um complexo sistema, envolvendo os controles interno 

e externo. Ademais, por força do parágrafo único do mesmo artigo, passará por essa 

fiscalização, devendo então prestar contas qualquer pessoa
92

, física ou jurídica, privada ou 

pública, que manuseie recursos públicos de qualquer forma. 

O controle interno é realizado por parte de cada Poder sobre seus atos, conforme 

determina o artigo 74 da CF/88, visando, dentre outras funções, a avaliar o cumprimento das 

metas previstas no plano plurianual; exercer o controle das operações de crédito, avais e 

garantias; e comprovar a legalidade e avaliar os resultados da gestão orçamentária, financeira 

e patrimonial dos órgãos e entidades da Administração. 

O controle externo, por seu turno, disciplinado no artigo 71, fica a cargo do 

Congresso Nacional (na esfera federal), auxiliado pelo Tribunal de Contas da União. Consiste, 

por exemplo, em apreciar as contas do Executivo, os atos de admissão de pessoal e de 

concessão de aposentadoria, reformas e pensão; e na realização de auditorias nas unidades 

administrativas dos três Poderes. 

Paralelamente a esse controle institucional ou estatal, existe o controle social, 

consistente naquele realizado por segmentos oriundos da sociedade. Trata-se, portanto, de um 

controle exógeno do Poder Público (CARVALHO FILHO, 2009, p. 902), tema que será 

abordado na seção seguinte 
93

. 

 

4.2 O controle social dos gastos públicos 

O controle dos gastos públicos qualificado pelo adjetivo “social” refere-se à atuação 

de membros da sociedade civil acompanhando a execução das ações governamentais e a 

administração dos gestores públicos (GARCIA, 2003, p. 139). 
                                                           
92

 O rol foi, portanto, alargado, uma vez que a Constituição anterior somente estendia a fiscalização 

expressamente às autarquias (TORRES, 2000, p. 337). 
93

 Quanto ao controle estatal, optou-se por não aprofundar seu exame, visto que o tema central do estudo 

relaciona-se, de forma bem mais direta, com o controle social. Ademais, trata-se de um assunto já amplamente 

tratado pela doutrina, como se pode conferir em: FURTADO, J. R. Caldas. Elementos de direito financeiro. 

Belo Horizonte: Fórum, 2009; OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Curso de direito financeiro. 4. ed. São Paulo: 

Revista dos tribunais, 2011; RAMOS FILHO, Alberto de Moraes Ramos. Curso de direito financeiro. São 

Paulo: Saraiva, 2012; TORRES, Ricardo Lobo. Curso de direito financeiro e tributário. 18. ed. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2011.  
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Essa atuação fundamenta-se sobre algumas bases nas quais se fundam o próprio 

Estado brasileiro e seu ordenamento jurídico. 

Em primeiro lugar, pode-se apontar, como supedâneo para a realização do controle 

social, o princípio democrático 
94

, cuja essência abriga o sistema de freios e contrapesos 

(SILVA, 2012, p. 69) 
95

. Ademais, como defende Seelaender (2006, p. 69), a democracia 

exige uma fiscalização eficaz dos governantes feita pelos governados, o que aponta, 

imediatamente, para o outro fundamento do controle - a soberania popular. Esta, por sua vez, 

justifica o controle social porque, ao se reconhecer o povo como titular do poder político, 

confia-se a ele também a legitimidade para fiscalizar a atuação do poder instituído, como 

forma de garantir que sua atuação se dê de acordo com as necessidades e os anseios coletivos 

(SILVA, 2012, p. 49) 
96-97

. 

Assim, é possível afirmar que o controle social é uma expressão do mandamento 

constitucional inserto no parágrafo único do artigo 1º da CF/88. Mencionado dispositivo, 

além de conferir a titularidade do poder ao povo, determina que esse o exercerá indiretamente, 

por meios dos representantes eleitos, mas também de forma direta, ou seja, consagra a 

democracia representativa e a participativa, respectivamente. Essa norma representa uma 
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 Importa ressaltar, aqui se adota a seguinte acepção de princípio: “[...] mandamento nuclear de um sistema, 

verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas, compondo-lhes o 

espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência delas, exatamente por definir a lógica e 

a racionalidade do sistema normativo, conferindo-lhe a tônica que lhe dá sentido harmônico” (MELLO, 2010, p, 

53). 
95

 Sobre a relação simbiótica entre democracia, controle social e cidadania, em um é a consequência do outro 

formando um ciclo: “A democracia fundamenta-se no controle da máquina do poder pelo controlados e, desse 

modo, reduz a servidão (que determina o poder que não sofre a retroação daqueles que submete); nesse sentido, a 

democracia é mais do que um regime político; é a regeneração contínua de uma cadeia complexa e retroativa: os 

cidadãos produzem a democracia que produz cidadãos” (MORIN, 2000, p. 107). 
96

 Ainda sobre a necessidade de tutela da Administração pela sociedade como forma de tornar a atuação daquela 

legítima por perseguir o interesse coletivo, tem-se: “O controle da Administração Pública surge dessa 

necessidade de correção de rumos frente aos interesses da sociedade, que foram legitimados nas propostas dos 

candidatos vencedores nas eleições, e da obrigação ética de utilização regular dos recursos públicos” (SILVA, 

2002, p. 27).  
97

 O recente exemplo da construção de uma réplica do Coliseu romano em Alto Santo-CE, divulgado pela 

imprensa, ilustra muito bem a falta de adequação entre a atuação estatal e as necessidades e anseios coletivos. A 

instalação monumental funcionará como um estádio de futebol. A obra custará R$ 1.315.000,00 aos cofres 

públicos (a verba é federal) e já dura cinco anos. Desde que começou a empreitada, o gramado está pronto, 

gerando custos diários com a sua manutenção. Destaque-se que a sua capacidade máxima será de 20 mil 

torcedores, e a cidade tem apenas 16 mil habitantes. Ademais o time de futebol do município deixou de existir 

em 2009. Acrescente-se, por fim, que, para a sua realização, aterrou-se uma lagoa, portanto, extinguindo um dos 

reservatórios de água existentes na cidade, que tem problemas com a seca, segundo informações fornecidas à 

reportagem pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME) e da Companhia de 

Gestão de Recursos Hídricos (COGERH) (G1CE, 2014, online). 
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revolução em relação às Constituições anteriores do Brasil, pois nelas não havia previsão de 

exercício direito do poder pelo povo (VALLE, 2002, p. 90) 
98

.  

Sendo assim, torna-se necessária a criação de espaços em que os cidadãos possam 

exercer esse poder, mediante a expansão da esfera pública tratada no primeiro capítulo deste 

estudo 
99

. Outra exigência é a formação dos cidadãos para o exercício dessa participação, 

como se tratou no segundo capítulo, de forma detalhada 
100

. Tem-se, dessa forma, a cidadania 

participativa como o terceiro elemento que fundamenta o controle social, uma vez que ele 

emana da pretensão de constituir uma sociedade participativa, em que o cidadão, mais do que 

ser representado nos processos decisórios, deseja influir neles concretamente (VALLE, 2002, 

p. 77) 
101

. 

Sobre a necessidade de abertura de espaços de atuação da cidadania em prol da 

fiscalização e do controle da Administração comentada anteriormente, tem-se: 

 

A cidadania só estará completa se do lado da sociedade existir uma participação 

consciente – capaz de compreender a importância e os limites de suas decisões -, 

com independência e preparação suficientes para negociar com isenção e defender 

com energia os interesses da coletividade. Por isso a necessidade de uma busca 

contínua de maior espaço e de novos e aperfeiçoados instrumentos de interferência 

positiva na gestão e fiscalização dos recursos públicos (OLIVEIRA, 2012, p. 161). 

 

O ordenamento constitucional dá ensejo, em uma série de regras, a essa participação 

direta do cidadão. Como exemplos, mencione-se o inciso LXXIII do artigo 5º, que determina 

a legitimidade de qualquer cidadão para propor ação popular contra ato lesivo ao patrimônio 

público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural; o 

artigo 14, ao determinar que a soberania popular será exercida, além do voto, por meio do 

plebiscito, do referendo e da iniciativa popular; o § 3º do artigo 31, estipulando a 
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 Em sentido semelhante, “A noção de cidadania ativa, distinta da cidadania passiva outorgada pelo Estado com 

a idéia moral de „favor‟ ou „tutela‟, está fortalecida na Constituição de 1988 e implica o reconhecimento da 

complementaridade entre a representação política tradicional e a participação popular diretamente exercida” 

(SANTOS, 2011, p. 91). 
99

 Com efeito, “A noção de controle social decorre da ampliação da esfera pública. [...] As forma de participação 

cidadã baseiam-se principalmente na criação de novos canais e mecanismos de articulação entre a sociedade civil 

e a esfera pública. Essa nova esfera pública não-estatal que incide sobre o Estado resulta de uma construção 

democrática e participativa que abre o Estado a um conjunto de organizações sociais ao admitir a tensão como 

método decisório. É um espaço público não só para debates, mas também para gestão e fiscalização da coisa 

pública pela sociedade civil” (SANTOS, 2011, p. 90/92). 
100

 Nesse sentido, “No entanto, o fato de se conceder o direito não é garantia de que ele poderá ser exercido, pois 

este só se torna possível quando existe um grupo ativo, consciente e informado, que surge na sociedade, como 

resultado de um processo de desenvolvimento histórico” (GARCIA, 2003, p. 146). 
101

 Sobre a ampliação do papel do cidadão para além da noção de sujeito de detentor de direitos políticos: 

“Cidadão, no caso, não é sinônimo de eleitor, mas sim, de indivíduo participante e controlador da atividade 

estatal” (SANTOS, 2011, p. 97). 



125 

 

 

 

possibilidade de qualquer contribuinte questionar a legitimidade das contas municipais; e o § 

2º do artigo 74 que legitima qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato para 

denunciar irregularidades perante o Tribunal de Contas da União. 

Especificamente sobre esse último dispositivo legal, colhem-se, na doutrina, algumas 

considerações que ressaltam sua importância. Consoante Oliveira (2011, p. 458), o papel 

fundamental do parágrafo em comento é um apelo e uma garantia ao exercício da cidadania, 

pois, conforme defende o autor, a possibilidade de denúncia existiria mesmo sem a previsão 

legal, contudo, a legitimidade reconhecida de forma expressa impede, por exemplo, “que 

algum servidor burocrata deixe de tomar qualquer providência, sob a leviana ilegalidade ou 

manifesta irregularidade”.  

Bugarin (2000, p. 344-345), por seu turno, endossa a ligação do dispositivo com a 

cidadania, pois reconhece que ele a fortalece num de seus aspectos mais importantes: a 

fiscalização das ações governamentais. Para esse autor, a despeito de o sistema de controle 

estatal contar com um órgão técnico destinado à realização de auditorias e inspeções, é 

impossível que ele detecte todas as irregularidades, sendo, portanto, a participação do 

cidadão, ao auxiliar o Tribunal fornecendo informações, de grande relevância. 

Quanto à abrangência do controle social, assevera Valle (2002, p. 85) que ele 

ultrapassa a análise da mera legalidade da atuação administrativa e abrange também a 

avaliação dos demais princípios norteadores da Administração Pública. Assim, cabe ao 

cidadão avaliar questões ligadas também à moralidade e à eficiência das decisões tomadas 

pelo ente público. Com isso, não basta, por exemplo, que os recursos sejam gastos de acordo 

com as previsões orçamentárias, para que o princípio da eficiência se veja atendido, pois é 

mister também que eles (os recursos) sejam direcionados a serviços que atendam às 

necessidades da comunidade, com presteza, perfeição e rendimento funcional 
102

. 

Importa ressaltar que o controle social não é algo simples de ocorrer numa 

comunidade. O aparato legal, por si, não é suficiente para o seu desenvolvimento. Para tanto, 

mais uma vez, lembra-se da importância da formação do cidadão, que precisa ser despertado 

do sono dogmático que o situa em estado de letargia diante dos escândalos já 

corriqueiramente relacionados à má utilização dos recursos públicos (CAVALCANTE, 2006, 
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 Adota-se, para tanto, a definição do princípio da eficiência ofertado por Meirelles, segundo o qual: “O 

princípio da eficiência exige que a atividade administrativa seja exercida com presteza, perfeição e rendimento 

funcional. É o mais moderno princípio da função administrativa, que já não se contenta em ser desempenhada 

apenas com legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das 

necessidades da comunidade e de seus membros” (2008, p. 98). 
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p. 72-73). Ademais, a educação também é indispensável para munir os cidadãos dos 

conhecimentos necessários a fim de torná-los aptos ao exercício dessa fiscalização 
103

.  

Na atual realidade brasileira, existem diversos mecanismos de controle social da 

Administração Pública, como o orçamento participativo, as audiências públicas, as denúncias 

e as representações e os conselhos gestores de políticas públicas (SANTOS, 2011, p. 102-

115). A disciplina de funcionamento desses e de alguns outros instrumentos, antes prevista 

somente em leis tratando de matérias específicas 
104

, foi uniformizada no âmbito federal pelo 

decreto nº 8.243 de 23 de maio de 2014 (BRASIL, 2014, online), que instituiu a Política 

Nacional de Participação Social (PNPS) e o Sistema Nacional de Participação Social (SNPS). 

Segundo o mencionado decreto, a PNPS busca fortalecer as instâncias de diálogo e 

atuação conjunta da Administração Pública federal e da sociedade civil. São ainda alguns dos 

objetivos listados na norma: a consolidação da participação social como método de governo e 

o incentivo e a promoção de programas de qualificação e formação de agente públicos e da 

sociedade civil.  

Dentre as diretrizes reunidas para a Política, citem-se, pela pertinência com o assunto 

explorado neste estudo, o reconhecimento da participação social como direito do cidadão; a 

integração de mecanismos e instâncias da democracia representativa, participativa e direta; o 

direito à informação, à transparência e ao controle social nas ações públicas, com uso de 

linguagem simples e objetiva, consideradas as características e o idioma da população a que 

se dirige; a valorização da educação para a cidadania ativa; e a ampliação dos mecanismos de 

controle social.  

Pretende-se alcançar os objetivos do PNPS por meio da utilização, pelos órgãos e 

entidades da Administração, dos mecanismos de participação social previstos no decreto, para 

formulação, execução, monitoramento e avaliação das políticas públicas. A implementação da 

Política pelos órgãos será controlada mediante um relatório que eles terão de elaborar 

anualmente. A Secretaria-Geral da Presidência da República, por seu turno, divulgará também 

um relatório anual, retratando as práticas realizadas. 
                                                           
103

 Nesse sentido, observando ainda falta de preparo dos cidadãos brasileiros para o exercício do controle social, 

tem-se, “Porém, é importante lembrar que controle social não é algo tão fácil de se conseguir. O processo 

democrático depende de aprendizado. O simples estabelecimento de dispositivos legais e estruturais pode 

resultar num amontoado de regras e mecanismos inúteis, pois não correspondem às habilidade de cidadania 

desenvolvidas na sociedade civil brasileira” (SILVA, 2002, p. 39). 
104

 É o caso da lei nº 8.069/90, que prevê a criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da 

criança e do adolescente e da lei nº 11.494/07, que determina a criação de conselhos no âmbito de todos os entes 

da Federação para acompanhar a distribuição, transferência e aplicação dos recursos do FUNDEB (Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação). 
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Os mecanismos de participação trazidos pela norma são: conselho de políticas 

públicas, comissão de políticas públicas, conferência nacional, ouvidoria pública federal, 

mesa de diálogo, fórum interconselhos, audiência pública, consulta pública e ambiente virtual 

de participação social. Ao longo do decreto, o funcionamento dessas instâncias vai sendo 

descrito. Assim, por exemplo, o conselho de políticas públicas é definido no art. 2º, II, como 

“instância colegiada temática permanente, instituída por ato normativo, de diálogo entre a 

sociedade civil e o governo para promover a participação no processo decisório e na gestão de 

políticas públicas” (BRASIL, 2014, online), composta também de representantes eleitos ou 

indicados pela sociedade civil (em número igual dos representantes governamentais, sempre 

que possível). A escolha desses membros deve ser transparente, e é necessário que haja 

rotatividade entre eles, razão pela qual, é permitida apenas uma recondução consecutiva. 

Ademais, a lei deixa expressa a ideia de que as atividades realizadas pelos representantes da 

sociedade civil não serão remuneradas. 

As normas sobre as comissões de políticas públicas são bem semelhantes às 

supramencionadas, contudo, as comissões são criadas por um prazo determinado, para o 

atingimento de um objetivo específico. 

A audiência pública, talvez, seja o mecanismo mais conhecido dos listados. Trata-se 

de um evento de cunho consultivo, promovido para a escuta dos participantes que quiserem se 

manifestar oralmente sobre temas que serão objeto de decisões governamentais. Segundo o 

decreto, as audiências precisam contar com divulgação ampla e prévia e permitir o livre 

acesso de todos os interessados. Ademais, é estabelecido um compromisso de resposta às 

sugestões dadas em audiência. 

Importa ressaltar, ainda, que o decreto instituiu a Mesa de Monitoramento de 

Demandas Sociais, cujas reuniões serão compostas pela Secretaria-Geral da Presidência da 

República e pelos secretários-executivos dos ministérios que se relacionem com os temas a 

serem debatidos. A Mesa será responsável pelo acompanhamento das pautas dos movimentos 

socais. 

Desde que a norma foi publicada e entrou em vigor, muitas vozes se manifestaram 

em vários sentidos sobre ela.  

Entre os que se pronunciaram contra o decreto, existem os que afirmam trata-se de 

uma norma inconstitucional, porque, de acordo com o artigo 84, VI, da CF/88, os decretos da 

Presidência da República que dispõem sobre a organização e o funcionamento da 
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Administração Pública federal não podem implicar a criação de órgãos públicos, e a norma 

teria instituído diversos novos órgãos, como a mencionada Mesa de Monitoramentos das 

Demandas Sociais (VIZOLLI, 2014, online). 

Fala-se, ainda, em perda de poder do Legislativo. Segundo Vizolli (2014, online), de 

acordo com o decreto, todas as decisões administrativas tomadas pelo Legislativo têm de 

passar pelo crivo dos conselhos, comissões e conferências, que, nas palavras do autor: 

“[...] não são eleitos por ninguém, não renovam seus quadros periodicamente e não têm 

transparência alguma” 
105

. 

Outros mencionam que, com a nova norma, o Executivo terá de, em tudo, ouvir e 

esperar a aprovação do Conselho, conferindo grande poder a uma pequena parcela da 

população e tornando o processo mais moroso (AZEVEDO, 2014, online). 

Há ainda quem afirme que o decreto é uma resposta da Presidência às manifestações 

que tiveram início no Brasil em junho de 2013. É, assim, uma forma encontrada para alterar o 

sistema de governo do País sem consulta ao Congresso Nacional, mediante a instituição da 

democracia direta em substituição à democracia representativa inserta na CF/88 (ESTADÃO, 

2014, online). 

Por outro lado, os que defendem as alterações propostas argumentam que elas fazem 

parte de um processo iniciado em 2003, ainda no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que 

assinou a Medida Provisória nº 103, atribuindo à Secretaria-Geral da Presidência o dever de 

articular-se, juntamente às entidades da sociedade civil, para implementar instrumentos de 

consulta e participação popular, interferindo na definição da agenda do Executivo federal. 

Desde então, se caminha numa crescente com relação ao emprego desses mecanismos, 

resultando na duplicação do número de conselhos nacionais e na realização de cerca de 110 

conferências nacionais de 2003 a 2011, de forma que o decreto em pauta apenas 

institucionalizou algo já existente na prática (AVRITZER, 2014, online). 

No mesmo sentido, manifestou-se a Rede para o Constitucionalismo Democrático 

Latino-Americano, que inclusive lançou, em sua página eletrônica, uma petição pública para 

coletar assinaturas dos cidadãos favoráveis ao decreto, in verbis: 

 

O Decreto propõe-se a “articular os mecanismos e as instâncias democráticas de 

diálogo e a atuação conjunta entre a administração pública federal e a sociedade 

                                                           
105

 Não parece que esse argumento deva proceder. Pelo que já se relatou, os representantes da sociedade civil nos 

conselhos serão escolhidos ou eleitos pela própria sociedade, de forma transparente, e só farão jus a uma 

recondução. 
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civil” (art. 1º). Muitos dos mecanismos nele previstos, como a ouvidoria, as 

audiências públicas e as mesas de diálogo já fazem parte da prática administrativa. 

Assim, o que ele faz, em muitos aspectos, é apenas organizar um conjunto de meios 

de participação já adotados pelos governos (REDE PARA O 

CONSTITUCIONALISMO DEMOCRÁTICO LATINO-AMERICANO, 2014, 

online). 

 

Ademais, cumpre esclarecer que, ainda assim, haveria necessidade na edição da 

norma, porque os instrumentos de participação não são utilizados em todas as áreas. Dessa 

forma, com a aplicação do decreto, seria possível uma ampliação no uso desses mecanismos, 

fazendo com que as áreas que já os utilizam contribuam com a implantação nas demais 

(REDE PARA O CONSTITUCIONALISMO DEMOCRÁTICO LATINO-AMERICANO, 

2014, online).  

Com relação ao argumento de que o decreto estaria contrariando o sistema de 

governos disciplinado na CF/88, rebate-se, dizendo-se que não haveria qualquer 

incompatibilidade entre os dois diplomas legais, uma vez que o primeiro apenas busca tornar 

efetivo o mandamento constitucional segundo o qual o poder político também pode ser 

exercido de forma direta pelo povo (REDE PARA O CONSTITUCIONALISMO 

DEMOCRÁTICO LATINO-AMERICANO, 2014, online). 

Quanto às ameaças de que a norma representaria uma ameaça ao Legislativo, afirma-

se que não é possível ter-se um Legislativo livre de pressão numa sociedade pluralista. Dessa 

forma, procurar evitar essa situação fechando os canais de participação popular configura 

atitude covarde de quem teme lidar com questões que envolvam processos fortemente 

legitimados (REDE PARA O CONSTITUCIONALISMO DEMOCRÁTICO LATINO-

AMERICANO, 2014, online). 

Os que são favoráveis ao decreto acrescentam ainda que a democracia direta serve 

para suprir as falhas que o sistema de representação, por meio de partidos, apresenta na 

atualidade, decorrentes da representação de interesses e do financiamento de entes privados 

com os quais a sociedade não se identifica (AVRITZER, 2014, online). 

Além disso, no contexto atual, em que a maciça utilização da tecnologia aumentou o 

nível de informação do cidadão, possibilitando o seu posicionamento sobre políticas 

específicas, o envolvimento da sociedade civil no planejamento e na execução dessas políticas 

pode representar uma solução para as dificuldades enfrentadas pelo sistema representativo, 

cujo parlamento, por vezes, não consegue oferecer resposta para demandas de grande 

importância. Afirma-se, inclusive, que essa foi a solução encontrada pelas principais 
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democracias do mundo e, como exemplo, são mencionados o Habitat Conservation 

Plannings, responsável por contribuir com as políticas ligadas ao meio ambiente nos Estados 

Unidos; o Quartier Difficile, ligado à definição de políticas urbanas na França; o juris 

cidadãos, que proporciona a participação da sociedade civil nas questões ambientais 

espanholas; e o mini-públicos inglês, mediante o qual a população influencia na definição das 

prioridades das políticas de saúde (AVRITZER, 2014, online). 

Sabe-se que, pela novidade em que consiste, o decreto e seus termos ainda serão 

amplamente discutidos. Perfunctoriamente, contudo, analisando-se os argumentos expostos 

por ambos os lados e com base em tudo o que se defende neste ensaio, acredita-se que as 

mudanças instituídas por ele podem servir como instrumentos ampliadores da participação 

política dos cidadãos brasileiros, bem como contribuir para o aprofundamento da democracia 

no País. 

 

4.3 Controle social e transparência 

 

 Questão central para o exercício do controle social é a transparência da gestão pública, 

ou seja, para que se perquira a adequação da atuação administrativa aos princípios 

constitucionais da legalidade, moralidade e eficiência, é necessário que os cidadãos acessem 

os registros dessas atividades 
106

.  

 No plano internacional, a transparência da Administração estava presente na 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, em cujo artigo 15º afirmava: “A 

sociedade tem o direito de pedir contas a todo o agente público pela sua administração” (USP, 

online). 

 Em 1948, a Declaração Universal de Direitos Humanos não fez referência expressa à 

Administração Pública. De forma genérica, todavia, determinou, em seu artigo XIX, que a 

liberdade de opinião e expressão assegurada a toda pessoa, incluía a liberdade de receber 

informações por quaisquer meios (USP, online). No mesmo sentido, o Pacto Internacional 

sobre Direitos Civis e Políticos (1966), artigo 19, também disciplinou o direito de procurar 

informações como parte da liberdade de expressão (USP, online). 

                                                           
106

 Na mesma direção: “A verdade é que – sabe-se – controle social e transparência da Administração Pública 

guardam relação visceral: não há como se avaliar a conformidade da atuação do Estado com o Direito e com as 

aspirações da sociedade que o justifica, sem conhecer não só o que se decidiu, mas como e porque” (VALLE, 

2002, p. 79). 
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Com efeito, é importante que se mencione o prestígio que o acesso à informação 

recebeu da doutrina jurídica nos últimos tempos. Na intelecção de Bonavides (2010, p. 571), o 

direito à informação integra a 4º dimensão dos direitos fundamentais, juntamente com o 

direito à democracia e o direito ao pluralismo. Os direitos dessa dimensão, nas palavras do 

doutrinador, “[...] compendiam o futuro da cidadania e o porvir da liberdade de todos os 

povos”. (BONAVIDES, 2010, p. 572) 

De forma bem mais específica, tem-se a regulação da Convenção das Nações Unidas 

contra a Corrupção (BRASIL, 2006, online), assinada pelo Brasil em 2003 e promulgada, no 

País, pelo decreto presidencial nº 5.687, de 18 de janeiro de 2006. No artigo 10 do tratado, há 

a determinação de que cada signatário adotará medidas com o fito de ampliar a transparência 

da Administração Pública, tais como: a regulação de procedimentos para obtenção de 

informações pelo público, a simplificação de procedimentos administrativos e a publicação de 

informações. A mesma Convenção traz, no artigo 13, a estipulação do fomento à participação 

da sociedade no combate à corrupção, adotando, como estratégia, o aumento da transparência, 

garantindo o acesso à informação e o alargamento da participação popular nos processos de 

decisão. 

A doutrina aponta para a estreita relação entre a transparência na Administração e o 

princípio da publicidade (TORRES, 2011, p. 463; RAMOS FILHO, 2012, p. 241). Essa 

ligação pode ser observada na definição de publicidade proposta por Mello, para quem ela 

consiste no “[...] dever administrativo de manter plena transparência em seus 

comportamentos” (2010, p. 114). 

Na perspectiva de Valle (2002, p. 87-88), a transparência corresponde a uma 

ampliação da publicidade. Conforme o escólio do autor, o simples comunicado de que 

determinada decisão foi tomada pela Administração não é mais suficiente. No atual contexto, 

faz-se necessária a divulgação das razões, do vínculo da decisão com os objetivos do Estado 

ou com os anseios da sociedade. Somente dessa forma se atingiria a transparência ou, como 

alguns querem chamar, visibilidade. 

A obediência a esse dever é uma consequência lógica do regime republicano e do 

Estado Democrático de Direito, pois “se o povo é o titular do poder, tem o direito de conhecer 

tudo o que concerne à Administração, bem como controlar passo a passo o exercício do 
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poder” (RAMOS FILHO, 2002, p. 115) 
107-108

. Nessa mesma linha, Bobbio (1997, p. 87), ao 

pressupor que a democracia possui o governo controlado pelo povo como um de seus eixos, 

questiona como o exercício desse controle poderia ocorrer se os atos dos governantes fossem 

mantidos em sigilo 
109

. 

Destarte, Cavalcante (2006, p. 68) assevera que a palavra de ordem, no século XXI, é 

transparência. Assim, o Estado contemporâneo precisa assumir nova feição, distante do 

“Estado escondido”. A sociedade, por sua vez, não mais pode se permitir ficar às margens, 

pelo contrário, precisa colocar-se numa posição participativa e atenta 
110

. 

Ademais, pondera Bobbio (1997, p. 87/91), a publicidade dos atos praticados na 

esfera pública é critério para distinguir o Estado constitucional do Estado absoluto e o bom do 

mau governo. Para o autor (1997, p. 103), a publicidade dos atos do poder representa o marco 

histórico de transformação do Estado Moderno de Absoluto em Estado de Direito. Isto 

porque, conforme ele (1997, p. 92) descreve, as imagens atribuídas à autoridade do soberano, 

seja do pai sobre seus filhos, do patrão sobre os empregados ou do deus terreno sobre seus 

súditos, contribuem para o sigilo das decisões tomadas por ele, já que, revestidos desses 

papéis, estariam dispensados da necessidade de dar qualquer satisfação. Assim, no Estado 

Autocrático, o poder público mais elevado (tido aqui como sinônimo de tomar decisões que 

vinculem os súditos) coincide com a maior concentração da esfera privada do soberano 

(BOBBIO, 1997, p. 94). 

Dessa forma, pode-se sintetizar o paralelo entre autocracia e democracia, afirmando-

se que, na primeira, o segredo é a regra, enquanto, na segunda, é uma exceção admitida 

somente nos casos em que a lei o permite (BOBBIO, 1997, p. 101).  

Refletindo-se sobre a realidade brasileira com base nessa lição, nota-se esse 

contraste, claramente. A CF/88, marco jurídico da redemocratização do País, rompeu com a 
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 Em sentido semelhante, Oliveira (2011, p. 545) atenta para a relação entre transparência na gestão da coisa 

pública e a alternância no poder própria do sistema republicano. 
108

 No mesmo sentido, ressaltando a transparência como exigência do Estado Democrático de Direito, “Não pode 

haver em um Estado Democrático de Direito, no qual o poder reside no povo (art. 1º, parágrafo único, da 

Constituição), ocultamento aos administrados dos assuntos que a todos interessam [...]” (MELLO, 2010, p. 114). 
109

 Nesse trecho, Oliveira disserta sobre a intolerância às condutas que obstem o acesso do cidadão à informação 

pública, concluindo pela possibilidade de controle social da Administração com base na publicidade, in verbis: 

“Já não mais se admite qualquer ato que possa burlar comandos normativos ou servir de impedimento a que 

qualquer pessoa tenha acesso à conduta do agente público. Este não só tem que ser honesto, mas tem o dever de 

mostrar-se como tal. A publicidade assegura a possibilidade de controle” (2011, p. 543). 
110

 Ainda sobre o acesso à informação pelo cidadão viabilizado pela transparência, tem-se: “A informação, em 

uma sociedade democrática, representa o fundamento da participação do cidadão na vida do País e, portanto, do 

próprio correto funcionamento das instituições” (PERLINGIEIRI, 2007, p. 186). 
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realidade anterior própria de um regime autoritário, marcado por decisões tomadas a portas 

fechadas, e consagrou a publicidade dos atos estatais, deixando o sigilo reservado para casos 

excepcionais
111

. Assim, por exemplo, tem-se o inciso XXXIII do artigo 5º, que assegura a 

todos o direito de receber informações dos órgãos públicos, ressalvando apenas aquelas “[...] 

cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”; ou ainda o inciso IX do 

artigo 93, que, ao tratar da publicidade das decisões do Judiciário, restringe apenas às partes e 

aos seus advogados os atos cuja “[...] preservação do direito à intimidade do interessado no 

sigilo não prejudique o interesse público à informação”. 

Relativamente às finanças públicas, Ramos Filho (2002, p. 115) assevera ser a 

transparência a expressão do princípio da publicidade nesse âmbito. Tem-se, dessa forma, a 

transparência fiscal como princípio constitucional implícito, determinando que a atividade 

financeira deve ser balizada pela clareza, abertura e simplicidade (TORRES, 2011, p. 125).  

Esses parâmetros apontados (clareza, abertura e simplicidade) tornam a observância 

da transparência por parte do Estado viabilizadora da atividade de controle pela sociedade do 

exercício do poder. Isto porque as informações prestadas necessitam contar com uma 

linguagem compreensível pelo homem comum para que sejam por ele assimiladas e 

analisadas 
112

. Nesse mesmo sentido, Seelaender (2006, p. 72) defende o argumento de que o 
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 Nesse acórdão, o Supremo Tribunal Federal pronuncia-se a respeito da importância do princípio da 

publicidade na atual ordem constitucional, contrastando com o sigilo presente no regime militar: MANDADO 

DE INJUNÇÃO - NATUREZA JURÍDICA - FUNÇÃO PROCESSUAL - ADCT, ART. 8., PARAGRAFO 3. 

(PORTARIAS RESERVADAS DO MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA) - A QUESTÃO DO SIGILO - 

MORA INCONSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO - EXCLUSAO DA UNIÃO FEDERAL DA 

RELAÇÃO PROCESSUAL- ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" - "WRIT" DEFERIDO. – [...] 

Alguns dos muitos abusos cometidos pelo regime de exceção instituído no Brasil em 1964 traduziram-se, dentre 

os vários atos de arbítrio puro que o caracterizaram, na concepção e formulação teórica de um sistema 

claramente inconvivente com a prática das liberdades publicas. Esse sistema, fortemente estimulado pelo 

"perigoso fascínio do absoluto" (Pe. JOSEPH COMBLIN, "A Ideologia da Segurança Nacional - o Poder Militar 

da América Latina", p. 225, 3. ed., 1980, trad. de A. Veiga Fialho, Civilização Brasileira), ao privilegiar e 

cultivar o sigilo, transformando-o em "praxis" governamental institucionalizada, frontalmente ofendeu o 

princípio democrático, pois, consoante adverte NORBERTO BOBBIO, em lição magistral sobre o tema ("O 

Futuro da Democracia", 1986, Paz e Terra), não há, nos modelos políticos que consagram a democracia, espaço 

possível reservado ao mistério. O novo estatuto político brasileiro - que rejeita o poder que oculta e não tolera o 

poder que se oculta - consagrou a publicidade dos atos e das atividades estatais como valor constitucionalmente 

assegurado, disciplinando-o, com expressa ressalva para as situações de interesse público, entre os direitos e 

garantias fundamentais. A Carta Federal, ao proclamar os direitos e deveres individuais e coletivos (art. 5.), 

enunciou preceitos básicos, cuja compreensão e essencial a caracterização da ordem democrática como um 

regime do poder visível, ou, na lição expressiva de BOBBIO, como "um modelo ideal do governo público em 

público [...]” (Imprimiu-se realce) (STF, 1992, online). 
112

 Nesse sentido, atrelando conhecimento das informações públicas à possibilidade de o cidadão controlar e 

analisar a atividade administrativa para, em última instância, alterar a realidade social, tem-se: “A partir do 

conhecimento das informações de interesse público, o cidadão poderá exigir, discutir, controlar para, enfim, ser 

capaz de transformar” (SALES, 2012, p. 30). 
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direito de ser informado, na era das tecnocracias, precisa incluir o direito à explicação, caso 

contrário, tornar-se-á inútil. 

Outro fator importante que se relaciona com a transparência fiscal é a legitimidade, 

pois, na medida em que a Administração divulga os gastos públicos empreendidos, abre-se, 

como já se exprimiu, ao controle não só pelos órgãos técnicos, mas também pela sociedade, e 

as conclusões resultantes dessa fiscalização, caso apontem para a boa gestão, legitimarão a 

atividade do Estado. Nesse sentido, pode-se inferir, como faz Mendes (2011, p. 389), que a 

busca pela transparência coincide com a procura de legitimidade 
113

.  

A CF/88 cuidou, em vários dispositivos, de buscar assegurar a transparência das 

contas públicas. Com relação às contas municipais, determina o § 3º do artigo 31 que elas 

ficarão à disposição para análise do contribuinte por 60 dias/ano, o qual poderá questionar sua 

legitimidade. O inciso II do § 3º do artigo 37 assevera que o acesso dos usuários às 

informações públicas será regulado por lei específica. O artigo 162 estipula que todos os entes 

federativos divulgarão, mensalmente, “os montantes de cada um dos tributos arrecadados, os 

recursos recebidos, os valores de origem tributária entregues e a entregar e a expressão 

numérica dos critérios de rateio”. O § 3º do artigo 165 ordena que o Executivo publique 

bimestralmente relatório resumido da execução orçamentária. 

A transparência é tema correlato também ao princípio da responsabilidade fiscal. 

Torres (2011, p. 125) explica essa relação, ressaltando que, por vezes, a transparência pode 

ser incluída como subprincípio da responsabilidade. Ramos Filho (2001, p. 115) vai além, ao 

explicar essa relação, e enumera os motivos pelos quais não se alcança o equilíbrio das contas 

públicas e, portanto, não se atinge uma gestão fiscal responsável sem se atentar para a 

transparência. Na sua perspectiva,  

 

[...] a busca pela transparência na gestão fiscal apresenta-se como um dos elementos 

fundamentais para a manutenção do equilíbrio das contas públicas, tendo em vista 

que: a) atesta o atendimento dos limites, condições, objetivos e metas; b) firma 

responsabilidades; c) justifica desvios e indica medidas corretivas; d) define prazo 

estimado para a correção; e) permite o acesso público a dados concisos e 

substanciais das contas públicas.  

 

 O princípio da responsabilidade fiscal teve origem no direito anglo-americano e, de 

acordo com Torres (2011, p. 127-128), corresponde ao conceito de accountability, que preza 

pela responsabilidade, pela eficiência na gerência dos recursos públicos.  

                                                           
113

 No mesmo diapasão, Torres afirma ser a transparência fiscal “[...] princípio de legitimidade do Estado 

Democrático e Social de Direito [...]” (2011, p. 125). 
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 Mendes (2011, p. 390), por sua vez, a despeito de reconhecer a forte identificação 

entre a accountability e a responsabilidade fiscal, ressalta que eles não se confundem. 

Segundo o autor, apesar das várias tentativas, não se conseguiu oferecer uma tradução 

satisfatória para o termo estrangeiro em português, chegando alguns estudiosos às definições 

aproximadas de accountability como “responsabilidade pela prestação de contas” ou 

“responsabilidade pela eficiente gerência dos recursos públicos”. 

Malgrado as divergências e várias imprecisões, uma coisa é certa: tanto a 

responsabilidade fiscal como a accountability auferem importância em sociedades que 

atingem um desenvolvimento político que conta com uma cidadania ativa exercida em um 

contexto democrático. A Administração, nessa estrutura social, também atua de forma 

diferenciada (MENDES, 2011, p. 390-391), como se expressará adiante 
114

. 

Confrontando-se esse contexto com a realidade da sociedade brasileira, percebe-se 

que há uma incompatibilização com práticas e concepções arraigadas no País, como a certeza 

da impunidade dos criminosos de “colarinho branco”; o pensamento de que todo político é 

corrupto e que, portanto, é vantagem ter um representante, que, a despeito de roubar/desviar 

verba pública, faz algo de útil à comunidade durante o seu mandato; a prática dos 

administradores que, por estarem no final do mandato, agem de forma inescrupulosa, 

deixando dívidas altíssimas para a nova gestão; ou ainda a atuação de administradores que 

lidam com o patrimônio público como se fosse o próprio (TORRES, 2011, p. 459-560/462). 

Na compreensão de Torres (2011, p. 125-126), a transparência na gestão fiscal 

ganhou importância nos últimos tempos, em vários países, especialmente, impulsionada pela 

globalização. Isso porque, conforme explica o autor, dentre as consequência negativas 

decorrentes desse fenômeno (a globalização), estão os riscos de desequilíbrio do orçamento e 

das contas públicas, provocados pelo Estado, mediante a irresponsabilidade na gestão 

financeira e a opacidade nas informações prestadas, e pelos cidadãos, por via da elisão 

abusiva e da corrupção ativa, por exemplo.  
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 Sobre a relação entre accountability e cidadania, tem-se: “A accountability plena exige transformações na 

sociedade e ampliação da cidadania, de modo que possibilite o efetivo engajamento do administrado na gestão da 

coisa pública, fornecendo-lhe o discernimento necessário à compreensão do vínculo existente entre „gestão 

regular dos recursos públicos‟ e „qualidade de vida‟” (SANTOS, 2011, p. 104). 
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Sob inspiração dessa tendência, a Administração Pública passa por uma 

reformulação 
115

. A busca de seu aprimoramento teve, como tônica, uma ampliação da 

liberdade, da solidariedade e da participação dos cidadãos (MUÑOZ, 2012, p. 23). 

Muñoz, em obra dedicada a tratar do direito fundamental à boa Administração 

Pública, afirma ser o nível de participação cidadã elevado um dos parâmetros centrais para a 

aferição de um bom governo ou de uma boa Administração. Caso contrário, não contribuirá 

para o fomento da democracia, o que resulta no sacrifício da liberdade de parte dos cidadãos, 

subjugados pelo grupo que detém o poder (2012, p. 37-38). 

Dessa forma, segundo o referido autor, no marco democrático, o cidadão deve 

assumir o centro da vida política, o que não se resume apenas a torná-lo o destinatário das 

ações públicas nem se confunde com a assunção de um papel absoluto que substitua o 

protagonismo próprio dos gestores. Na verdade, o perfil esperado do cidadão relaciona-se 

com o fomento da sua liberdade e da participação nos assuntos da vida pública, o que, 

inevitavelmente, desemboca na ampliação da solidariedade entre os membros da comunidade 

(MUÑOZ, 2012, p. 46). 

Esse novo perfil do indivíduo perante o poder público contrasta com aquele marcado 

pela submissão a uma Administração dotada de uma série de privilégios ante o particular, 

conformada como uma caixa-preta, inacessível ao administrado, tratado pelo autor nos 

seguintes termos: 

 

A pessoa, o cidadão, o administrado, o particular, segundo a terminologia jurídico-

administrativa, deixou de ser um sujeito inerte, desarnado e indefeso frete a um 

poder que tentava controlá-lo, que lhe prescrevia o que era bom ou mal para ele, ao 

qual estava submetido e despertava, em razão de seus exorbitantes privilégios e 

prerrogativas, uma espécie de amedrontamento e temor que acabou por colocá-lo de 

joelhos ante a todo-poderosa maquinaria de dominação em que se constituiu tantas 

vezes o Estado (MUÑOZ, 2012, p. 134). 

 

Por conseguinte, o perfil do Estado também se modifica. Antes, tido primordialmente 

como um prestador de serviços públicos, precisa transformar-se, antes de qualquer outra 

coisa, num garante dos direitos e das liberdades cidadãs mediante a utilização de novas 

técnicas jurídicas, resultando na ampliação da fruição dos direitos fundamentais (MUÑOZ, 

2012, p. 149). 
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 Segundo Muñoz (2012, p. 21), a reforma é algo que sempre acompanhará a Administração, pois ela, 

invariavelmente, terá que se modificar para adequar-se às necessidades dos cidadãos, especialmente, no que 

concerne à criação de instrumentos que viabilizem o exercício da liberdade solidária entre eles. 
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Sobre a reforma administrativa, Grau (1998, p. 260-261) acrescenta a necessidade da 

reconceitualização do papel da informação, que, nesse novo contexto, possui caráter de 

recurso-chave para a distribuição do poder entre a administração e o cidadão. Assim, desponta 

o direito à informação garantido mediante as ações governamentais que contribuam para a 

divulgação de dados, possibilitando o exercício do direito de manifestação dos cidadãos 

perante as decisões políticas. Devem também ser objeto de publicidade os indicadores 

relacionados à qualidade dos serviços públicos e ao desempenho da Administração. 

O Brasil também foi influenciado por essa tendência e, durante a década de 1990, 

esforços foram empreendidos com vistas a modificar os contornos da Administração Pública 

do País. 

Em 1995, foi elaborado o Plano Diretor da Reforma do Estado pelo Ministério da 

Administração, o qual seguiu para a análise da Câmara de Reforma do Estado, formada pelos 

ministros chefe da Casa Civil, da Administração Federal e Reforma do Estado, do Trabalho, 

da Fazenda, do Planejamento e Orçamento e do Estado Maior e das Forças Armadas. Por fim, 

foi aprovado pelo então Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso (BRASIL, 

1995, p. 2). 

O plano trata da necessidade de transformar a gestão pública brasileira de burocrática 

em gerencial e, para tanto, propõe uma série de diretrizes que precisam ser seguidas para a 

modernização do aparelho do Estado. Dentre elas, destaca-se, pela pertinência com este 

ensaio, o fomento ao controle social, responsável por aumentar a qualidade dos serviços 

prestados (BREDER, 2008, p. 6). O Plano reporta-se, ainda, à estruturação de mecanismos 

mediante os dos quais o cidadão possa influenciar na definição, implementação e avaliação da 

ação pública (BRASIL, 1995, p. 40). 

A transformação prevista no Plano seria realizada mediante projetos desenvolvidos 

no âmbito dos ministérios, com o estímulo do Ministério da Administração Federal e da 

Reforma do Estado (BRASIL, 1995, p. 59). Esses projetos são expostos sob as categorias de 

projetos básicos, num total de três, e de projetos adicionais, numa quantidade de nove.  

 Um dos projetos adicionais previstos no Plano é o Projeto Cidadão, que tinha como 

objetivo o aperfeiçoamentos da relação entre a Administração Pública e os cidadãos, 

adotando, para tanto, as seguintes estratégias: simplificação de obrigações de natureza 

burocrática impostas ao cidadão pelo aparelho do Estado; abertura de um canal de 

comunicação por meio do qual o cidadão possa manifestar opinião sobre a qualidade dos 
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serviços públicos, enviando reclamações e sugestões; implementação de um sistema de 

informação ao cidadão, com a finalidade de facilitar o acesso aos serviços públicos; e o 

desenvolvimento de indicadores de desempenho, para medir a qualidade do serviço público 

(BRASIL, 1995, p. 61). 

Da década de 1990 em diante, observa-se que a produção legislativa do País ampliou 

a previsão de mecanismos de participação popular na atividade administrativa. É válido 

mencionar como exemplos, as leis nº 8.142/90, que prevê a participação da sociedade na 

gestão do Sistema Único de Saúde; nº 9.394/96, que exprime a existência dos conselhos 

escolares compostos por membros da comunidade; e nº 10.257/2001, que determina a gestão 

orçamentária participativa. 

É também desse período a Emenda Constitucional nº 19/98, que alterou a redação do 

artigo 37 da CF/88. De acordo com o novo texto, lei infraconstitucional seria criada para 

disciplinar a participação dos governados na Administração Pública, regulando a avaliação da 

qualidade dos serviços públicos, possibilitando a realização de reclamações por parte dos 

usuários e o acesso desses às informações públicas. 

Percebe-se, de tal modo, que o Brasil passa a integrar um movimento apontando para 

a abertura da Administração para a sociedade, mediante ampliação do controle exercido pelos 

governados sobre os governantes. Para a consecução desse objetivo, faz-se necessária, 

segundo Muñoz (2012, p. 38) a criação de mecanismos que instrumentalizem esse controle. 

Assim, se reportará, na sequência, a duas leis que possuem o potencial de colaborar com isso. 

 

4.4 A lei de responsabilidade fiscal (LRF) 

 

A lei complementar nº 101/2000 contou com a participação ampla da sociedade 

durante seu processo legislativo. Vários debates foram realizados, dos quais participaram 

diversos segmentos da sociedade e autoridades locais, sem mencionar ainda as consultas 

públicas efetivadas por meio da página eletrônica criada para esse fim (MENDES, 2011, p. 

349). 

O contexto que inspirou a criação da LRF continha aspectos político-econômicos 

externos e internos ao Brasil. No primeiro grupo, destaca-se a influência do Fundo Monetário 

Internacional (FMI), que forneceu o apoio teórico por ele acumulado nas experiências de 

reforma fiscal que já acompanhara. Ademais, o Brasil inspirou-se em legislações alienígenas, 
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especialmente, na Fiscal Responsability Act (1994), da Nova Zelândia. Internamente, o País 

passava pelas mudanças concernentes ao Programa de Estabilidade Fiscal, lançado pelo 

Governo Federal em 28 de outubro de 1998, que pretendia promover um ajuste fiscal do 

Brasil 
116

. A LRF veio, assim, corroborar essa finalidade, ao prezar pela qualidade na gestão 

dos recursos públicos (RAMOS FILHO, 2002, p. 25-26; LINO, 2001, p. 19). 

O objetivo central da lei é “criar uma ética do gasto público no Brasil” (MENDES, 

2011, p. 410). Segundo o citado autor (2011, p. 409-410), a LRF apresenta-se como 

instrumento por meio do qual se busca assegurar que as receitas públicas ficarão protegidas 

dos interesses egoísticos de um pequeno grupo que comanda a economia e, 

consequentemente, possui grande ingerência na política do País. Busca, então, assegurar a 

alocação de recursos feita de uma forma cada vez mais legítima, com base nas reais 

necessidades da população 
117

.  

Para a consecução do referido objetivo, conforme se depreende do § 1º do artigo 1º 

da Lei, ela se apoia em quatro pontos principais: planejamento, transparência, controle e 

responsabilização (RAMOS FILHO, 2002, p. 35).  

O planejamento exige a identificação clara dos objetivos e as maneiras que serão 

adotadas para atingi-los, prevenindo-se, dessa forma, dos riscos de uma ação impensada, pois 

“não deve haver mais improvisação, o amadorismo, o „achismo‟. Impõe-se que seja apontado 

o objetivo e que se fixem os rumos e caminhos a seguir. Deve estar presente um procedimento 

para o atingimento dos fins” (TORRES, 2011, p. 463). 

Além disso, essa ação precisa ser amplamente publicada. A transparência é tratada 

como um pressuposto do princípio da responsabilidade fiscal (SALES, 2012, p. 29) 
118

. Sobre 

a necessidade de transparência preceituada pela lei em comento, mais uma vez, Torres (2011, 

p. 463) assevera: “A transparência decorre da exigência do disposto no art. 37 da CF. Nada 

pode ser feito às escuras, no recôndito da madrugada, nos desvãos sombrios. Tudo, no Poder 

Público, deve ser feito às claras, sob a luz do dia”. 
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 Nesse sentido, “A LRF visa, a um só momento, assegurar a austeridade fiscal necessária e promover as ações 

indispensáveis ao desenvolvimento sustentado, no marco de um novo padrão de atuação do setor público” 

(RAMOS FILHO, 2002, p. 25).  
117

 Em outras palavras, a LRF visa a, “[...] acabar com a corrupção, combater o administrador desonesto, 

resolver, em suma, os problemas relacionados à devida e correta aplicação do dinheiro público” (LINO, 2001, p. 

13). 
118

 Em sentido semelhante, Mendes (2011, p. 389) acentua que, na LRF, o princípio da transparência figura como 

corolário do princípio da responsabilidade.  
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Quanto ao controle, imprime-se reforço ao que já se abordou de forma 

pormenorizada: sua exigência decorre do próprio Estado de Direito e do regime democrático. 

Demais disso, há nítida tendência, na atualidade, de se privilegiar a modalidade exercida pela 

sociedade, como forma de ampliar as manifestações da soberania popular e a legitimidade da 

gestão pública. Outrossim, existe uma perfeita e necessária simbiose entre controle e 

transparência. 

Essa transparência apregoada pela lei e, consequentemente, a possibilidade de 

controle dos atos públicos, ganharam reforço em 2009, quando a LRF foi alterada pela lei 

complementar nº 31, que modificou a redação do artigo 48, introduzindo incisos no parágrafo 

único. Dessa forma, além da previsão originária do incentivo à participação popular nos 

processos de elaboração de planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos, tem-se, por 

exemplo, a determinação de propagar informações pormenorizadas sobre a execução 

orçamentária e financeira em tempo real e em meios eletrônicos de acesso público. Essas 

informações, conforme artigo 48-A, inserido também pela LC nº 31, devem versar, de forma 

detalhada, tanto sobre as despesas quanto acerca das receitas.  

Acrescente-se, ainda, o fato de que a divulgação dessas informações, segundo o 

inciso III do parágrafo único do art. 48, deve obedecer a um sistema integrado que atenda a 

um padrão mínimo estabelecido pelo Executivo federal. O destaque a essa previsão legal é 

devido porque somente a adoção de uma uniformidade permitirá comparar os resultados, 

aumentando, assim, a amplitude do controle realizado (MENDES, 2011, p. 394). 

No tocante a esse dispositivo, comenta Oliveira (2011, p. 545) em consonância com 

muito do que foi exposto até agora: 

 

O dispositivo incita o Poder Público a abrir-se à comunidade. Não há outro caminho 

para a moderna Administração Pública. O sigilo, o segredo, as reuniões reservadas, 

nada mais disso faz parte do agente público. Deve mostra-se permeável à 

participação popular. Aliás, já há muito se encontra superada a administração 

autoritária em que as decisões são tomadas nos gabinetes, sem ouvir o clamor das 

ruas. Impõe-se a gestão participativa com a sociedade. Os diversos segmentos da 

sociedade devem ser ouvidos, devem ter assento nos órgãos diretivos e fiscais das 

diversas entidades. Inadmissível a existência do agente público que desconheça os 

reais anseios da sociedade. Deve ouvi-la para, após, decidir. 

 

Nesse momento, julga-se adequado tecer breves considerações sobre a contribuição 

da internet para a transparência e o controle social da Administração. Esse instrumento é 

responsável por encurtar a distância entre os gestores e os governados, que podem então 
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acompanhar as ações dos governantes, bem como cobrá-los no que falharem 
119

. Diz-se, 

portanto, que a internet revestiu de uma nova feição o princípio da transparência, tornando-o 

mais amplo e exigente (SALES, 2012, p. 33). 

Ademais, como lembra Mendes (2011, p. 393), a internet não só viabiliza o controle 

social, como também dá ensejo ao oferecimento, pela população, de sugestões de medidas que 

contribuam para uma melhora no regime fiscal. Esse aperfeiçoamento decorre, inclusive, do 

fato de que são os cidadãos, destinatários dos serviços públicos, os maiores conhecedores das 

carências desses. Sendo assim, possuem aptidão para colaborar com o poder público na 

distribuição das receitas, fazendo ainda com que os instrumentos listados no art. 48, caput, 

gozem de maior legitimidade (MENDES, 2011, p. 394). 

No mesmo sentido, colhe-se o comentário de Cavalcante (2006, p. 69-70), para quem 

a transparência das informações própria da era da tecnologia exige do cidadão um papel social 

efetivo, composto por considerações refletidas e por propostas de alteração, não sendo mais 

possível se conformar com a superficialidade de um discurso que se resume em desferir 

críticas ao Estado, como o já conhecido brado contra a elevada carga tributária brasileira. Do 

cidadão-contribuinte, mais do que isso, se espera um comprometimento com o controle e a 

redução dos gastos públicos e que ele impeça a aplicação indevida dos recursos 
120

. 

Ressalte-se, ainda, que a parte final do caput do artigo 48 estabelece a divulgação, 

também em versão simplificada, dos documentos reunidos no artigo. Reputa-se de grande 

importância essa disposição, pois destinada a ampliar o grau de compreensão do conteúdo 

veiculado, uma vez que a linguagem da seara fiscal costuma ser bastante técnica 
121

. 

Juntamente com o já comentado artigo 48, o artigo 49 compõe a seção I intitulada 

“Da transparência na gestão fiscal”, do capítulo IX da lei em sob notação. Esse artigo, por sua 
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 Com o advento das novas tecnologias, a distância física não configura mais empecilho para a participação 

ativa dos indivíduos: “É esse cenário que fermenta a participação como um mecanismo importante de exercício 

do poder, viabiliza – novamente – não pela proximidade física, como nos tempos da democracia grega, mas 

(dentre outros fatores, evidentemente) pela internet... Junte-se a isso, por certo, um nível ponderável de 

insatisfação com os representantes do povo e o exercício por eles desse seu papel” (VALLE, 2002, p. 81). 
120

 A autora (2006, p. 71) arremata, exprimindo que, “E é esta mudança de foco que é exigida aos operadores do 

direito, ampliando a compreensão do sistema fiscal e chamando toda a sociedade para cumprir seu papel na 

fiscalização e controle do dinheiro público. O cidadão-contribuinte além de pagar seus tributos deve acompanhar 

com rigor o destino que se dá a eles”. 
121

 Como já bastante frisado, não é sficiente expor as informações, é preciso garantir a compreensão delas pelo 

público, que, na maioria das vezes, não dispõe do conhecimento necessário para destrinchá-las. Nesse sentido, 

“[...] cumpre frisar que a mera abertura do complexo Estado Contemporâneo ao olhar do público não é suficiente 

para assegurar que esse mesmo público – carente como é dos conhecimentos especializados indispensáveis para 

a compreensão de decisões políticas de fachada técnica – venha a controlar de todo o exercício do poder pelas 

autoridades e seus subordinados” (SEELAENDER, 2006, p. 70). 



142 

 

 

 

vez, ainda com o foco na transparência dos gastos públicos, pressuposto do controle, 

determina que as contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo devem ficar, durante o 

exercício financeiro, disponíveis na sede do Poder Legislativo daquele ente de que faz parte. 

O objetivo dessa disposição, como explicita o artigo, é a possibilidade de consulta e 

fiscalização dos cidadãos 
122

. 

No tocante a essa disposição legal, todavia, deve-se observar a necessidade de 

atribuir-lhe uma interpretação que ultrapasse a sua literalidade, determinando que a disposição 

das contas ocorra não só durante o exercício financeiro, mas de forma permanente. Destarte, 

se alargam os objetivos de transparência e controle perseguidos pela norma 
123

.  

Antes de concluir, deve-se mencionar que os dispositivos contidos na LRF 

padeceram bastante tempo pela falta de regulamentação, sendo esse fato alvo de críticas pela 

doutrina por, muitas vezes, comprometer o alcance dos importantes objetivos da norma 
124

. 

Em 2010, porém, o decreto nº 7.185 veio para suprir essa carência, garantido maior eficácia à 

lei. 

 

4.5 A lei de acesso à informação 

 

A lei de acesso à informação (nº 12.527/11) foi promulgada em 18 de novembro de 

2011, com o objetivo de regulamentar o acesso à informação pública, aumentando, assim, a 

transparência na atividade administrativa 
125

. O processo que resultou nesse ato foi inspirado 
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 Sobre o dispositivo e, mais uma vez, a necessidade de tornar as informações aceitáveis a todos, “Não basta, 

porém, que a parafernália de documentos que compõem a prestação de contas fique disponível, trancafiada nos 

armários do Poder Legislativo ou do órgão técnico que as elaborou. É necessária a criação de mecanismos 

simplificados para a verificação de tais documentos por qualquer membro da comunidade” (CRUZ, 2001, p. 

146). 
123

 No mesmo sentido, “É importante destacar, no entanto, que o cumprimento literal da regra, com oferta à 

comunidade apenas de informações pertinente ao ano em curso, por si só, não pode satisfazer integralmente o 

objetivo republicano da Lei Complementar n. 101. A transparência fiscal exige informação suficiente, completa 

e adequada, de maneira a permitir o conhecimento e o controle das contas públicas, bem como a participação 

popular em sua gestão. Destarte, é fundamental que a sociedade possa ter acesso permanente às contas dos anos 

anteriores, não apenas do ano em curso, procedendo assim às comparações e aos contrastes necessários à 

construção de suas próprias conclusões” (MENDES, 2011, p. 397). 
124

 Como exemplos das mencionada críticas, cite-se: “Apesar destes avanços formais, inexiste ainda, na esfera 

federal, qualquer disposição legal ou regulamentar que assegure aos cidadãos por meio da participação direta, a 

possibilidade de interagirem com o Poder Público durante a fase de elaboração e discussão do Orçamento Geral 

da União. Os princípios constitucionais e o fixado na Lei de Responsabilidade Fiscal dependem de 

regulamentação, sem o que permanecerão letra morta, convalidando-se, pela omissão dos Poderes, a sua 

inefetividade” (SANTOS; CARDOSO, 2002, p. 286). 
125

 Nesse sentido, “[...] a lei tem por escopo a concretização do direito fundamental à informação, marcado pelos 

valores da transparência, decorrente da república e da democracia. São esses os valores que a lei pretende 
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num movimento crescente nas últimas duas décadas, por intermédio do qual normas 

concernentes ao acesso à informação, em diversos países, foram criadas ou atualizadas 

(PAES, 2011, p. 408).  

Indiscutivelmente, antes do advento da lei nº 12.527, o ordenamento jurídico 

brasileiro já apontava para a possibilidade/necessidade de propagar as informações públicas. 

Inclusive, logo no artigo 1º da norma em comento, indicam-se os dispositivos constitucionais 

que serviram de esteio para a sua criação: o inciso XXXIII do art. 5º, o inciso II do § 3º do art. 

37 e o § 2º do art. 216. No campo infraconstitucional, diversas leis continham artigos que 

determinavam o acesso à informação por parte dos cidadãos, como a lei complementar nº 

101/00 e as leis ordinárias nº 10.650/03 e nº 11.111/05. Não se pode afirmar, assim, que o 

diploma inova ou revoluciona no direito brasileiro. Trata-se, na realidade, do resultado de um 

processo ainda em curso, inaugurado pela CF/88, de ampliação dos meios de democratização 

do exercício do poder (CLÈVE; FRAZONI, 2013, p. 29; PEREIRA, 2012, p. 56). 

É inegável, no entanto, a contribuição da lei em comento, pois a regulamentação 

detalhada de procedimentos de disponibilização/requerimento de informação, de parâmetros 

para restrições a esse acesso e de responsabilização dos agentes públicos fortalece a 

concretização da publicidade das informações (CLÈVE; FRAZONI, 2013, p. 30) 
126

. 

Antes do início do processo legislativo que resultou na lei, vários projetos tratando 

do assunto surgiram em ambas as Casas do Congresso Nacional. As discussões tiveram início 

em 2004, com o PL nº 219/03. De 2006 a 2007, um grupo de técnicos, sob a coordenação da 

Casa Civil, reuniu-se para elaborar uma minuta do projeto de lei de acesso à informação. A 

iniciativa resultou de reivindicações de entidades da sociedade civil, da imprensa e do meio 

acadêmico (PEREIRA, 2012, p. 56-57). A elaboração do texto contou com a colaboração de 

membros da Controladoria-Geral da União, do Ministério da Justiça, do Ministério da Defesa 

e do Ministério das Relações Exteriores, dentre outros. Em maio de 2009, finalmente, o 

projeto foi enviado para apreciação do Congresso Nacional. Na Câmara, como PL nº 

5.228/09, dentre as alterações por que transitou, se pode destacar a explicitação da aplicação 

da norma a todos os Poderes, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, aos órgãos 

                                                                                                                                                                                     
proteger e atingir, e que, portanto, devem ser considerados como base inafastável de interpretação e aplicação” 

(SILVEIRA, 2013, p. 141). 
126

 No mesmo sentido, “O direito de acesso às informações governamentais no Brasil, até recentemente, 

permanecia incompleto, devido, entre outras coisas, a uma interpretação restritiva daquilo que prevê o Artigo 5º, 

Inciso XXXIII, da Constituição Federal. Entre o dever de sigilo e o direito à informação, a burocracia 

permanecia acuada, pois não possuía parâmetros legais suficientes para fundamentar as respostas aos pedidos de 

informação” (PAES, 2011, p. 408). 
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públicos, às entidades públicas e às particulares que recebam recursos públicos. No Senado, o 

já PL nº 41/10 foi objeto de debates e diversas propostas de alteração, que, contudo, não 

foram levadas a cabo, de forma que o texto egresso da Câmara seguiu para sanção 

presidencial (PAES, 2011, p. 412-414).  

De acordo com o texto aprovado, a divulgação das informações deve obedecer a 

diversas diretrizes listadas no seu artigo 3º, dentre as quais, se destacam, pela pertinência com 

o abordado até aqui: a publicidade como regra, e o sigilo como exceção; a utilização da 

tecnologia como ferramenta para a divulgação das informações; e o fomento do controle 

social da Administração Pública. 

A publicização das informações pode ocorrer de duas maneiras, de acordo com o 

regime legal instituído pela norma. A primeira caracteriza-se por ser voluntária, partindo da 

própria Administração a divulgação de informações de interesse coletivo ou geral em local de 

fácil acesso, sendo obrigatório a utilização da internet 
127

. Importa ressaltar que os sítios 

eletrônicos, de acordo com o inciso I do §3º do artigo 8º, devem conter ferramenta de 

pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara 

e em linguagem de fácil compreensão. Dentre os dados que devem ser objeto da divulgação 

ativa, então os registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros; os 

registros das despesas; e as informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive 

os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados. Ademais, para 

fomentar essa divulgação e garantir que as informações cheguem efetivamente ao cidadão, o 

artigo 9º da lei determina a criação de serviço de atendimento ao público nos órgãos e 

entidades públicas e a realização de audiências ou consultas públicas. 

A outra modalidade de acesso à informação ocorre mediante requerimento, que pode 

ser feito eletronicamente por qualquer interessado, bastando, para tanto, a identificação do 

requerente e a especificação da informação requerida. Fica, portanto, vedada qualquer 

exigência relacionada à motivação do ato ou de outra natureza que inviabilize a solicitação. 

Nesse ponto, andou bem o legislador, pois, quanto maior o nível de exigência, maior também 

é a margem de discricionariedade atribuída à Administração, aumentando as chances de a 

informação não ser prestada (PAES, 2011, p. 415). 

                                                           
127

 Por força do § 4o do artigo 8º da lei, ficam dispensados na divulgação obrigatória na internet os municípios 

com população de até 10.000 habitantes.  
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Após o requerimento protocolizado, a disponibilização da informação deve ser 

imediata, todavia, quando isso não for possível, dá-se um prazo de 20 dias, dentro do qual a 

Administração deve comunicar a data, o local e o modo de realização da consulta; justificar a 

recusa do acesso pretendido; ou comunicar não possuir a informação, esclarecendo, todavia, 

qual o órgão responsável por ela, podendo, inclusive, remeter a este o pedido do requerente. 

Conforme comentado anteriormente, o acesso à informação poderá ser negado. Essa 

recusa da prestação na informação será possível quando ela for classificada como sigilosa. 

Nesses casos, há possibilidade de interposição de recurso por parte do requerente, e é dever da 

Administração fornecer, juntamente com a negação, as informações necessárias a sua 

interposição (prazos e condições). 

De acordo com o artigo 15 da lei em pauta, o interessado, tendo ciência da decisão 

denegatória, possui prazo de dez dias para recorrer ao órgão hierarquicamente superior ao 

recorrido. No caso de segunda negação, para os órgãos federais, a própria lei aponta a 

Controladoria-Geral da União como outra instância recursal, seguida pela Comissão Mista de 

Reavaliação de Informações. 

Sobre o sigilo, importa ainda esclarecer que a lei tratou de enumerar, sem 

excepcionar o que já está previsto em outros diplomas normativos, as causas responsáveis por 

tornar uma informação sigilosa, bem como o prazo pelo qual ela pode permanecer nesse 

estado. 

Dentre as causas que podem restringir o acesso à informação, está o seu potencial de 

pôr em risco a defesa e a soberania nacionais, as negociações internacionais, a estabilidade 

financeira e econômica do País e os projetos de pesquisa e desenvolvimento científico e 

tecnológico. 

Na qualidade de sigilosas, as informações podem ser classificadas em três tipos: 

ultrassecretas, cujo sigilo pode durar até 25 anos; secretas, sigilosas por até 15 anos; e 

reservadas, por cinco anos. 

Para dar maior força cogente às suas determinações, a lei não se furta do 

disciplinamento da responsabilidade do agente público, tipificando como ilícitas condutas que 

obstem de alguma forma a consecução das finalidades da norma, como a recusa à 

disponibilização de informação, o retardamento dessa publicização ou, ainda, a sua realização 

de forma incorreta ou incompleta. Dentre as sanções previstas pelo diploma para a prática 

dessas condutas, citem-se: advertência, multa e rescisão do vínculo com o poder público. 
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Para garantir, contudo, o alcance dos objetivos perseguidos pela norma, não basta, 

obviamente, a regulação detalhada da questão. Torna-se imprescindível, ainda, a capacitação 

dos destinatários da lei. Refere-se aqui tanto aos agentes públicos quanto à população 

responsável pela realização do controle da Administração mediante as informações obtidas. 

Quanto aos primeiros, uma pesquisa realizada pela Controladoria-Geral da União em 

parceria com a UNESCO, em 2011, junto aos servidores do Poder Executivo, detectou uma 

situação de despreparo para lidar com questões relacionadas ao tratamento de arquivos e às 

informações sigilosas, marcado pelo desconhecimento dos conceitos e dos limites desses 

temas. Ademais, segundo a mesma pesquisa, também não se pode atestar a existência de uma 

cultura de máxima transparência na Administração Pública brasileira, pois 40,7% dos 

entrevistados mostraram-se a favor do sigilo eterno das informações (PAES, 2011, p. 417-

418) 
128

. 

Já com relação aos cidadãos, não se pode afirmar que a disponibilização das 

informações ou a possibilidade de requerê-las, por si, tenham a faculdade de torná-los aptos à 

realização de seu mister referente ao controle social. Isso porque, inicialmente, é necessária a 

existência do interesse para fazê-lo, e, posteriormente, impõe-se que haja também uma 

capacitação apta a dar-lhes os conhecimentos necessários para compreender o conteúdo 

divulgado. Aqui não se está no intento de reduzir a importância da lei para a democratização 

do exercício do poder, mas, indubitavelmente, sem esses dois elementos mínimos, não se 

pode afirmar que a norma atingirá seus objetivos 
129

. 

 

4.6 Observatórios sociais: em estudo de caso 

 

Após toda a exposição teórica feita neste estudo até esse ponto, inaugura-se, nessa 

seção, uma análise mais prática, voltada à apresentação de um exemplo brasileiro de 

organizações civis, cujos membros, cidadãos ativos, atuam, precipuamente, no controle social 

dos gastos públicos. 

                                                           
128

 Sobre a dificuldade de adaptação dos agentes públicos, “Percebe-se que há um choque de gerações 

coexistentes nas áreas estatais e isto se vê claramente nos discursos de ambas. E é até compreensível que a 

geração que vivenciou um passado ditatorial recente ainda seja incrédula nas atuais mudanças, contudo, é preciso 

um esforço conjunto em comprovar e efetivar esta nova ordem decorrente dos avanços tecnológicos e da 

globalização” (CAVALCANTE, 2006, p. 68). 
129

 Em sentido semelhante, “O apelo à participação sem consideração das condições para a participação leva aos 

riscos da subintegração cidadã nos procedimentos e da legitimidade inautêntica da ação política” (CLÈVE; 

FRAZONI, 2013, p. 28). 
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Faz-se referência aos observatórios sociais (OSs), que, conforme se extrai do site da 

rede que os congrega, constituem espaços de exercício da cidadania, buscando contribuir para 

a melhoria da gestão pública, por meio da transparência e da qualidade na aplicação dos 

recursos públicos. Cada observatório é formado por cidadãos que transforam sua insatisfação 

com a falta de justiça social em ação (OSB, online). 

O primeiro OS surgiu em Maringá-PR, motivado pelo escândalo de corrupção na 

gestão do prefeito Jairo de Moraes Gianoto, afastado do cargo em 2000. Em 2006, ele foi 

condenado a 14 anos de reclusão por desvio de verbas públicas, sonegação e formação de 

quadrilha. Novamente, em outra sentença, numa ação de improbidade administrativa, foi 

condenado a ressarcir R$ 500 milhões aos cofres públicos. Até a última notícia que se teve, 

em outubro de 2013, ele recorria em liberdade. A trama envolveu ainda o secretário da 

Fazenda municipal, Luiz Antonio Paolicchi, assassinado em 2011 (JELIN, 2013, online). 

Da verba pública desviada, somente conseguiu-se recuperar R$ 1.600.000,00. Isto 

fez com que, de forma definitiva, os cidadãos de Maringá concluíssem ser necessária uma 

ação enérgica preventiva (ENARA, 2009, p. 142). 

Assim, em 10 de julho de 2006, foi fundado o Observatório Social de Maringá, como 

uma vice-presidência da Sociedade Eticamente Responsável (SER). A SER, por sua vez, 

surgiu em fevereiro de 2004, como iniciativa da sociedade civil para estimular o 

comportamento ético da sociedade, atuando em prol da responsabilidade social e da educação 

para a cidadania (incluindo a ambiental e a fiscal). O OS de Maringá, dentro dessa estrutura, 

logo foi assimilado pela população e iniciou seu trabalho sensibilizando a população para a 

importância socioeconômica dos tributos e para a necessidade de garantir maior eficácia na 

aplicação das receitas deles advindas. Em seguida, foi estruturada uma equipe de trabalho 

para o controle dos gastos públicos por meio de uma metodologia de acompanhamento das 

licitações (OBSERVATÓRIO SOCIAL DE MARINGÁ, online). 

A trajetória do OS alcançou vários êxitos, reconhecidos inclusive com premiações, 

como o Prêmio FINEP de Inovação (etapa regional) do Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Informação em 2008, na categoria Tecnologia Social, pelo trabalho realizado na fiscalização 

das licitações do Município, o que resultou numa economia de R$ 9 milhões (MAGALHÃES, 

2013, p. 23). Já no ano seguinte, o OS foi distinguido com o primeiro lugar entre os 1.000 

inscritos no 5º Concurso de Experiências em Inovação Social da Comissão Econômica para a 

América Latina e o Caribe das Nações Unidas (CEPAL). Referido sucesso acabou divulgou a 
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iniciativa e incentivou a criação de organizações semelhantes em outros municípios 

(MAGALHÃES, 2013, p. 24). 

Com a multiplicação de organizações similares no País, surgiu, em 2008, o 

Observatório Social do Brasil (OSB), uma coordenação nacional para a rede de observatórios, 

responsável por garantir a padronização da metodologia empregada, além de oferecer suporte 

técnico e capacitação, facilitando sua atuação e sua articulação local e regional (OSB, online). 

Os mantenedores do OSB são: Sistema FIEP, organização composta pela FIEP (Federação 

das Indústrias do Estado do Paraná), SESI (Serviço Social da Indústria), SENAI (Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial) e IEL (Instituto Euvaldo Lodi); Federação das 

Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná (FACIAP); o Sistema de 

Cooperativas de Crédito do Brasil (SICOOB); Federação do Comércio do Estado do Paraná 

(Fecomércio-PR); Sistema Ocepar; Instituto PROE que, com sede em Maringá, objetiva 

facilitar a integração de cidadãos ao mercado de trabalho; e ZERO4UM cine e vídeo, rede 

produtoras de vídeo (OSB, online) 
130

.  

Atualmente, há registro de 80 observatórios, todavia, apenas 70 estão ativos 
131

, em 

15 estados, conforme se pode observar na tabela seguinte, elaborada com dados extraídos do 

site do OSB. Estima-se que existam hoje dois mil voluntários trabalhando nos OSs em todo o 

Brasil, cuja atuação é responsável por uma economia de cerca de R$ 300 milhões anualmente 

(OSB, online). 

 

Tabela 13 – Os observatórios sociais, por estado brasileiro 

ESTADO MUNICÍPIO 

Bahia Ilhéus, Porto Seguro, Santo Antônio de 

Jesus e Sapeaçu 

Mato Grosso Cárcere, Rondonópolis e Sorriso 

Pará Abaetetuba, Capanema, Castanhal e 

Belém 

                                                           
130

 O site do OSB lista ainda uma série de apoiadores, dentre os quais, podem-se destacar: Associação Nacional 

do Ministério Público de Contas (AMPCON); Tribunal de Contas de Santa Catariana; OAB/SC; OAB/PR; 

Ministério Público do do Paraná; Ministério Público de Santa Catarina; Rede dos Amigos Associados de 

Ribeirão Bonito (AMARRIBO Brasil); Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (CREA-PR); 

Associação Paranaense dos Juízes Federais (APAJUFE); Tribunal de Contas da União (TCU); Serviço Brasileiro 

de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE); Controladoria-Geral da União (CGU); Agência ELEVE 

(agência de hospedagem de sites); Conselho Federal de Contabilidade (CFC); Sindicato Nacional dos Auditores-

Fiscais da Receita Federal do Brasil (SIDIFISCO NACIONAL); Associação Nacional dos Funcionários do 

Banco do Brasil. 
131

 De acordo com informações obtidas junto ao OSB por e-mail. 
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Paraná Apucarana, Arapongas, Assis 

Chateaubriand, Campo Largo, Campo 

Mourão, Campos Gerais, Cascavel, 

Castro, Cianorte, Colorado, Curitiba, Foz 

do Iguaçu, Francisco Beltrão, Goioerê, 

Guarapuava, Ivaiporã, Irati, Londrina, 

Marechal Cândido Rondon, Mandaguari, 

Medianeira, Palmas, Palmital, Paranavaí, 

Pitanga, Toledo e Umuarama 

Piauí Picos 

Rio Grande do Norte Natal 

Rondônia Rolim de Moura 

São Paulo Bauru, Ilhabela, Ilha Solteira, Itu, 

Mococa, Ribeirão Preto, São José dos 

Campos, São José do Rio Preto, São 

Sebastião, Sorocaba e Suzano 

Distrito Federal Brasília 

Mato Grosso do Sul Dourados e Campo Grande 

Paraíba Cabedelo 

Pernambuco Caruaru 

Rio de Janeiro Niterói e Nova Friburgo 

Rio Grande do Sul Erechim, Cruz Alta, Lajeado, Pelotas e 

Santa Maria 

Santa Catarina Balneário Camboriú, Blumenau, Brusque, 

Caçador, Canoinhas, Florianópolis, 

Imbituba, Itajaí, Itapema, Lages, São 

Bento do Sul, São Joaquim, São José e 

Tubarão 
Fonte: elaboração própria. 

 

Como se pode perceber, a distribuição do OSs nos estados da Federação é bem 

desigual. No Paraná, onde surgiu a experiência pioneira, há 27 OSs registrados, enquanto, em 

outros estados, como Ceará, Minas Gerais e Amazonas, não existe nenhum OS. A divisão 

conforme as regiões também não é igualitária. Assim, por exemplo, a Região Sul possui OSs 

nos seus três estados (sendo Paraná e Santa Catarina os dois que mais sediam OSs no Brasil); 

já na Região Norte, existe observatório apenas em dois estados (Pará, com quatro OSs, e 

Rondônia, com um OS). 

 Observa-se, ainda, que menos da metade dos estados listados na tabela tem 

observatório em sua capital, apenas seis dos 15. Esse fato demonstra uma dificuldade em 

ampliar essas organizações para os grandes centros. Sobre isso, o atual presidente da Rede, 

Ater Carlos Cristófoli, explica que uma das causas consiste no fato de que, nas metrópoles, os 
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partidos políticos exercem maior influência sobre as entidades que pretendem apoiar a criação 

de observatórios (JELIN, 2012, online).  

Outra possível justificativa é o próprio tamanho da cidade e, consequentemente, a 

complexidade e o grande volume envolvidos em seu orçamento. Nesse tocante, Luiz Fuchs, 

vice-presidente do Sindicato dos auditores fiscais de São Paulo, entidade que está 

encabeçando a criação de um OS na cidade, explica que, pelo tamanho da Metrópole, ainda se 

está pensando em como organizar a atuação dos observadores, por exemplo, se conforme a 

região ou por subprefeitura. Ele justifica a dificuldade, com o argumento de que o orçamento 

de 2013 de São Paulo foi de R$ 42,1 bilhões, ou seja, quase 50 vezes maior que do Maringá 

no mesmo período, que foi de R$ 870 milhões (JELIN, 2012, online).  

Deve-se ressaltar, no entanto, a importância especial que possui a criação de OSs 

nessas cidades, cujas administrações, como se ventilou anteriormente, lidam com vultosas 

quantias e, portanto, possuem maior potencial de trazer prejuízo aos cofres públicos.  

Deve-se esclarecer, por oportuno, que, após o surgimento do OSB, a criação de 

observatórios passou a seguir um procedimento próprio, com exigências e vantagens 

preestabelecidas, sobre o qual se passa a dissertar. 

O primeiro passo para se constituir um OS é identificar a demanda local, ou seja, se 

existe um mínimo de pessoas interessadas na iniciativa que possam capitaneá-la. Em seguida, 

deve-se solicitar uma palestra de sensibilização junto ao OSB e mobilizar o maior número de 

entidades representativas para participar do evento. Após a palestra, é necessário formar 

comissão para coordenar a implantação (OSB, online). 

Sobre o tema, a orientação normativa nº 1/2010 traz mais detalhes, iniciando pelas 

premissas para a atuação dos observatórios, quais sejam: a) constituição como pessoa jurídica 

na forma de associação, contando com a participação do maior número possível de entidades 

representativas da sociedade civil, sendo proibida a vinculação de qualquer um de seus 

membros a partidos políticos 
132

; b) a atuação do OS no controle dos gastos público deve 

ocorrer de forma preventiva em sinergia com os órgãos oficiais controladores (Ministério 

Público, Poder Judiciário, Receitas Estatual e Federal, Controladoria Geral da União, Tribunal 

de Contas da União e Tribunal de Contas do Estado); c) o OS deve seguir todas as diretrizes, 

programas e projetos do OSB e conferir publicidade aos seus atos de controle por meio de 
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 Sobre essa exigência, Cristófoli explica que uma das justificativas para ela é impedir que os gestores 

fiscalizados pelo OS aleguem tratar-se a atuação dos observadores de perseguição política da oposição 

(BRAMATTI, online). 
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relatórios quadrimestrais; e d) o OS, para servir de instrumento a serviço dos cidadãos, não 

pode manter qualquer vinculação partidária nem caráter personalístico individual (OSB, 2010, 

online). 

Após o registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), o OS deve 

requerer sua filiação ao OSB. Para tanto, existe uma documentação específica que precisar ser 

apresentada (requerimento do cadastro e cópias do Estatuto e da Ata de constituição 

registrados em cartório). Quando a filiação é aprovada, além da certidão de filiação, o OSB 

envia ao OS um material destinado à padronização do funcionamento e à integração à Rede. 

Referido material inclui o manual de procedimentos, explicando a metodologia a ser 

empregada nas diversas frentes de atuação do OS; o manual de comunicação para instruções a 

serem seguidas acerca da identidade visual; e o acesso aos sistemas informatizados da Rede, 

que inclui o sistema informatizado de monitoramento de licitações (SIM). O SIM serve para o 

registro das licitações acompanhadas, facilitando, assim, a confecção dos relatórios de 

atividades 
133

. Ademais, os dados registrados no sistema servem de substrato para os 

Indicadores de Gestão Pública (IGPs) comentados adiante (OSB, 2010, online). 

Para garantir a total independência do OS e, consequentemente, o atingimento dos 

objetivos a que se dispõe, ele não poderá funcionar como órgão de assessoria do município, 

restringindo-se à recomendação das providências a serem tomadas de acordo com a situação. 

Pelos mesmos motivos, cada OS deve buscar firmar parcerias que lhe garantam recursos 

financeiros  para funcionar sem auxílio público dos órgãos objeto de seu monitoramento 

(OSB, 2010, online). 

A certidão de filiação só tem validade de um ano, ficando sua renovação 

condicionada à apresentação e à análise dos relatórios quadrimestrais. Esses relatórios devem 

conter a prestação de contas das ações, dos projetos desenvolvidos e do orçamento, dando 

publicidade para o OSB e para toda comunidade. Compete ainda ao OS enviar representantes 

seus às reuniões e aos eventos promovidos pelo OSB (OSB, 2010, online). 

Nesse ponto, cumpre observar que, apesar da expressa disposição sobre a 

obrigatoriedade do envio dos relatórios pelos observatórios e a indiscutível importância que 

eles possuem para a divulgação do que se está sendo feito em cada OS, no site do OSB, não 
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 Sobre o SIM, pode-se acrescentar: “O sistema registra todos os dados de cada edital. As empresas 

fornecedoras também são cadastradas, de forma que, cada edital que é cadastrado, é enviado um e-mail para 

todas as empresas daquele ramo de atividades, aumentando a concorrência, diminuindo o preço ou evitando 

qualquer tipo de fraude. O sistema possibilita ainda identificar irregularidades nos editais, como base de preços 

superfaturados, e corrigir esses erros” (ENARA, 2009, p. 143). 
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constam os relatórios quadrimestrais de todos os observatórios. Alguns não possuem nenhum 

relatório, outros, apenas poucos. Existem ainda casos de relatórios listados no site, cujo link, 

quando se tenta acessar, não está disponível. Para oferecer melhor noção dessa falha, mostra-

se a seguir, em forma de tabela, o levantamento feito sobre os relatórios reunidos no site 
134

. 

 

Tabela 14 - Relatórios de 2014, elencados no site do OSB 

OBSERVATÓRIO RELATÓRIO(S) ELENCADO(S) 

Arapongas-PR 1º relatório quadrimestral 

Foz do Iguaçu-PR 1º relatório quadrimestral 

Mandaguari-PR 1º relatório quadrimestral 

Marechal Cândido Rondon-PR 1º relatório quadrimestral 

Medianeira-PR 1º relatório quadrimestral 

Erechim-RS 1º relatório quadrimestral 

Itu-SP 1º relatório quadrimestral 

Fonte: elaboração própria. 

 

Tabela 15- Relatórios de 2013, elencados no site do OSB 

OBSERVATÓRIO RELATÓRIO(S) ELENCADO(S) 

Ilhéus-BA 1º relatório quadrimestral (não disponível) 

Santo Antônio de Jesus-BA 1º relatório quadrimestral 

2º relatório quadrimestral 

Cárceres-MT 1º relatório quadrimestral (não disponível) 

2º relatório quadrimestral (não disponível) 

3º relatório quadrimestral (não disponível) 

Rondonópolis-MT 1º relatório quadrimestral 

2º relatório quadrimestral 

3º relatório quadrimestral 

Sorriso-MT 1º relatório quadrimestral 

2º relatório quadrimestral 
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 Nos casos em que o relatório figurava no site, mas o link não estava disponível, acrescentou-se, ao lado do 

relatório, a expressão “não disponível”, a fim de se saber que, apesar de constar no site, não é possível ter acesso 

às informações. 
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Abaetetuba-PA 1º relatório semestral
135

 

Apucarana-PR 1º relatório quadrimestral 

2º relatório quadrimestral 

Campo Largo-PR 2º relatório quadrimestral 

3º relatório quadrimestral 

Campos Gerais-PR 1º relatório quadrimestral 

Castro-PR 1º relatório quadrimestral (não disponível) 

2º relatório quadrimestral 

3º relatório quadrimestral 

Cascavel-PR 1º relatório quadrimestral (não disponível) 

Curitiba-PR 2º relatório quadrimestral (não disponível) 

Foz do Iguaçu-PR 1º relatório quadrimestral (não disponível) 

Guarapuava-PR 1º relatório quadrimestral (não disponível) 

2º relatório quadrimestral (não disponível) 

3º relatório quadrimestral 

Londrina-PR 3º relatório quadrimestral 

Mandaguari-PR 1º relatório quadrimestral 

3º relatório quadrimestral 

Marechal Cândido Rondon-PR 1º relatório quadrimestral 

2º relatório quadrimestral 

Medianeira-PR 1º relatório quadrimestral (não disponível) 

2º relatório quadrimestral (não disponível) 

3º relatório quadrimestral 

Paranavaí-PR 1º relatório quadrimestral (não disponível) 

2º relatório quadrimestral (não disponível) 

3º relatório quadrimestral 

Foz do Iguaçu-PR 2º relatório quadrimestral 

3º relatório quadrimestral 

Cruz Alta-RS 1ª relatório quadrimestral 

São Sebastião-SP 1º relatório quadrimestral (não disponível) 
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 O site do OSB disponibiliza um só relatório do observatório de Abaetetuda-PA de 2013, referente às 

atividades realizadas no primeiro semestre do ano. 



154 

 

 

 

Imbituba-SC 3º relatório quadrimestral 

Fonte: elaboração própria. 

 

 

Tabela 16 - Relatórios de 2012, elencados no site do OSB 

OBSERVATÓRIO RELATÓRIO(S) ELENCADO(S) 

Sorriso-MT 1º relatório quadrimestral 

2º relatório quadrimestral 

Medianeira-PR 3º relatório quadrimestral 

Ilha Solteira-SP 1º relatório quadrimestral 

2º relatório quadrimestral 

Fonte: elaboração própria. 

 

Tabela 17 - Relatório de 2011, elencado no site do OSB 

OBSERVATÓRIO RELATÓRIO(S) ELENCADO(S) 

Ilha Solteira-SP Relatório anual
136

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Ao se questionar, por e-mail, a atual diretora executiva do OSB, Roni Enara, a 

respeito dessa questão, obteve-se o esclarecimento de que todos os relatórios enviados pelos 

observatórios aos OSB são postados no site da rede. Assim, conclui-se que, de fato, somente 

esses OSs cumpriram com a obrigação de prestar contas quadrimestralmente. Quanto aos links 

indisponíveis, ela explicou que o OSB teve problemas com o administrador do site, o que 

ocasionou essas falhas. Por isso, estão desenvolvendo um novo portal, mais completo e sem 

entraves para postagem. Quando se questionou sobre a posição tomada pelo OSB em relação 

aos observatórios que não enviam seus relatórios regularmente (já que orientação normativa 

nº 1/2000 expressa o envio como uma das obrigações que precisam ser cumpridas para a 

renovação da certidão de filiação), a diretora explicou que, atualmente, essa norma não é 

cumprida. Por enquanto, se faz apenas uma divulgação interna de um ranking com os 

observatórios que se mantêm dentro dos padrões exigidos pela rede. Em 2015, contudo, a 

relação dos OSs com o OSB vai ganhar um contorno semelhante ao de franquias, por meio do 
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 O site do OSB disponibiliza um só relatório do observatório de Ilha Solteira-SP de 2011, referente às 

atividades realizadas durante todo o ano. 
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qual serão firmados contratos entre eles. Assim, mais benefícios serão oferecidos aos 

observatórios filiados, todavia, por outro lado, será implantado um sistema de cobrança da 

padronização e do cumprimento de programas propostos. 

Tratando-se da atuação dos OSs de maneira mais detalhada, deve-se esclarecer, antes 

de tudo, que ela acontece em âmbito municipal, em razão da proximidade entre governantes e 

governados nessa esfera, o que proporciona maiores abrangência e ingerência das atividades 

realizadas por ele 
137

. Atualmente, a atuação dos OS gravita à órbita de cinco programas 

preestabelecidos pela Rede. 

O primeiro deles, intitulado Semeando a cidadania fiscal, está voltado para a 

disseminação da educação fiscal junto à comunidade. Por isso, trata de temas como a 

relevância social dos tributos e a necessidade da realização do controle social dos gastos 

públicos (OSB, online). Para tanto, utiliza-se de ferramentas variadas, como peças teatrais, 

concursos de redação e de monografia e pesquisas sobre cidadania.  

Uma das ações mais amplas e difundidas dessa frente corresponde ao Movimento 

área livre de corrupção, lançado em dezembro de 2012 em todos os municípios que possuem 

um OS. A iniciativa consiste na sensibilização, por meio de atividades e de peças 

publicitárias, dos cidadãos sobre a relevância e a interferência de seu comportamento 

individual para a coletividade, fazendo com que se perceba que as pequenas atitudes 

individuais honestas e íntegras contribuem para a moralidade das relações pessoais, 

comerciais e de governo (OSB, online).  

A segunda frente é denominada Dinamizando a cidadania fiscal e visa, de uma lado, 

fortalecer os conselhos municipais e, de outro, oferecer suporte às médias e pequenas 

empresas, para que elas possam participar das licitações (OSB, 2010, online). A inserção 

dessas empresas nos processos licitatórios, por sua vez, possui o privilégio de amentar a 

concorrência, melhorando a qualidade e o preço das contas públicas. Ademais, consegue-se, 

com isso, contribuir para a geração de emprego e a redução da informalidade (OSB, online). 
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 Sobre a maior visibilidade de que goza a administração municipal pela proximidade com os governados, tem-

se, “De fato, a visibilidade não depende apenas da apresentação em público de quem está investido do poder, 

mas também da proximidade espacial entre o governante e o governado. [...] O caráter público do governo de um 

município é mais direto, e é mais direto exatamente porque é maior a visibilidade dos administradores e de suas 

decisões” (BOBBIO, 1997, p. 88). 
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O terceiro programa relaciona-se com a elaboração de indicadores de gestão pública 

por meio da inserção, num sistema próprio 
138

, dos dados divulgados pela administração 

municipal relacionados à execução orçamentária e a indicadores sociais (OSB, online). A 

finalidade desse programa consiste na geração de indicadores que servirão para comparação 

com outros municípios que também possuem OS, além de poderem ser utilizados também na 

análise da execução orçamentária vs indicadores sociais, da qualidade de vida da população e 

do desenvolvimento econômico do município (OSB, 2010, online). 

Há ainda a semana de prestação de contas quadrimestral, que compreende a 

apresentação do relatório quadrimestral, num evento organizado para acontecer na mesma 

semana em que as contas do município são apresentadas. Sugere-se que, para o evento, sejam 

convidados os membros do Legislativo da região para apresentação de suas atividades na casa 

que integram (OSB, 2010, online). 

Por fim, os OSs estão voltados à garantia da qualidade na aplicação dos recursos 

públicos, que engloba o monitoramento sistemático das licitações (da publicação dos editais à 

entrega do material ou à prestação do serviço); da execução orçamentária; dos recursos 

humanos (cargos comissionados); da produção legislativa; das diárias do Legislativo; e dos 

processos judiciais contra órgãos públicos e gestores. 

Dentre essas atividades, pode-se afirmar que a que recebe maior atenção dos 

observadores é o acompanhamento de licitações 
139

. Inclusive, no próprio site do OSB, é 

possível ter acesso ao manual utilizado para a capacitação técnica dos observadores, do qual é 

possível extrair a metodologia empregada nessa tarefa. Com base nele, descreve-se, por 

etapas, o modo como agem os OSs na fiscalização das licitações. 

Conforme se pode acompanhar na demonstração gráfica seguinte, o 

acompanhamento de licitações pelos observatórios tem início com a publicação do edital. 

Após pesquisar os editais publicados no município, são selecionados aqueles que serão alvo 
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 A engenharia do sistema foi desenvolvida pelo OSB, por meio do economista e professor universitário 

aposentado Dirceu Strassburger, atualmente, secretário executivo do OS de Lajeado/RS (OSB, online). 
139

 De forma bastante objetiva, Jelin descreve a atividade do OS no que concerne ao acompanhamento de 

licitações. Veja-se: “Basicamente, os Observatórios Sociais funcionam assim: um punhado de técnicos, 

voluntários e estagiários debruça-se sobre os editais das principais modalidades de licitação (concorrência, 

convite, tomada de preços e pregões), com especial atenção aos casos em que o governo a descarta 

(inexigibilidade ou dispensa de licitação); encontrada uma suspeita, a secretaria ou a prefeitura é formalmente 

notificada; não havendo providências, o caso é reportado aos vereadores (que têm, a propósito, o dever 

constitucional de fiscalizar a administração municipal); se nada funcionar, recorre-se então ao Ministério Público 

e ao Tribunal de Contas. [...] O roteiro básico dos Observatórios Sociais se completa com a divulgação dos 

editais, para aumentar a concorrência, a presença nos pregões, para apontar os lances suspeitos, e o 

acompanhamento das entregas, para garantir que os contratos sejam efetivamente” (2013, online).  
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de atenção. A análise de cada um é feita com base em quesitos listados numa checklist, que 

varia de acordo com a modalidade adotada. As checklists para os diversos tipos de licitação 

(concorrência, convite, inexigibilidade, pregão eletrônico, pregão presencial e tomada de 

preços) estão disponíveis no site do OSB. Os quesitos listados foram elaborados para medir a 

regularidade da atuação administrativa com base na disciplina da lei nº 8.666/93. A análise é 

objetiva, devendo o fiscalizador marcar, em cada item, “S” para o caso de se verificar o 

disposto nele, “N” nos casos em que isso não acontecer, e “NA” quando não for aplicável 

àquele caso. O desejável é a marcação “S” em todos os tópicos (LUQUI, 2014, p. 30). 

Depois de verificada a regularidade do edital, ele deve ser cadastrado no SIM 

juntamente com seus anexos e com a checklist preenchida. Em seguida, procuram-se 

empresas do mercado local que se encaixam nas exigências e possam participar do certame, 

para serem cadastradas no SIM. Empós, através de e-mail, divulga-se o processo para as 

empresas cadastradas com o objetivo de aumentar a concorrência, possibilitar a economia dos 

cofres públicos, diminuir a possibilidade de fraudes, estimular o crescimento das micro e 

pequenas empresas (LUQUI, 2014, p. 30). 

 

Figura 1- Caminho do edital legalmente correto no OS 

 

Fonte: LUQUI, 2014, p. 30. 

 

De forma diversa, caso, no momento da análise do edital com base na checklist, se 

constate a existência de irregularidades, no lugar de informar às empresas cadastradas no 

SIM, é necessário acusar os defeitos detectados num campo específico do sistema. Em 
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seguida, por meio de ofício, notifica-se o gestor público. O ofício e a resposta obtida também 

devem ser informados no SIM, conforme se pode visualizar no esquema abaixo (LUQUI, 

2014, p. 31). 

 

Figura 2 - Caminho do edital com irregularidade no OS 

 

Fonte: LUQUI, 2014, p. 31. 

 

Caso o gestor público não se manifeste, um novo ofício deve ser enviado à Câmara 

dos Vereadores, com cópia para cada um dos representantes. Se ainda assim não houver 

manifestação, a última etapa de atuação consiste no envio de um ofício ao Ministério Público 

com o relato do caso. Ressalte-se a importância de registrar todos esses atos no SIM para que 

o OSB possa acompanhar a atuação do observatório, facilitando ainda a formulação do 

relatório quadrimestral (LUQUI, 2014, p.31). 

Superada essa fase, o OS deve designar voluntário para acompanhar as etapas 

seguintes. A fiscalização deve recair sobre todas as fases subsequentes, conferindo, por 

exemplo, os valores das propostas apresentadas, se os documentos para habilitação constam 

nos envelopes entregues por parte de cada concorrente e se eles estão dentro do prazo de 

validade. Durante a sessão pública, o representante do OS deve acompanhá-la juntamente 

com a mencionada checklist para registrar todas as ocorrências. Caso seja registrada alguma 

irregularidade, novamente, o OS deve tomar providências de acordo com a ordem acima: 

oficiar ao gestor público; caso não surta efeito, oficiar ao Legislativo; e, por fim, se nada 

adiantar, informar ao Ministério Público (LUQUI, 2014, p. 32-33). 
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A seguir, representam-se, de forma esquemática, as fases do acompanhamento do 

certame pelo observatório, tanto no caso em que ele for reputado regular como no caso em 

que se constatem irregularidades. 

 

Figura 3 - Acompanhamento do certame por voluntários do OS (regular) 

 

Fonte: LUQUI, 2014, p. 32. 

 

Figura 4 - Acompanhamento do certame por voluntários do OS (irregular) 

 

 

Fonte: LUQUI, 2014, p. 33. 

 

Após o período de certame, resta ainda fiscalizar a entrega do material comprado ou 

a realização do serviço contratado. No primeiro caso, o OSB fornece ao observatório um 

modelo de relatório que deve ser preenchido pelo voluntário que acompanhar a entrega. 
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Obrigatoriamente, precisam constar nesses relatórios as seguintes informações: órgão que está 

adquirindo o material, data e horário da entrega, observadores que acompanharam a entrega, 

servidores públicos que receberam o material, licitação (número, modalidade), empenho, nota 

fiscal, valores, objeto, fornecedor, assinatura dos observadores e dos servidores, observações 

e relatos. Caso esteja tudo em conformidade, o relatório é arquivado no SIM. Do contrário, o 

representante do OS deve orientar o servidor público a recusar o recebimento do bem e, em 

seguida, oficiar ao órgão público adquirente, recomendando a devolução do produto/serviço. 

Surtindo efeito, o OS deve acompanhar a nova entrega ou prestação do serviço. Se, no 

entanto, o primeiro ofício não produzir os efeitos esperados, assim como nas fases anteriores, 

segue-se oficiando à Câmara ou ainda ao Ministério Público, conforme a representação a 

seguir (LUQUI, 2014, p. 34-35). 

 

Figura 5 - Acompanhamento das entregas 

 

Fonte: LUQUI, 2014, p. 35 

 

A fiscalização do pagamento feito pelo município ao fornecedor acontece por meio 

do portal da transparência de cada município, em que precisam constar os empenhos, as datas 

de pagamento e a rubrica utilizada nele (LUQUI, 2014, p. 35). 

Como suporte para atuação no campo das licitações, o OSB oferece uma agenda, 

atualizada semanalmente, contendo os próximos certames a serem realizados nos municípios 

onde existem observatórios. A lista inclui: o órgão público licitante, o número e o objeto da 
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licitação, a modalidade e a data do certame. É possível ainda o cadastro pelo interessado de 

sua empresa no site do OSB para recebimento de avisos das licitações que ocorrerão nas 

cidades que possuem OSs (OSB, online). 

Com o desempenho dessa atividade, a Rede calcula ter conseguido, até 2013, uma 

economia de R$ 305 milhões para os cofres públicos. Esse valor corresponde à diferença entre 

o valor máximo presente no edital inicialmente e o novo valor do edital alterado após a 

intervenção do OS. Portanto, não estão inclusos nesses cálculos os valores dos editais 

cancelados (BRAMATTI, online). 

Existem também destaques particulares de cada OS. A título de ilustração, 

mencionam-se os seguintes, todos extraídos de reportagem feita por Jelin (2013, online). O 

OS de Itajaí (SC), de 2009 a 2012, acompanhou 1.160 licitações, alcançando uma economia 

de R$ 151.689.141,86 de recursos públicos. Apenas no ano de 2012, dentre as várias 

modalidades, 283 processos licitatórios foram fiscalizados, resultando numa economia anual 

de R$ 29 milhões. 

O observatório de Maringá-PR realizou seu primeiro grande feito em 2005, atuando 

junto a uma licitação para compra de comprimidos anti-inflamatórios. O valor fixado 

inicialmente por comprimido foi R$ 0,009, contudo, no empenho, o valor passou para R$ 

0,09, o que transformaria o montante a ser pago de R$ 26.262,00 para R$ 262.620,00. Após a 

detecção do ocorrido pelo OS, a licitação foi suspensa (JELIN, 2013, online). 

Em Londrina-PR, no ano de 2010, um edital de R$ 53,4 milhões foi impugnado pelo 

OS. Objetivava-se, com ele, a contratação de uma empresa terceirizada para gerir o sistema de 

iluminação pública. Uma série de irregularidades, no entanto, foi detectada no instrumento 

licitatório, tais como: inexistência de projeto básico e executivo, combinação de diversos 

serviços acessórios e até incompatíveis e inexistência de cotação para formação do preço 

(JELIN, 2013, online). 

Em 2009, o OS de Rolim de Moura (RO) começou a atuar, produzindo, no mesmo 

ano, uma mudança substancial no preço de vários produtos adquiridos pelo Município. Citem-

se, para exemplificar: cálices de plástico comprados por R$ 12,90 passaram a ser comprados 

por R$ 1,05; papel de impressora de R$ 15,00 passou para R$ 1,92; soro para controle 

patológico de R$ 80,00 passou para R$ 28,00; anticoagulante de R$ 47,00 passou para R$ 

17,50; e corante de R$ 61,50 passou para R$ 26,40 (JELIN, 2013, online). 
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No observatório de Ponta Grossa (PR), o caso emblemático ocorreu em junho de 

2013, quando a Câmara Municipal lançou um edital para comprar sete carros modelo sedan 

(motor 2.0) e seis hatch (motor 1.6). A exorbitância estava nas exigências contidas no edital: 

freio a disco nas quatro rodas, faróis de neblina, vidros elétricos, aparelho de MP3 e câmbio 

automático. A licitação totalizava R$ 311.184,60. Após a intervenção do OS, um novo edital 

foi lançado para substituir o primeiro, no qual constava a compra de apenas sete automóveis 

hatch (motor 1.0), sem necessidade de farol de neblina, câmbio automático ou MP3, baixando 

o custo para R$ 198.800,00 (JELIN, 2013, online). 

 

4.6.1 Exposição e análise dos dados da pesquisa 

 

Como se pode perceber, os observatórios sociais são ainda uma realidade bastante 

nova no Brasil. Destarte, com o intuito de proporcionar a divulgação de suas estruturas e 

práticas, bem como de identificar suas deficiências, contribuindo para seu aprimoramento, 

utiliza-se esta seção para apontar e analisar os resultados extraídos dos questionários 

preenchidos por cinco observatórios em funcionamento no País, conforme se detalhou na 

introdução deste estudo. 

Inicialmente, cumpre explicitar que os questionários foram enviados a todos os 

observatórios por meio do sistema de comunicação interno do OSB, pois, conforme advertiu 

Roni Enara, por e-mail, atualmente, existe uma grande dificuldade em conseguir que os OSs 

respondam às solicitações de informações que lhes são feitas. Por isso, o OSB, na pessoa da 

diretora mencionada, explicou que haveria mais chances de obter maior número de 

questionários respondidos se eles fossem enviados pela própria Rede, juntamente com uma 

explicação sobre o assunto e a importância do trabalho. De 17 de abril de 2014, quando a 

equipe se prontificou a enviar os questionários até 17 de julho de 2014, portanto, passados 

três meses, somente cinco observatórios deram retorno, ou seja, considerando os 70 OSs 

ativos, apenas 7,1% responderam à pesquisa.  

Os fatos narrados permitem estabelecer diversas hipóteses que justifiquem o baixo 

índice de retorno. Pode-se pensar, por exemplo, na carência de pessoal que atue na parte de 

comunicação do OS, na ausência de organização que possibilite a disposição das informações 

solicitados pela pesquisa ou, ainda, na falta de interesse em divulgar seus dados. Por qualquer 

dos motivos, conclui-se serem questões que precisam ser contornadas, pois, na atual era da 
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informação e da conexão, está mais do que claro que o sucesso dos empreendimentos passa 

pela troca de experiências entre inciativas semelhantes, que permita a formação de parcerias. 

Ademais, sabe-se que a abertura para estudos exploratórios que permitam situar ações 

realizadas dentre outras existentes pode colaborar com o seu aprimoramento, por meio da 

identificação de falhas e de opções de superação. 

Outrossim, existe mais um indício de deficiência a ser superado. Ora, se o OSB foi 

criado exatamente no intuito de auxiliar os observatórios, oferecendo suporte técnico e 

garantindo, dentro do possível, a uniformidade da atuação, não se vê possibilidade de 

atingimento desses objetivos se falta algo básico: comunicação eficiente entre eles. 

Superada essa observação inicial, antes de se adentrar a análise dos dados 

propriamente dita, cumpre trazer algumas informações gerais sobre os municípios cujos OSs 

preencheram o questionário. A importância desse introito reside no fato de que, dentro das 

dimensões continentais do Brasil, têm-se variadas realidades de municípios. Essas diferenças 

refletem-se nas características dos observatórios de cada cidade e não podem ser ignoradas na 

análise dos aspectos relatados pela pesquisa. Assim, por exemplo, um município com uma 

população mais numerosa tem chances superiores de contar com uma equipe maior em seu 

OS. Ou, ainda, um observatório de uma cidade com PIB menor terá mais dificuldade para 

conseguir recursos financeiros. Acrescente-se ainda o fato de que locais com índices de 

desenvolvimento humano municipais (IDHM) baixos necessitam, mais urgentemente, de 

controle social dos gastos públicos para buscar reverter essa situação. 

Começando por Cascavel-PR, que, pelo censo de 2010, possuía uma população de 

286.205 habitantes, e a estimativa para 2013 era de 305.615 habitantes, o IDHM de 2010 era 

0,782, portanto, considerado alto (como são os que se encontram de 0,7 a 0,799). O elemento 

do IDHM de Cascavel que mais cresceu, de 2000 a 2010, foi a educação, antes da renda e da 

longevidade nessa ordem. Os dados de 2010, mais recentes, mostram que: 73,04% das 

crianças de seis a quatro anos estavam no ensino fundamental na série correta para a idade 

(contra 71,54% em 2000); entre os jovens de 15 a 17 anos, 44,77% estavam no ensino médio 

sem atraso (contra 39,15% em 2000); por fim, entre a população de 18 a 24 anos, 22,64% 

estavam no ensino superior (contra 11,22% em 2000). A renda per capita de Cascavel passou 

de R$ 695,48 em 2000 para R$ 1.003,38 em 2010. No mesmo período, o índice Gini
140

 caiu 

                                                           
140

 O índice Gini é definido como “[...] um instrumento usado para medir o grau de concentração de renda. Ele 

aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Numericamente, varia de 0 a 1, sendo 



164 

 

 

 

de 0,58 para 0,51 (PNUD, 2013, online). Quanto ao PIB de Cascavel, tem-se que, em 2010, 

ele era de R$ 5.403.147, sendo o valor mais expressivo de serviço, seguido pela indústria e 

pela agropecuária (IBGE, 2012, online). 

Lajeado-RS, por sua vez, possuía uma população estimada em 2013 de 76.187 

habitantes e, pelo censo de 2010, 71.445 habitantes. O IDHM, em 2010, era de 0,778. Assim 

como no caso anterior, a educação foi o elemento que mais cresceu de 2000 a 2010, seguida 

pela renda e pela longevidade. De forma detalhada, tem-se que, em 2010, 70,50% da 

população de seis a 14 anos estavam cursando o ensino fundamental regular (contra 71,47% 

em 2000). Entre os jovens de 15 a 17 anos, 39,26% estavam no ensino médio regular (contra 

37,76% em 2000). Já entre a população de 18 a 24 anos, 25,67% estavam no ensino superior 

(contra 18,94% em 2000). A renda per capita de Lajeado cresceu de R$ 805,03 em 2000 para 

R$ 1.130,85 em 2010, período em que o índice Gini caiu de 0,50 para 0,46 (PNUD, 2013, 

online). O PIB de Lajeado, em 2010, era de R$ 1.939.983, sendo também superior em 

serviços e inferior na agropecuária (IBGE, 2012, online). 

Já a estimativa da população de Londrina-PR para 2013 era de 537.566 habitantes; 

no censo de 2010, esse número era de 506.701 habitantes. O seu IDHM 2010 era 0,778. O 

elemento que mais cresceu, entre 2000 e 2010, foi a educação, ficando a renda em segundo 

lugar. O índice de alunos de seis a 14 anos matriculados no ensino fundamental diminuiu, de 

2000 a 2010, de 76,08% para 69,48%; já entre os jovens de 15 a 17 anos matriculados no 

ensino médio, o índice aumentou de 37,32% para 39,98%; o crescimento também se verificou 

entre os adultos de 18 a 24 anos cursando o ensino superior, cujo percentual passou de 

15,48% para 25,86%. A renda per capita de Londrina cresceu de R$ 868,80 em 2000 para R$ 

1.083,35 em 2010. No mesmo período, o índice Gini passou de 0,57 para 0,51 (PNUD, 2013, 

online). O PIB da cidade, em 2010, foi de R$ 8.836.977, tendo maior expressão os serviços, 

seguidos pela indústria e pela agropecuária (IBGE, 2012, online). 

Paranavaí-PR possuía em, em 2010, uma população de R$ 81.590 habitantes, com 

estimativa de 85.643 habitantes em 2013. O IDHM 2010 era 0,763. A dimensão que mais 

cresceu, de 2000 a 2010, foi também a educação, seguida pela renda e pela longevidade. O 

percentual de alunos de seis a 14 anos matriculados no ensino fundamental regular em 

Paranavaí aumentou de 72,68% em 2000 para 75,35% em 2010. O aumento também se 

                                                                                                                                                                                     
que 0 representa a situação de total igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda, e o valor 1 significa completa 

desigualdade de renda, ou seja, se uma só pessoa detém toda a renda do lugar” (PNUD, 2013, online). 
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verificou entre os jovens de 15 a 17 anos cursando o ensino médio regular, cujo percentual 

passou de 40,32% para 44,84% no mesmo período, e entre os adultos de 18 a 24 anos 

matriculados no ensino superior, o índice aumentou de 14,51% para 18,13%. A renda per 

capita do Município aumentou de R$ 617,56 em 2000 para R$ 852,66 em 2010, 

acompanhada pela diminuição do índice Gini que passou de 0,56 para 0,48 (PNUD, 2013, 

online). O PIB de Paranavaí em 2010 totalizou R$ 1.068.488, e, assim como nos casos 

anteriores, o serviço foi responsável pela maior parcela do montante, seguido pela indústria e 

pela agropecuária (IBGE, 2012, online). 

Por fim, Pelotas-RS contava com uma população de 328.275 habitantes em 2010, 

com uma estimativa de 328.275 habitantes em 2013. O IDHM de 2010 era de 0,739, tendo 

também a educação como a dimensão que mais cresceu de 2000 a 2010, seguida pela 

longevidade e pela renda. Os dados mais recentes ligados à educação mostram que o número 

de alunos de seis a 14 anos matriculados no ensino fundamental regular caiu de 63,81% em 

2000 para 60,07% em 2010. Já entre os adolescentes de 15 a 17 anos matriculados no ensino 

médio regular e os jovens de 18 a 24 anos cursando o ensino superior, os índices subiram de 

25,99% para 28,92% e de 12,72% para 26,49%, respectivamente. A renda per capita de 

Pelotas cresceu de R$ 685,88 em 2000 para R$ 894,35 em 2010, e o índice Gini diminuiu de 

0,59 para 0,54 no mesmo período (PNUD, 2013, online). O PIB de Pelotas em 2010 foi de R$ 

4.924.943, tendo o valor mais expressivo nos serviços e o menos na agropecuária (IBGE, 

2012, online). 

Outros dados gerais, agora, sobre o observatório de cada município, são expressos na 

tabela a seguir. 

 

Tabela 18 – Observatórios, por ano de fundação e situação do website 

Observatório Ano de fundação Situação do website 

OS de Cascavel 2008 Fora de funcionamento
141

 

OS de Lajeado 2011 Em funcionamento
142

 

Os de Londrina 2009 Em funcionamento
143

 

Os de Paranavaí 2009 Não possui
144

 

                                                           
141

 Possui página no Facebook, sem qualquer registro de relatório de atividades. 
142

 O endereço eletrônico é: http://www.oslajeado.org.br/, mas não disponibiliza os relatórios de atividades. 
143

 O endereço eletrônico é: http://observatoriolondrina.org.br/, contém os relatórios de atividades de 2013 e de 

2014. 
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OS de Pelotas 2013 Não possui 

Fonte: elaboração própria. 

 

Iniciando a exposição dos dados pelas questões referentes à criação de cada OS, têm-

se, na tabela a seguir,  dados sobre os fatores que motivaram a mobilização da sociedade civil 

para criar um observatório em seu município. 

 

Tabela 19 – Motivação para a criação do OS 

Motivação 
Nº de OSs que citam 

essa motivação 
Percentual 

Percentual de OSs 

criados com essa 

motivação 

Constatação/suspeita 

de irregularidades na 

Administração 

municipal 

2 22,2% 40% 

Incentivo de pessoas 

ligadas a instituições 

similares em 

município vizinho ou 

do Observatório 

Social do Brasil 

5 55,5% 100% 

Interesse em fazer a 

sua parte como 

cidadão, combater a 

corrupção e construir 

uma sociedade 

melhor 

2 22,2% 40% 

Fonte: elaboração própria. 

 

Para os cinco observatórios que participaram da pesquisa, a principal motivação para 

o estabelecimento foi o incentivo de pessoas ligadas a instituições similares em munícipio 

vizinho ou do OSB. Todos eles citaram essa como uma das suas motivações, fazendo com 

que ela apresentasse uma expressão de 55,5% no quadro das motivações listadas. Esses 

números só confirmam o quanto é importante a cooperação entre grupos com interesses 

comuns e o papel de fomento e suporte técnico desempenhado pelo OSB. À primeira vista, a 

concepção do OS é vista com bons olhos pela maioria da população, todavia, entre simpatizar 

com a ideia e de fato torná-la concreta, há uma grande distância, cuja transposição pode se 

                                                                                                                                                                                     
144

 Possui uma página no Facebook, em que há fotografias da apresentação do 1º relatório quadrimestral de 2014, 

mas não há disponibilização do relatório propriamente dito. 
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torna mais viável, caso se conte com a ajuda de experiências exitosas, que possam instruir 

quanto aos meios para fazê-lo. Ademais, pode-se concluir que foi, de fato, acertada a criação 

do OSB para estimular iniciativas de criação de observatórios, já que o incentivo prestado por 

ele é reputado de tamanha relevância. 

Empatadas em segundo lugar aparecem outras duas motivações, cada uma apontada 

por dois dos cinco observatórios pesquisados. Assim, foram também fatores relevantes para a 

criação desses OSs a constatação ou a suspeita de irregularidades na Administração municipal 

e o interesse em fazer sua parte como cidadão, combater a corrupção e construir uma 

sociedade melhor. Cada um desses fatores conta com uma relevância de 22,2% entre as 

motivações e refletem questões centrais deste estudo. Ora, só um cidadão atento à sua 

responsabilidade com o coletivo, encaixado nos padrões de cidadania solidária descritos, pode 

sentir-se impelido a sair do estado de inércia e partir para a ação ao suspeitar/constatar que há 

irregularidades na Administração de seu município, desejando contribuir para a superação das 

injustiças sociais presentes na realidade da cidade em que vive. Percebe-se, ainda, que os 

observatórios são uma excelente amostra do movimento de fortalecimento do público não-

estatal por meio da ação da sociedade civil, já que se configuram como exemplo de 

associação de civis cujas atividades estão voltadas para a consecução de interesses que 

ultrapassam a individualidade de seus membros, a qual, normalmente, em sociedades com 

pouco espírito público, é deixada completamente a cargo do Estado.  

Outro elemento ligado à criação dos observatórios investigados pela pesquisa diz 

respeito às entidades e organizações que participaram do processo. 

 

 

Tabela 20 - Entidades e associações que participaram da criação dos observatórios 

Entidade/organização que participou da 

fundação 

Nº de 

citações 
Percentual 

Associação comercial, industrial e empresarial; 

Federação das Indústrias 
7 18,5% 

OAB 3 7,9% 

Lojas Maçônicas 3 7,9% 

Associações, Cooperativas, Federação e Sindicatos 

de trabalhadores/profissionais liberais 
10 26,4% 

Cooperativa de crédito: SICOOB; SICREDI 2 5,3% 

Sindicatos patronais: indústrias, comércio varejista 2 5,3% 

União de associações de moradores 1 2,7% 
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Centro Universitário 1 2,7% 

Rotary Club 3 7,9% 

Empresa 1 2,7% 

Sistema “S”: SEBRAE, SESI, SENAI, SESC 2 5,3% 

Ministério Público 1 2,7% 

Igreja 1 2,7% 

Secretaria de Educação Municipal 1 2,7% 

TOTAL 38 100% 
Fonte: elaboração própria. 

 

Como se extrai da tabela, as entidades que mais atuaram na criação do OS 

pesquisados, com um percentual de 26,4%, foram as associações, as cooperativas, as 

federações e os sindicatos de trabalhadores ou profissionais liberais. Dentre esses, foram 

citadas variadas associações de engenheiros e agrônomos, contadores, economistas, 

comerciantes, auditores e bancários, podendo-se concluir que, de forma geral, são de áreas 

cujos conhecimentos são deveras necessários ao desempenho das atividades no OS. Nessa 

mesma linha, deve-se destacar a participação da OAB em três dos cinco OSs pesquisados, 

pois, como se viu, uma parcela significativa das ações desenvolvidas pelo OS, mormente as 

etapas de acompanhamento de licitação, consiste na análise da regularidade do procedimento 

licitatório, o que demanda um mínimo de conhecimento jurídico. 

Outra categoria bastante citada, com 18,5% de representatividade, é formada por 

associações industriais, comerciais e empresariais. Pode-se presumir que essa participação 

significativa relaciona-se à própria natureza das atividades realizadas por essas áreas, que, 

salvo raríssimas exceções, são aquelas contratadas pelo poder público nos processos 

licitatórios, daí o interesse da maioria na lisura desses procedimentos. 

Em consonância com o que se pautou a respeito da ligação entre algumas áreas 

profissionais e as atividades realizadas nos OS, tem-se a seguir uma tabela que demonstra as 

áreas de formação profissional dos integrantes dos observatórios. 

 

Tabela 21 - Área de formação profissional dos integrantes da equipe 

Área 
Nº de profissionais 

dessa área nos OSs 
Percentual 

Percentual de OSs 

com profissionais 

dessa área 

Direito 12 26% 100% 

Contabilidade 12 26% 60% 

Economia 6 13% 40% 

Administração 5 10,9% 80% 
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Jornalismo 4 8,7% 60% 

Engenharia 2 4,3% 20% 

Psicologia 1 2,2% 20% 

Design 1 2,2% 20% 

T.I. 1 2,2% 20% 

Letras 1 2,2% 20% 

Matemática 1 2,2% 20% 
Fonte: elaboração própria. 

Nota-se que as duas áreas com maior número de profissionais nos cinco 

observatórios são Direito e Contabilidade, cada uma com 12 representantes, correspondendo a 

26% da composição. Cumpre esclarecer, todavia que todos os cinco observatórios possuem 

profissionais formados em Direito, diferentemente dos formados em Ciências Contábeis, que 

estão presentes em apenas três dos cinco OSs. Com uma expressão bem menor do que as duas 

primeiras, outra área que se destaca pelo número de profissionais, considerando a totalidade 

das equipes, é a Economia, com 13% da constituição. Importa mencionar também a quarta 

área, a Administração, cujos profissionais estão presentes em quatro dos cinco OSs, 

representando 10,9% do total. 

Ainda sobre a composição das equipes, a próxima análise relaciona as categorias dos 

seus participantes. 

Tabela 22 - Categoria dos participantes das atividades dos observatórios 

Categoria Nº  Percentual  

Voluntários 43 71,7% 

Funcionários remunerados 7 11,7% 

Estagiários 10 16,7% 

TOTAL 60 100% 
Fonte: elaboração própria. 

 

Observando de uma forma geral, percebe-se que o número de voluntários é 

largamente maior que o das demais categorias, correspondendo a 71,7% do total. Em seguida, 

aparecem os estagiários, com uma representatividade bem menor de 16,7%, e, logo atrás, 

estão os funcionários remunerados, com 11,7% da composição total. 

Uma análise individual das equipes dos cinco OSs, no entanto, permite perceber a 

existência de consideráveis diferenças entre elas.  

 

Tabela 23 – Categoria dos participantes por OS 

Observatório Percentual de Percentual de Percentual de 
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voluntários funcionários 

remunerados 

estagiários 

OS de Cascavel 80% 20% 0% 

Os de Lajeado 90% 5% 5% 

OS de Londrina 53% 16% 31% 

OS de Paranavaí 50% 25% 25% 

OS de Pelotas 100% 0% 0% 

Fonte: elaboração própria. 

 

Destaque-se o fato de que, em quase todos os casos, o total de voluntários é pelo 

menos o dobro do número de integrantes das outras categorias. Deve-se observar, contudo, 

que o OS de Pelotas é composto somente por voluntários, o que deve se justificar pelo fato de 

se tratar de um organização bastante nova que ainda está  se estruturando, contando apenas 

com os membros que compõem a diretoria (como explicitado no questionário). Já os 

observatórios de Londrina e Paranavaí, ambos criados em 2009, alcançaram uma divisão mais 

equânime entre as três categorias. 

Outro ponto discrepante entre a composição das equipes relaciona-se com a carga 

horária semanal dos voluntários. Enquanto, em Cascavel e em Lajeado, os voluntários 

trabalham apenas uma hora por semana, em Londrina, a carga horária é cinco vezes maior 

(cinco horas/semana). 

Atente-se, ainda, para o fato de que duas das equipes não possuem estagiários, o que 

se relaciona com outro ponto questionado na pesquisa referente à existência de convênio com 

universidades para a contratação de estagiários. Os OSs de Lajeado, Londrina e Paranavaí, 

que possuem estagiários compondo suas equipes, responderam de forma afirmativa, 

confirmando que possuem o referido convênio. O OS de Cascavel, por seu turno, afirma, no 

questionário, não possuir convênio, consequentemente, não tem estagiário. Por fim, o OS de 

Pelotas, como em quase todos os quesitos da pesquisa, precisa ser analisado com um cuidado 

especial, já que, como foi criado no final de 2013, está ainda se estabelecendo. Nesse caso, a 

resposta objetiva dada pelo observatório ao questionário confirma a existência de convênio, 

contudo, ao lado da asserção “sim”, registrou-se a frase “estamos buscando”, o que leva a crer 

que a parceira ainda não está firmada, razão pela qual o OS não dispõe de nenhum estagiário. 
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Ampliando a perspectiva para tratar de outras relações entre OSs e universidades, 

outro ponto da pesquisa questiona variados tipos de interação. Veja-se: 

 

Tabela 24 – Relações de parcerias com as universidades 

Relação 

Nº de OSs que 

possuem essa 

relação 

Percentual 

Percentual de OSs 

que possuem essa 

relação 

Relação de 

cooperação técnica 
3 21,4% 60% 

Relação de 

cooperação financeira 
1 7,1% 20% 

Compartilhamento de 

informações 
4 28,6% 80% 

Projetos de pesquisa 2 14,3% 40% 

Campo para estágio 4 28,6% 80% 

Não mantém nenhum 

tipo de relação 
0 - - 

Fonte: elaboração própria. 

 

Percebe-se que todos os OS pesquisados possuem algum tipo de relação com as 

universidades, inclusive, o de Pelotas que ainda está iniciando os trabalhos. Os dois tipos de 

vínculo mais recorrentes são os consistentes em compartilhamento de informações e de 

campo para estágio, ambas presentes em 80% dos OS e, representando cada uma 28,6% do 

total de relações firmadas. Em seguida, aparece a relação de cooperação técnica, existente em 

60% dos OS e com uma expressão de 21,4% do todo. Registre-se, ainda, o fato de que dois 

dos observatórios guardam vínculos com a universidades relacionados ao desenvolvimento de 

projetos de pesquisa. Por fim, apenas um OS mantém ligação de cooperação financeira com 

universidades. 

Aqui, cumpre ressaltar a grande importância que possuem as relações, das mais 

variadas espécies, entre OS e universidades, por vários motivos. Primeiramente, as 

universidades são campos de formação de conhecimentos técnicos extremamente necessários 

ao funcionamento regular dos observatórios. Além disso, como já se falou no capítulo 
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anterior, não se constrói um conhecimento autêntico sem que ele esteja inserido no contexto 

do educando, assim, é essencial que as pesquisas e os debates universitários alcancem temas 

conexos com a realidade social, motivo pelo qual a atuação dos OSs pode ser um fértil campo 

de investigação e discussão nos bancos da academia. Dentro dessa última perspectiva, cumpre 

lembrar também que os observatórios são realidades muito novas, por isso, estão bastante 

sujeitos a modificações que aprimorem as técnicas empregadas por eles. Assim, as pesquisas 

realizadas por universidades podem cooperar bastante na identificação dos pontos falhos, na 

proposição de mudanças e na divulgação dessas organizações, que ainda são pouco 

conhecidas pela população em geral. 

Outro fator investigado foi a média mensal dos recursos arrecadados por parte de 

cada OS, com os quais custeiam suas despesas, como a remuneração dos funcionários, os 

gastos com a manutenção da sede (energia, água, aluguel...) e os custos com os equipamentos 

e materiais para fazer o observatório funcionar. 

 

Tabela 25 – Média mensal dos recursos arrecadados, por OS 

OS de Cascavel R$ 6.500,00 

OS de Lajeado R$ 1.300,00 

OS de Londrina R$7.000,00 

OS de Paranavaí R$ 2.920,00 

OS de Pelotas R$ 2.000,00 

Fonte: elaboração própria. 

 

Constata-se que os valores são muito variados, sendo o OS de Londrina aquele que 

goza de uma média mais alta de recursos, com R$ 7.000,00, seguido pelo OS de Cascavel, 

com R$ 6.500,00. Ambos se distanciam muito dos demais nesse quesito. Tal fato pode ter 

relação com os PIBs desses municípios, que também são, na mesma ordem, os mais elevados 

(como se registrou anteriormente, o PIB de Londrina em 2010 foi de R$ 8.836.977 e o de 

Cascavel foi de R$ 5.403.147), pois é de se esperar que cidades mais ricas possuam condições 

de investir mais recursos em qualquer iniciativa. 

Com recursos bem mais parcos, os outro três observatórios apresentam-se na 

seguinte ordem decrescente: Os de Paranavaí, OS de Pelotas e OS de Lajeado. 
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A pesquisa cuidou também do meio que os OSs utilizam para interagir com a 

comunidade. Os resultados estão expressos na seguinte tabela. 

 

Tabela 26 – Meios utilizados para a interação com a comunidade 

Meio 
Nº de OSs que 

utilizam esse meio 
Percentual 

Percentual de OSs 

que utilizam esse 

meio 

Website 3 10,8% 60% 

Promoção de eventos 4 14,3% 80% 

Participação em redes 

sociais 
5 17,8% 100% 

Envio de relatórios e 

notícias para rede de 

parceiros por e-mail 

5 17,8% 100% 

Reuniões com 

públicos interessados 
5 17,8% 100% 

Comunicados à 

imprensa 
5 17,8% 100% 

Visita às instituições 1 3,6% 20% 

Fonte: elaboração própria. 

 

Depreende-se, ao se analisar os dados expostos, a ideia de que quatro meios são 

utilizados pelos cinco OSs pesquisados: a participação em redes sociais, envio de relatório 

para os parceiros por e-mail, reuniões com públicos interessados e comunicados à impressa. 

Cada um desses possui uma parcela de 17,8% do total de meios utilizados. 

Depois das formas empregadas por todos, aparece a promoção de eventos, realizada 

por quatro dos cinco OSs pesquisados (80%). Esses eventos podem ser de várias naturezas, 

tais como: campanhas de divulgação (como a área livre de corrupção já relatada), cursos de 

capacitação e audiências de prestação de contas. 
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Em seguida, tem-se o uso de website, feito por 60% do OSs, ou seja, três dos cinco 

145
. Destaque-se o fato de que a utilização desse meio, bem como de redes sociais, possui 

vantagem em relação aos demais, que é o alcance de maior número de pessoas, não ficando, 

portanto, restrito ao grupo que participa de um evento ou aquele abrangido pelo veículo de 

imprensa utilizado. 

Por fim, a visita às instituições foi adicionada à lista primitiva do questionário pelo 

OS de Pelotas, não se sabendo, contudo, quais são essas instituições. Pode-se imaginar, pela 

fase de instalação em que o observatório se encontra, que sejam algumas dentre as listadas na 

questão que tratava das entidades que participaram da criação, com vistas a de divulgar a 

proposta e firmar parcerias. 

Um dos pontos mais relevantes e que provoca mais curiosidade naqueles que tomam 

conhecimento da existência desse tipo de entidades são as linhas de ação, ou seja, saber o que 

de fato elas fazem, como atuam. Por isso, dedicou-se uma parte considerável do questionário 

para essa temática, dividida em três grandes categorias: ações de monitoramento (relacionadas 

com o controle social do poder público), ações de educação para a cidadania fiscal e ações de 

contribuição para a melhoria da qualidade da gestão pública. 

Começando pelas ações de monitoramento, tem-se: 

 

Tabela 27 – Ações de monitoramento 

Ação 
Nº de OSs que 

realizam essa ação 
Percentual 

Percentual de OSs 

que realizam essa 

ação 

Acompanhamento de 

licitações 
4 9,7% 80% 

Análise jurídica de 

editais 
4 9,7% 80% 

Acompanhamento 

presencial dos 

certames 

4 9,7% 80% 

Pedidos de 

esclarecimento de 
4 9,7% 80% 

                                                           
145

 Importa registrar o fato de que os OSs que afirmaram utilizar website fora os de Lajeado, Londrina e Pelotas. 

Diferentemente dos outros dois, contudo, não se encontrou o site do OS de Pelotas. 



175 

 

 

 

situações 

Monitoramento de 

execução dos 

contratos firmados 

pela Administração 

Pública 

2 4,9% 40% 

Acompanhamento da 

entrega dos produtos 

em almoxarifados 

2 4,9% 40% 

Encaminhamento de 

denúncias ao Tribunal 

de contas ou à 

Controladoria Geral 

da União 

3 7,3% 60% 

Representação 

perante o Ministério 

Público 

4 9,7% 80% 

Representação junto à 

Câmara Municipal 
4 9,7% 80% 

Participação 

presencial em 

audiências públicas na 

Câmara Municipal 

4 9,7% 80% 

Monitoramento de 

dados do Portal da 

Transparência do 

município 

4 9,7% 80% 

Participação 

presencial em 

Reuniões Ordinárias e 

Extraordinárias na 

Câmara Municipal 

1 2,4% 20% 

Participação 

presencial em 

Reuniões das 

Comissões na Câmara 

1 2,4% 20% 
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Municipal 

Fonte: elaboração própria. 

 

Inicialmente, urge lembrar que o OS de Pelotas está na fase inicial de organização, 

por isso, ainda não realiza ações de monitoramento, motivo pelo qual, provavelmente, 

nenhuma das ações alcançou o percentual de 100%. 

Destarte, com 80% do percentual de OS que realizam essas ações, ou seja, 100% dos 

já estruturados, figuram quase todas as iniciativas listadas no questionário: acompanhamento 

de licitações, análise jurídica de editais, acompanhamento presencial de certames, pedidos de 

esclarecimentos de situações, representação perante o Ministério Público, representação 

perante a Câmara Municipal e monitoramento de dados do Portal da Transparência do 

Município. Percebe-se que todas essas ações compõem as etapas da metodologia constante no 

manual de capacitação técnica dos observadores disponibilizados pelo OSB para o 

acompanhamento de licitações, que, como se assinalou, é a atividade principal dos OSs. 

Existem, no entanto, outras ações que também fazem parte da fiscalização de 

licitações não realizadas por todos os quatro OSs articulados. Trata-se do monitoramento de 

execução dos contratos firmados pela Administração Pública e do acompanhamento da 

entrega dos produtos em almoxarifados, ambos realizados por apenas dois dos quatro OSs, e o 

encaminhamento de denúncias ao Tribunal de Contas ou à Controladoria Geral da União, 

feito por três dos quatro OSs. Não se sabe qual o motivo para que os OSs encaminhem 

representações perante a Câmara Municipal e o Ministério Público e não o façam ante o 

Tribunal de Contas e à Controladoria Geral da União. 

Em última posição, realizadas apenas por um dos observatórios está a participação 

presencial em reuniões ordinárias e extraordinárias na Câmara Municipal e a participação 

presencial em reuniões das comissões na Câmara Municipal. Com isso, nota-se que o controle 

que os OSs realizam sobre o Legislativo é bem mais brando que o efetivado a respeito do 

Executivo. 

Com relação às ações de educação para a cidadania, o cenário é o seguinte: 

 

Tabela 28 – Ações de educação para a cidadania fiscal 

Ação Nº de OSs que Percentual Percentual de OSs 
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realizam essa ação que realizam essa 

ação 

Palestras 5 27,8% 100% 

Eventos 4 22,2% 80% 

Capacitação de 

servidores municipais 
2 11,1% 40% 

Capacitação e 

assistência a empresas 

para participar de 

licitações 

2 11,1% 40% 

Concursos culturais 

(redação, desenho, 

monografia...) 

2 11,1% 40% 

Cursos de capacitação 2 11,1% 40% 

Curso de capacitação 

da diretoria 
1 5,5% 20% 

Fonte: elaboração própria. 

 

Aqui, é necessário fazer novamente a ressalva quanto ao OS de Pelotas, cujas 

atividades de capacitação ainda estão voltadas para a própria equipe, formada, até agora, 

apenas pela diretoria. 

A ação mais executada desse gênero é a realização de palestras, feita por todos os 

OSs pesquisados. Em seguida, aparece a organização de eventos ligados à formação cidadã, 

desempenhada por 80% dos OSs. As demais atividades são realizadas na mesma proporção, 

dois dos quatro OSs, e dizem respeito à capacitação de servidores municipais, capacitação e 

assistência a empresas para participação em licitações, concursos culturais e cursos de 

capacitação (esse sem um público específico como os outros citados). 

Como já se deixou bem claro, mormente no capítulo imediatamente anterior, a 

assunção de uma postura ativa pelo cidadão, pressuposto inclusive para a mobilização da 

sociedade para instituir e manter de organizações como os observatórios, passa 

necessariamente pela educação. Assim, essas ações restam importantes tanto quanto às de 

fiscalização retrocomentadas. 
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Ademias, especificamente, a capacitação/assistência a empresas para participação em 

licitações é de grande relevância, pois, como já se afirmou, aumenta a concorrência nas 

contratações feita pela Administração Pública, garantindo o melhor preço e a diminuição das 

chances de realização de arranjos corruptos, e contribuem para a sustentabilidade de empresa 

de pequeno porte, ensejando empregos e cooperando com a economia. 

Por fim, questionou-se sobre as ações de contribuição para a melhoria da qualidade 

da gestão pública. Os resultados estão expressos na tabela seguinte. 

 

Tabela 29 – Ações de contribuição para a melhoria da qualidade da gestão pública 

Ação 
Nº de OSs que 

realizam essa ação 
Percentual 

Percentual de OSs 

que realizam essa 

ação 

Apresentação de 

propostas de melhoria 

aos órgãos de 

governo, com base em 

dados coletados 

3 27,3% 60% 

Participação na 

definição de políticas 

públicas 

2 18,2% 40% 

Encaminhamentos de 

projetos de lei 
3 27,3% 60% 

Sistematização e 

divulgação de 

informações para os 

envolvidos com 

políticas públicas no 

município 

3 27,3% 60% 

Fonte: elaboração própria. 

 

Como nos casos anteriores, convém frisar, para uma compreensão dos dados mais 

fidedigna com a realidade dos OSs em pleno funcionamento, o OS de Pelotas não realiza 

nenhuma ação dessa natureza por motivo já mencionado. 
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Das atividades listadas, três são executadas por quatro dos OSs estruturados: 

apresentação de propostas de melhoria aos órgãos de governo, com base em dados coletados; 

encaminhamentos de projetos de lei; e sistematização e divulgação de informações para os 

envolvidos com políticas públicas no município. Em seguida, aparece a participação na 

definição de políticas públicas, praticada por dois dos quatro OSs que realizam ação dessa 

estirpe. 

Deve-se registrar o fato de que, por ilustrarem situações em que a sociedade civil 

busca participar de forma ativa das decisões públicas, ações dessa natureza dialogam com o 

que se comentou a respeito da alteração da relação de antagonismo entre Estado e sociedade, 

objetivada pela educação fiscal e ainda com a superação da mentalidade segundo a qual o 

Estado deve cuidar do que é público, ao passo que os indivíduos se preocupam apenas com 

interesses individuais.  

Com a finalidade de contribuir para o aprimoramento e o fortalecimento do OSs, esta 

pesquisa cuidou também de relatar as dificuldades enfrentadas por eles, conforme a tabela que 

segue. 

 

Tabela 30 – Dificuldades que enfrenta 

Dificuldade 

Nº de OSs que 

enfrentam essa 

dificuldade 

Percentual 

Percentual de OSs 

que enfrentam essa 

dificuldade 

Dificuldade de acesso 

aos editais de 

licitação 

2 9,5% 40% 

Dificuldade de 

obtenção de 

informações e de 

esclarecimentos por 

parte dos órgãos 

públicos 

2 9,5% 40% 

Falta de 

conhecimento 

específico sobre leis e 

processos 

administrativos pela 

2 9,5% 40% 
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equipe do 

Observatório, 

dificultando as 

atividades 

Falta de equipe 

capacitada 
2 9,5% 40% 

Falta de material de 

referência, modelos 

de práticas 

2 9,5% 40% 

Dificuldade na 

captação de recursos 

financeiros 

4 19% 80% 

Resistência dos 

políticos e lideranças 

da região 

3 14,3% 60% 

Dificuldade de 

articulação com os 

variados segmentos 

da sociedade 

3 14,3% 60% 

Dificuldade de 

relação com a 

imprensa local 

0 - - 

Falta de capacitação 

dos servidores 

públicos 

1 4,8% 20% 

Fonte: elaboração própria. 

 

Como se depreende, o principal obstáculo relaciona-se com a dificuldade na captação 

de recursos financeiros, apontada por 80% dos OSs pesquisados.  

Em segundo lugar, enfrentadas por 60% dos OSs estão a resistência dos políticos e 

lideranças da região e a dificuldade de articulação com os variados segmentos da sociedade. 

Como já se abordou neste estudo, o Brasil ainda é uma sociedade bastante hierarquizada, com 

uma pequena parcela da população que mantém o poder econômico e político. Ademais, essa 

elite se acostumou a tratar do público como se fosse algo seu, particular, que, portanto, 
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prescinde de atitudes transparentes e oferecimento de satisfações, traço cultural inclusive que 

a legislação comentada neste capítulo visa a combater. Dessa forma, são previsíveis 

dificuldades como essas, que refletem a resistência dos favorecidos por essa estrutura, os 

quais não querem perder os postos que ocupam e os privilégios de que gozam. Os mesmos 

comentários aplicam-se a duas das dificuldades enfrentadas por 40% dos observatórios, quais 

sejam: dificuldade de acesso aos editais de licitação e dificuldade de obtenção de informações 

e de esclarecimentos por parte dos órgãos públicos. 

Outras tribulações sentidas também por 40% dos OSs relacionam-se a questões 

técnicas, como: falta de conhecimento específico sobre leis e processos administrativos pela 

equipe do observatório, dificultando as atividades; falta de equipe capacitada e insuficiência 

de material de referência, modelos de práticas. Esses óbices demandam a busca por uma 

colaboração maior do OSB ou mesmo de outros observatórios que já estejam em estágios 

mais avançados. Outro fator que pode ajudar na transposição desses obstáculos é o apoio das 

universidades que, como já se comentou, detêm o conhecimento científico e podem, mediados 

por projetos de extensão, capacitar cidadãos para atuarem junto aos OSs. 

O observatório de Londrina incluiu, na listagem preestabelecida, a dificuldade com a 

falta de capacitação dos servidores públicos, com quem precisam se relacionar continuamente, 

na realização de suas atividades. Essa questão, inclusive, já foi ventilada num aspecto 

específico quando se relatou a pesquisa feita, em 2011, pela Controladoria-Geral da União em 

parceria com a UNESCO, que detectou o despreparo dos servidores do Executivo para lidar 

com as inovações trazidas pela lei de acesso à informação. Acredita-se que o caminho para 

suplantar esse óbice é a educação, como alguns OSs já perceberam e, por isso, estão 

promovendo a capacitação de servidores também. 

Para uma percepção mais apurada da atuação dos observatórios no que diz respeito 

às relações travadas com outros órgãos, pediu-se que os OSs completassem um quadro, 

especificando o órgão e o tipo de relação que possui com ele. O resultado está reproduzido na 

tabela 31. 

 

Tabela 31 – Relações e parcerias entre os OSs e outros órgãos 

 Relação 

de 

coopera

Relação 

de 

cooperaçã

Compa

rtilham

ento de 

Encontros 

de 

prestação 

Relaçõ

es de 

monito

Nenhum 

tipo de 

relação 

Total de 

relações 
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ção 

técnica 

e/ou 

gerencia

l 

o 

financeira 

inform

ações 

de contas rament

o 

Prefeitura 1  3 3 4  11 

Câmara 

Municipal 
  4 3 4  11 

Receita 

Federal do 

Brasil 

2 3 1 1   7 

Controlad

oria Geral 

da União 

4  3    7 

Justiça 

Federal 
2 1 1   1 4 

Escola 

Superior 

da 

Administr

ação 

Fazendári

a 

2  2   1 4 

Associaçõ

es 

empresari

ais locais 

3 4 3 1 1  12 

Sindicatos 

patronais 
3 3 2 1 1 1 10 

Sindicatos 

dos 

trabalhado

res 

     3  

Imprensa 1  3 1 2  7 
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Empresas 1 2 2 2 1  8 

Fonte: elaboração própria. 

 

Infere-se que o maior número de relações acontece com as associações empresariais 

locais. Aliás, em momento pretérito, já se registrou que elas estão em grande número 

presentes na criação de observatórios. Semelhante é a situação das relações com os sindicatos 

patronais, que figuram na terceira colocação em número de relacionamentos, e das empresas, 

ocupantes da quarta posição. Os tipos de parcerias com eles são de todas as categorias - 

cooperação técnica e/ou gerencial, cooperação financeira, compartilhamento de informações, 

encontros de prestação de contas e relações de monitoramento. 

Em segundo lugar, aparecem as relações com a Prefeitura e a Câmara dos 

Vereadores, representando o controle que os OSs realizam sobre a Administração Pública e o 

Legislativo em âmbito municipal. Por isso, são vínculos de compartilhamento de informações, 

encontros de prestação de contas e relações de monitoramento. 

Ressaltem-se, ainda, as ligações com órgãos públicos federais, Receita Federal do 

Brasil e Controladoria-Geral da União, tratando-se, precipuamente, de relações de cooperação 

técnica e/ou gerencial e compartilhamento de informações. 

Os observatórios registraram também vínculos com a imprensa, o que é de suma 

importância, já que é de grande interesse dos observatórios a divulgação de suas atividades e 

dos resultados alcançados com elas. Quanto mais publicidade e transparência, maiores as 

chances do exercício de controle eficaz sobre o poder público e de contagiar mais cidadãos 

para participarem das ações dos OSs. 

Registre-se, ainda, a existência de relações com a Escola Superior da Administração 

Fazendária e com a Justiça Federal. 

Por fim, pediu-se que cada um dos observatórios relatassem os principais resultados 

alcançados por eles nos últimos 12 meses. Adverte-se, desde já, para a noção de que a maioria 

das informações ofertadas não está acompanhada de dados que contribuíssem para a sua 

solidez. Apesar da subjetividade, contudo, se achou enriquecedor reproduzi-las nesta seção 

146
. 

                                                           
146

 Esclareça-se que, como o OS de Pelotas não tem nem esse tempo de 12 meses de criação, e ainda está se 

instalando, não teve condições de responder a esse quesito. 
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O OS de Cascavel narrou que, nesse período, por meio do fomento a debates, 

melhorou a participação política dos cidadãos, inclusive, junto à Câmara Municipal, 

garantindo grande renovação e melhoramento; que passou a observar maior critério na 

contratação de empresas de uniformes escolares e de informática pelo poder público; que 

aumentou a participação popular em assuntos políticos; e houve maior envolvimento dos 

acadêmicos com esses temas. 

Os OS de Lajeado conseguiu que a mídia local e regional reconhecesse a importância 

do observatório; o reconhecimento do Judiciário no que concerne aos objetivos perseguidos e 

às atividades desenvolvidas pelo OS; e o reconhecimento, ainda que parcial, do poder público 

municipal, relativo à importância do papel do OS na sociedade. 

O OS de Londrina, por sua vez, em parceria com a Controladoria-Geral da União, 

treinou 400 pessoas, incluindo servidores municipais. Isso, inclusive, pode ajudar a contornar 

dificuldade com a falta de capacitação dos servidores públicos apontada por ele em questão 

anterior. 

Já o OS de Paranavaí conseguiu instituir um posto avançado seu em uma cidade 

próxima, Tamboara, onde realizam o acompanhamento de licitações e das reuniões ordinárias 

da Câmara Municipal. Fez também o diagnóstico nos almoxarifados de todas as secretarias do 

Governo Municipal e encaminhou ao Ministério Público o caso de 124 servidores com 

possíveis irregularidades em seus vencimentos. 

   A título de conclusão do capítulo, tem-se que o dever da Administração Pública de 

prestar contas corresponde ao direito/dever que os cidadãos têm de controlar os gastos 

públicos. Esse controle é sustentado por um tripé que lhe dá fundamento, composto pelo 

princípio democrático, que engloba o sistema de freios e contrapesos; pela soberania popular, 

que concede ao povo o poder político e, consequentemente, a legitimidade para fiscalizar os 

seus mandatários; e a cidadania participativa. 

 Para que o controle seja realizado, no entanto, a Administração precisa disponibilizar 

os meios para o exercício do direito fundamental à informação. Nesse intento, a palavra de 

ordem passa a ser, então, transparência, que, por sua vez, decorre do sistema republicano e do 

Estado Democrático de Direito. No que concerne às finanças públicas, especificamente, a 

ação transparente da Administração determina a adoção das seguintes balizas: clareza, 

abertura e simplicidade, e confere legitimidade à atividade estatal.  



185 

 

 

 

A transparência das contas públicas relaciona-se também com a gestão fiscal 

responsável, elemento de destaque em sociedades democráticas, que contam com uma 

cidadania ativa. Ressalte-se a ideia de que a responsabilidade fiscal é uma das “vedetes” da 

reforma por que passa a Administração Pública, a qual pretende reorganizar os agentes 

políticos do País. A proposta é de que o cidadão, antes, deixado às margens das decisões 

tomadas pelo governo, passe a ocupar o centro, desempenhando um papel de protagonista. Já 

os gestores públicos, até então, detentores de uma série de prerrogativas e concentradores de 

um enorme poder de decisão, precisam abrir-se para a comunidade a fim de integrá-la no 

mister de governar. 

O Brasil ingressou nesse movimento de reforma na década de 1990, quando o 

ordenamento jurídico do País foi alterado com vistas à criação de mecanismos que 

garantissem maior grau de controle dos governantes pelo governados, dentre as quais se 

destacam a lei de reponsabilidade fiscal e a lei de acesso à informação. 

A primeira, como se viu, pretende conferir maior eticidade à gestão dos recursos 

públicos, extirpando o amadorismo e a influência dos setores fortes do mercado que 

orquestram a política fiscal para o atendimento de interesses privados. Busca-se alcançar esses 

objetivos, dentre outras formas, por meio da ampliação da publicidade das informações 

públicas, a qual viabilize maior controle social. 

A lei de acesso à informação, por seu turno, possui o intuito de fortalecer a 

publicidade há pouco mencionada, uma vez que regulamenta as questões ligadas ao tema de 

forma detalhada, visando, mais uma vez, ao fortalecimento do controle social sobre o Estado. 

Como semelhança entre os dois diplomas, seja realçada, dentre outros fatores, a 

preocupação em fazer com que a população acesse as informações públicas de forma efetiva. 

Por isso, determina-se a sua disponibilização em meios eletrônicos e em linguagem 

simplificada. 

Não se pode deixar de observar, entretanto, que, apesar de necessário criar diplomas 

dessa natureza, a maioria da população brasileira não se encontra preparada para lidar com 

normas tão arrojadas, realidade que só confirma a necessidade de educação para o exercício 

da cidadania ativa, como se expressou no segundo capítulo, e a premência do associativismo 

civil, tratado no primeiro capítulo. 

Como exemplo da alteração desse quadro, elegeram-se, para um estudo de caso na 

segunda parte deste capítulo, os observatórios sociais, que, de acordo com o narrado, são 
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organizações civis cujos membros atuam, principalmente, no controle social dos gastos 

públicos. 

Os observatórios agem em várias vertentes, como na educação fiscal; no suporte às 

micro e pequenas empresas para participação nas licitações públicas; na elaboração de 

indicadores da gestão publica; e no monitoramento da aplicação dos recursos públicos, em 

que se destaca o acompanhamento de licitações, cujos procedimentos foram descritos com 

detalhes. 

O primeiro OS surgiu em 2006, em Maringá, e, com a multiplicação de organizações 

similares, formou-se, em 2008, uma coordenação nacional para a rede de observatórios, 

denominada Observatório Social do Brasil. Apesar de tratar-se de uma realidade bastante 

recente, resultados significativos já foram alcançados como os exemplos mencionados nesta 

parte do escrito. 

Até hoje, há registro de 70 OSs ativos, em 15 estados brasileiros. Essa distribuição 

nos estados, no entanto, é bem desigual e apenas seis capitais sediam OSs. Dentre as causas 

para isso, está a forte influência exercida, nas metrópoles, pelos partidos políticos sobre as 

instituições que, comumente, encabeçam a criação de observatórios. 

Na busca por informações mais precisas sobre os OSs, encontrou-se dificuldade, 

pois, malgrado obrigatórios, são poucos os relatórios disponíveis no site do OSB. A esse 

respeito, a diretora executiva do OSB declarou que, em 2015, a relação entre os observatórios 

e o OSB ganhará um novo perfil, com base no qual a exigência com relação ao cumprimento 

das obrigações pelos OSs será mais rígida. 

Constatou-se, também, uma dificuldade acentuada em obter informações junto aos 

observatórios, que, em sua maioria, não atenderam nem a uma solicitação enviada pelo 

próprio OSB, algo que inclusive já havia sido prevenido pela diretora executiva da rede. Esse 

fechamento é, sem qualquer dúvida, algo danoso para os observatórios, que perdem a 

oportunidade de ter suas ações divulgadas e avaliadas – em prol inclusive de um 

aprimoramento, e para a sociedade, que não tem a chance de conhecer iniciativas que podiam 

inspirá-la a atuar mais em favor do coletivo.  

Entre as cidades que responderam ao questionário, observou-se que todas possuem 

um IDHM alto e que a dimensão do índice que mais cresceu de 2000 a 2010 foi a educação. 

Esse dado demonstra, mais uma vez, a ligação entre uma sociedade educada e a conquista da 

cidadania solidária. 
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Relatou-se que a principal motivação para criar os OSs pesquisados foi o incentivo 

de pessoas ligadas a instituições similares em município vizinho ou do Observatório Social do 

Brasil, confirmando a importância da rede e da colaboração entre as organizações. 

Ainda no concernente à criação, notou-se que as entidades mais atuantes na criação 

dos OSs foram associações, cooperativas, federações e sindicatos de trabalhadores ou 

profissionais liberais, cujas áreas, de forma geral, se relacionam com saberes extremamente 

necessários ao desempenho das atividades nos observatórios. Pelo mesmo motivo, os 

membros das equipes dos observatórios são predominantemente formados em Direito, 

Contabilidade, Economia e Administração. 

Quanto às categorias dos participantes das equipes pesquisadas, comprovou-se o fato 

de que, na totalidade, há mais voluntários do que estagiários, os quais, por sua vez, se 

apresentam em maior número do que os funcionários remunerados. Apesar de, em todos os 

casos, o número de voluntários ser bem superior do que as outras duas categorias, o 

percentual de cada uma delas varia consideravelmente, havendo equipes em que essa divisão 

é bem desigual e outras nas quais ela é mais equânime.  

Investigaram-se também as interações dos observatórios e as universidades, 

concluindo-se que todos eles possuem algum tipo de relação com a academia. Nessa 

oportunidade, ressaltou-se a importância dessas relações pelos mais variados motivos, como: 

conexão dos temas debatidos e pesquisados pela academia com questões atinentes à realidade, 

produzindo uma educação de inserção, bem assim a contribuição que as universidades podem 

dar aos observatórios com seus conhecimentos técnicos e com a detecção de falhas em seu 

funcionamento, incluindo-se a sugestão de formas para contorná-las. 

Quanto à média mensal dos recursos arrecadados por parte de cada observatório, 

notou-se que há uma grande diferença entre elas, e que as duas mais altas são dos OSs dos 

municípios que apresentam também PIBs superiores. 

Com relação aos meios utilizados pelos observatórios para a interação com a 

comunidade, quatro tiveram seu uso confirmado pelos cinco OSs pesquisados: a participação 

em redes sociais, envio de relatório para os parceiros por e-mail, reuniões com públicos 

interessados e comunicados à impressa. 

Questionou-se ainda sobre as atividades desenvolvidas pelos observatórios. Entre as 

ações de monitoramento, referentes ao controle social dos gastos públicos, percebeu-se que 

quase todas são realizadas pelos OSs em pleno funcionamento (o que exclui o OS de Pelotas, 
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ainda sob estruturação). Citem-se, para exemplificar: análise jurídica de editais, 

acompanhamento presencial de certames, pedidos de esclarecimentos de situações, 

representação pera o Ministério Público e representação perante a Câmara Municipal. A fase 

final da fiscalização de licitação, todavia, correspondente ao monitoramento de execução dos 

contratos firmados pela Administração Pública e do acompanhamento da entrega dos produtos 

em almoxarifados, somente é feita por 50% dos quatro OSs que realizam atividades dessa 

categoria.  

Quanto às ações de educação para a cidadania fiscal, constatou-se que as mais 

executadas são a promoção de palestras e eventos. Realizam-se, entretanto, também concursos 

culturais; capacitação/assistência a empresas, que as tornam aptas a participarem de licitações; 

e cursos de capacitação, inclusive de servidores públicos. Sobre as ações dessa natureza, 

ressaltou-se a sua importância, já que a construção da cidadania solidária passa pela educação 

voltada para a formação do educando como cidadão. 

Acrescente-se, ainda, a noção de que, acenando para a possibilidade de uma 

pretendida mudança da relação de antagonismo entre Estado e sociedade e da falta de espírito 

público do brasileiro, os OSs realizam também ações de contribuição para a melhoria da 

qualidade da gestão pública. Citem-se, como exemplos de ações mais realizadas desse gênero, 

a apresentação de propostas de melhoria aos órgãos de governo, com base em dados 

coletados; o encaminhamento de projetos de lei; e a sistematização e a divulgação de 

informações para os envolvidos com políticas públicas no município. 

Cuidou-se, também, de levantar as dificuldades que os observatórios mais enfrentam 

e detectou-se o fato de que, além da falta de recursos financeiros, elas são de duas ordens, 

praticamente. O primeiro grupo é constituído, basicamente, por óbices na relação com os 

gestores públicos, que resistem em adotar posturas transparentes e em permitir o livre acesso 

às informações públicas. Como se observou, essas adversidades têm origem nas raízes 

hierarquizantes e patrimonialistas da sociedade brasileira. O outro grupo congrega 

dificuldades técnicas, como a falta preparo dos próprios membros dos observatórios para a 

realização de suas funções. A fim de solucionarem essa segunda ordem de embaraços, 

apontou-se maior colaboração entre os observatórios e com o OSB, além de intensificar as 

parcerias com as universidades. 

Como previsível pelo contexto brasileiro, já amplamente comentado, e pela novidade 

da iniciativa, muitas são as dificuldades e variados são os pontos em que os observatórios 
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podem ser aprimorados. Pode-se observar, no entanto, que, em pouco tempo (se se considerar 

que a experiência não tem ainda nem uma década), muito já se avançou, tanto em número de 

iniciativas como na organização da rede, e que existem um forte intuito e até planejamento no 

sentido de atingir padrões mais elevados de eficiência.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste estudo, analisou-se a variação, ao longo da história, dos significados atribuídos 

ao conceito de cidadania. Juntamente com ele, modificou-se também o nível de participação 

dos cidadãos nas decisões coletivas.  

Depreendeu-se, pois, que, na Idade Antiga, a esfera pública ocupava lugar de 

destaque, e que, para poder nela atuar, influenciando na vida política da comunidade, era 

necessário ostentar o status de cidadão. Na Idade Média, a situação inverteu-se, e a esfera 

privada passou a ser valorizada, em detrimento da pública, o que contribuiu para o 

considerável esvaziamento da segunda. No período seguinte, a participação popular na esfera 

pública ficou cada vez mais comprometida. Primeiramente, por conta da completa ocupação 

dela pelo recém-surgido Estado nacional. Depois, com o aparecimento da burguesia, ocorreu 

o fenômeno de domínio do social sobre o público e o privado. Com isso, o povo perdeu, 

significativamente, o poder de influenciar na vida política, uma vez que o público passou a ser 

colonizado por arranjos institucionais entre partidos que representam os próprios interesses, 

por mandatos imperativos e por eleitores-clientes. Com isso, observou-se o processo de 

desenobrecimento da política, que, como se descreveu, passou a ser vista como atividade 

espúria, que não desperta o interesse dos indivíduos. 

Nessa fase, a cidadania que, no início, era sinônimo de participação política e, em 

seguida, perdeu o prestígio, voltou à cena como sinônimo de status legal, isto é, condição de 

garantia de gozo de direitos (civis, políticos e sociais).  

Na atualidade, contudo, o conceito de cidadania solidária propõe um alargamento 

desse horizonte, para incluir, junto aos direitos, a noção de dever, com base nos laços que 

unem os membros do corpo social. Essa é, portanto, a concepção que se coaduna com Estados 

democráticos, como é o caso do Brasil, já que neles a participação popular é condição 

imprescindível de existência.   

Constatou-se, com isso, a necessidade de reaver a atuação dos cidadãos dentro do 

espaço público, ampliando-o por meio da estruturação de uma esfera pública não-estatal, 

formada pelas organizações de civis, que, sem integrarem o corpo estatal, atuam em prol dos 

interesses da coletividade, intermediando a relação entre Estado e sociedade civil. Esse 

movimento rompe com as correspondências estritas entre Estado e público e entre sociedade e 

privado.  
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Essa dinâmica, no entanto, encontra óbices em traços históricos ainda profundamente 

arraigados da sociedade brasileira. Como se pôde comprovar no segundo capítulo deste 

trabalho, com base na PESB, no Brasil, há uma elevada aceitação do que se convencionou 

chamar “jeitinho”. Assim, condutas voltadas ao favorecimento pessoal, mesmo que 

prejudiciais a terceiros, são encaradas por muitos com certa simpatia. Como consequência, 

tem-se a fragilização do princípio geral de que as normas devem ser seguidas, o que, 

ampliando para um contexto maior, resulta numa tolerância com as condutas de políticos 

corruptos que afetam a todos. A essa conjuntura somam-se a falta de espírito público e o 

patrimonialismo, que, respectivamente, deixam aquilo que foge do interesse particular a cargo 

do Estado de forma exclusiva, colocando Estado e sociedade em posições antagônicas e 

produz uma postura condescendente com a utilização dos recursos públicos para satisfação 

individual. Tratou-se, ainda, do pensamento hierárquico que mina a compreensão da 

igualdade entre os membros da sociedade e, consequentemente, afronta à construção da 

cidadania, porquanto o ordenamento brasileiro não comporta distintas categorias de cidadãos. 

Falou-se, por fim, da visão fatalista do brasileiro que só contribui para atitudes inertes e 

resignadas. 

A mesma pesquisa apontou que a educação, como se conjecturou no início do 

trabalho, é um fator decisivo na superação dessas mentalidades desfavoráveis à construção da 

cidadania. Não obstante, faz-se necessária a utilização de metodologias que se comprometam 

com essa alteração, ou seja, que, suplantando os métodos tradicionais de ensino, situem 

educador e educando no mesmo patamar e permitam que o segundo desenvolva um senso 

crítico que a ele possibilite refletir sobre a sua sociedade e disponha de conhecimentos e 

habilidades que lhe proporcionem pensar soluções para os problemas que a afetam. Defendeu-

se, com efeito, a valorização do ensino (formal, informal e não-formal) de conteúdos que 

estejam em consonância com a realidade, que possam oferecer ao sujeito uma visão ampla do 

mundo complexo em que habita. 

No âmbito desses conteúdos, a educação fiscal foi escolhida como objeto de uma 

abordagem mais aprofundada. Como se reparou, ela objetiva: capacitar o cidadão para a 

assimilação dos assuntos próprios da seara fiscal, inclusive, no que diz respeito aos aspectos 

ligados à justiça social; reverter a relação de antagonismo entre Estado e sociedade, que passa 

pela compreensão da solidariedade como fundamento do pagamento de tributos; e, por fim, o 
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que se considera mais relevante, capacitar e incentivar a realização do controle social dos 

gastos públicos, garantindo sua correta aplicação e desencorajando as práticas de corrupção. 

Como se demonstrou, no Brasil, há, desde 1996, uma política nacional que envolve 

todos os entes da Federação, voltada para a disseminação da educação fiscal. O Estado do 

Ceará foi um dos pioneiros nessa iniciativa e conta com um projeto de educação fiscal desde 

1998. Apesar do disciplinamento mais detalhado e da ampliação das frentes de atuação que a 

política ganhou ao longo dos anos, constataram-se, tanto em âmbito nacional como estadual, 

entraves de diversas naturezas, como: a falta de preparo dos docentes, a carência de recursos 

materiais e a resistência e desinteresse da população. 

O controle social cujo fomento é objetivado pela educação fiscal tem, como 

fundamentos, o princípio democrático, a soberania popular e a cidadania participativa, 

carecendo de transparência para sua realização. Sendo assim, a Administração Pública precisa 

agir com clareza, abertura e simplicidade. 

A adequação a esses padrões começou a ser preocupação no Brasil, a partir dos anos 

90, quando diversas mudanças no seu ordenamento passaram a buscar a integração dos 

cidadãos nos processos decisórios. Dentre essas mudanças, comentaram-se, de forma mais 

detalhada, a lei de responsabilidade fiscal, de 2000, e a lei de acesso à informação, de 2011. 

A LRF pretende elevar os níveis de ética na gestão dos recursos públicos, ampliando 

a publicidade e, consequentemente, viabilizando o controle social. Na mesma toada, a lei de 

acesso à informação regulamenta como essa publicidade deve ser efetivada na generalidade 

dos atos estatais. 

Não se deixou de observar, todavia, que, apesar dos nobres intuitos dos diplomas 

legais, para que eles se mostrem efetivos na prática, tanto os servidores públicos, quanto os 

cidadãos precisam de capacitação, realidade que confirma o importante papel da educação na 

mudança pretendida. 

Por fim, realizou-se uma análise dos observatórios sociais, como exemplo de 

organização da sociedade civil formada por cidadãos que compreenderam a importância do 

desempenho de seu papel colaborativo com a coletividade.  

Tratando-se especificamente dos cinco OSs que responderam ao questionário, 

concluiu-se o seguinte: 

a) o incentivo de pessoas ligadas a instituições similares em município vizinho ou do 

Observatório Social do Brasil foi decisivo para sua criação; 
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b) as entidades que mais atuaram na criação dos OSs foram associações, 

cooperativas, federações e sindicatos de trabalhadores ou profissionais liberais, cujas áreas, de 

forma geral, relacionam-se com conhecimentos extremamente necessários ao desempenho das 

atividades nos observatórios. Por esse mesmo motivo, os membros das equipes dos 

observatórios são predominantemente formados em Direito, Contabilidade, Economia e 

Administração; 

c) suas equipes são formadas principalmente por voluntários. Em segundo lugar, 

aparecem os estagiários e, por fim, os profissionais remunerados;  

d) todos eles possuem algum tipo de relação com universidades; 

e) a média mensal dos recursos arrecadados por cada observatório para garantir sua 

manutenção varia bastante, de R$ 1.300,00 a R$ 7.000,00; 

f) os meios mais utilizados por eles para interação com a comunidade são: a 

participação em redes sociais, envio de relatórios para os parceiros por e-mail, reuniões com 

públicos interessados e comunicados à impressa; 

g) as principais ações de monitoramento realizadas pelos OSs são: análise jurídica de 

editais, acompanhamento presencial de certames, pedidos de esclarecimentos de situações, 

representação perante o Ministério Público e a Câmara Municipal;  

h) as principais ações de educação fiscal realizadas pelos OSs são: promoção de 

palestras e eventos, concursos culturais, capacitação/assistência a empresas e cursos de 

capacitação, inclusive para servidores públicos;  

i) as principais ações voltadas a contribuir para a melhoria da qualidade da gestão 

pública realizadas pelos OSs são: apresentação de propostas de melhoria aos órgãos de 

governo, com base em dados coletados; encaminhamento de projetos de lei; e sistematização 

e divulgação de informações para os envolvidos com políticas públicas no município; 

j) as principais dificuldades relatadas pelos observatórios enfrentadas em sua atuação 

foram: falta de recursos financeiros, resistência por parte dos gestores para adotarem posturas 

transparentes e para permitirem o livre acesso às informações públicas e falta de preparo dos 

próprios membros dos observatórios para a realização de suas funções. 

Pelo exposto, percebe-se que os observatórios sociais, mesmo com falhas e 

dificuldades, podem contribuir para a concretização, na realidade brasileira, da cidadania 

solidária. Ademais, os OSs seguem a receita defendida no capítulo inicial deste estudo, ou 

seja, não apostam no desenvolvimento da sociedade a partir do Estado, pois consistem, como 
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já se ressaltou, numa iniciativa da sociedade civil, em que, inclusive, não se permite a 

participação de pessoas filiadas a partidos políticos.  

Demais disso, o controle dos gastos públicos rompe com a mentalidade 

patrimonialista, pois parte da premissa segundo a qual o que é público pertence a todos e não 

pode ser utilizado em benefício de particulares, motivo pelo qual deve ser controlado por 

todos. Em relação a essa e às demais atividades empreendidas pelos observatórios (como a 

educação fiscal e a colaboração com a melhoria da qualidade da gestão pública), deve-se 

acrescentar que seu desempenho supera a falta de espírito público comentada, pois não se 

colocam, exclusivamente, a responsabilidade e expectativas no Estado. De forma contrária, 

têm-se cidadãos que se habilitam a fazer aquilo que entendem ser também responsabilidade 

sua. Principalmente, em relação à última das ações, importa registrar uma alteração do quadro 

relatado de antagonismo entre Estado e sociedade, substituindo-o por uma relação de 

cooperação, ficando a oposição apenas para as atividades corruptas e amadoras dos gestores. 

Outrossim, pode-se notar que os cidadãos que se dispõem a participar dos 

observatórios não compartilham do pensamento fatalista e do comodismo, pelo contrário, 

inspirados pela solidariedade, desejam fazer aquilo que entendem como seu dever para alterar 

um quadro que não os agrada, direcionando, assim, sua indignação para a realização de 

atividades que contribuem para a melhoria da qualidade de vida de toda a coletividade. 

Sabe-se que romper com uma estrutura cuja construção teve início há mais de 

quinhentos anos não é tarefa simples nem rápida. Iniciativas como a dos observadores 

mostram, todavia, ser possível uma mudança se cada um se comprometer a fazer sua parte. Já 

se ficou deitado por muito tempo em berço, na maioria das vezes, nem sempre tão esplêndido, 

sendo assim, passa da hora de não mais fugir à luta. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIOS RESPONDIDOS SOBRE A MENTALIDADE DO 

BRASILEIRO 

Entrevistado (a): G.V.M. 

Idade: 26 anos 

Sexo: masculino 

Classe social: B2 

Escolaridade: superior ou mais 

 

Questão 1 – Nas situações narradas, estão configurados contextos que envolvem favor, 

“jeitinho” ou corrupção? 

 FAVOR JEITINHO CORRUPÇÃO 

1) Uma pessoa que costuma dar 

boas gorjetas ao garçom do 

restaurante para, quando voltar, 

não precisar esperar na fila é: 

  X 

2) Uma pessoa que trabalha em 

um banco ajudar o conhecido que 

tem pressa a passar na frente da 

fila é: 

  X 

3) Uma pessoa que conhece um 

médico passar na frente da fila do 

posto de saúde é: 

  X 

4) Uma mãe que conhece um 

funcionário da escola passar na 

frente da fila quando vai 

matricular seu filho é: 

  X 

5) Alguém consegue um 

empréstimo do governo que 

demora muito a sair. Conseguir 

liberar o empréstimo mais rápido 

é: 

  X 
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6) Pedir a um amigo que trabalha 

no serviço público para ajudar a 

tirar um documento mais rápido 

do que o normal é: 

  X 

7) Passar uma conversa em um 

guarda para ele não aplicar uma 

multa é: 

  x 

8) Guardar o lugar na fila para 

alguém que vai resolver um 

problema é: 

X   

9) Na fila do supermercado, 

deixar passar na frente uma 

pessoa que tem poucas compras 

é: 

X   

10) Um funcionário público 

receber um presente de Natal de 

uma empresa que ele ajudou a 

ganhar um contrato do governo é: 

  X 

11) Uma pessoa ter uma bolsa de 

estudo e um emprego ao mesmo 

tempo, o que é proibido, mas ela 

consegue esconder do governo é: 

  X 

12) Fazer um gato/uma gambiarra 

de energia elétrica é: 

  X 

13) Uma pessoa ter dois 

empregos, mas só ir trabalhar em 

um deles é: 

  X 

14) Uma pessoa conseguir uma 

maneira de pagar menos impostos 

sem que o governo perceba é: 

 X  

15) Dar 20 reais para um guarda 

para ele não aplicar uma multa é: 

  X 
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16) Um vizinho emprestar ao 

outro uma panela ou uma fôrma 

que faltou para preparar a 

refeição é: 

X   

17) Pagar ao funcionário de uma 

companhia de energia para fazer 

o relógio marcar um consumo 

menor é: 

  x 

18) Emprestar dinheiro a um 

amigo é: 

x   

19) Usar um cargo do governo 

para enriquecer é: 

  x 

 

Questão 2 – Nas situações narradas, qual deve ser a postura acertada? 

1) Atitude que a empregada doméstica deve ter se a patroa diz que ela pode 

assistir televisão na sala junto com ela 

Sentar no sofá junto da patroa e assistir TV com ela x 

Assistir TV na sala, mas pegar a cadeira na cozinha, somada com ir ver no 

seu próprio quarto 

 

2) Atitude que os empregados de um edifício deveriam ter se os moradores dizem 

que eles podem usar o elevador social 

Usar o elevador social x 

Continuar usando o elevador de serviço  

3) Atitude que os pais de uma filha de 18 anos deveriam ter se a filha quiser viajar 

com as amigas 

Deixar a filha decidir o que ela quer  

Decidir e dizer se a filha pode ou não viajar X 

4) Atitude que o empregado deveria ter se o patrão diz que pode ser tratado por 

“você” 

Passar a chamar o patrão de “você”  

Continuar chamando o patrão de “senhor” x 
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5) Atitude que um porteiro deveria ter ao ganhar na megassena 

Comprar uma casa numa área rica da cidade X 

Continuar morando no mesmo bairro, em uma casa melhor  

6) Atitude que o patrão deveria ter se o filho diz que vai casar com a filha do 

empregado 

Deixar o filho se casar com ela X 

Proibir o filho de se casar com a filha do empregado  

7) Atitude que o empregado deveria ter se o patrão diz que ele pode tomar banho 

na piscina do edifício 

Tomar banho na piscina x 

Agradecer e não tomar banho na piscina  

 

Questão 3 – Com base nas afirmações, afirme sua concordância ou discordância 

 Discorda Concorda 

1) Cada um deve cuidar somente do que é seu, e o governo 

cuida do que é público 

X  

2) Ninguém deve usar as ruas e as calçadas para vender 

produtos 

X  

3) Quem constrói uma casa em terreno público abandonado não 

se preocupa com o que é público 

 X 

4) Quem dá uma festa com o som alto não se preocupa com os 

vizinhos 

 X 

5) Se alguém se sente incomodado pelo vizinho, é melhor não 

reclamar 

X  

6) Um funcionário que trabalha em uma empresa não deve usar 

o telefone do trabalho para fazer um serviço por fora 

 X 

7) Alguém que recebe dinheiro do governo brasileiro para 

estudar no exterior, depois de concluir os estudos tem que 

voltar para trabalhar no Brasil 

X  

8) Já que o governo não cuida do que é público, então ninguém 

deve cuidar 

X  
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9) Se alguém é eleito para um cargo público, deve usá-lo em 

benefício próprio, como se fosse sua propriedade 

X  

 

Questão 4 – Sobre a colaboração com o governo, você acha que:  

Deve-se colaborar com o governo mesmo quando ele não cuida do que é 

público 

x 

Só se deve colaborar com o governo quando ele cuida do que é público  

NS/NR  

 

Questão 5 – Com relação à existência de destino e a possibilidade de mudá-lo, você pensa 

que: 

Deus decide o destino  

Deus decide o destino, mas as pessoas podem mudá-lo um pouco  

Deus decide o destino, mas as pessoas podem mudá-lo muito  

Não há destino, as pessoas decidem tudo sobre suas vidas x 

NS/NR  
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Entrevistado (a): F.P.A. 

Idade: 56 anos 

Sexo: masculino 

Classe social: D 

Escolaridade: até a 4ª série 

 

Questão 1 – Nas situações narradas, estão configurados contextos que envolvem favor, 

“jeitinho” ou corrupção? 

 FAVOR JEITINHO CORRUPÇÃO 

1) Uma pessoa que costuma dar 

boas gorjetas ao garçom do 

restaurante para, quando voltar, 

não precisar esperar na fila é: 

x   

2) Uma pessoa que trabalha em 

um banco ajudar o conhecido que 

tem pressa a passar na frente da 

fila é: 

x   

3) Uma pessoa que conhece um 

médico passar na frente da fila do 

posto de saúde é: 

x   

4) Uma mãe que conhece um 

funcionário da escola passar na 

frente da fila quando vai 

matricular seu filho é: 

 x  

5) Alguém consegue um 

empréstimo do governo que 

demora muito a sair. Conseguir 

liberar o empréstimo mais rápido 

é: 

x   

6) Pedir a um amigo que trabalha 

no serviço público para ajudar a 

x   
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tirar um documento mais rápido 

do que o normal é: 

7) Passar uma conversa em um 

guarda para ele não aplicar uma 

multa é: 

 x  

8) Guardar o lugar na fila para 

alguém que vai resolver um 

problema é: 

x   

9) Na fila do supermercado, 

deixar passar na frente uma 

pessoa que tem poucas compras 

é: 

x   

10) Um funcionário público 

receber um presente de Natal de 

uma empresa que ele ajudou a 

ganhar um contrato do governo é: 

 x  

11) Uma pessoa ter uma bolsa de 

estudo e um emprego ao mesmo 

tempo, o que é proibido, mas ela 

consegue esconder do governo é: 

  x 

12) Fazer um gato/uma gambiarra 

de energia elétrica é: 

  x 

13) Uma pessoa ter dois 

empregos, mas só ir trabalhar em 

um deles é: 

  x 

14) Uma pessoa conseguir uma 

maneira de pagar menos impostos 

sem que o governo perceba é: 

  x 

15) Dar 20 reais para um guarda 

para ele não aplicar uma multa é: 

  x 

16) Um vizinho emprestar ao x   
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outro uma panela ou uma fôrma 

que faltou para preparar a 

refeição é: 

17) Pagar ao funcionário de uma 

companhia de energia para fazer 

o relógio marcar um consumo 

menor é: 

  x 

18) Emprestar dinheiro a um 

amigo é: 

x   

19) Usar um cargo do governo 

para enriquecer é: 

  x 

 

Questão 2 – Nas situações narradas, qual deve ser a postura acertada? 

1) Atitude que a empregada doméstica deve ter se a patroa diz que ela pode 

assistir televisão na sala junto com ela 

Sentar no sofá junto da patroa e assistir TV com ela x 

Assistir TV na sala, mas pegar a cadeira na cozinha, somada com ir ver no 

seu próprio quarto 

 

2) Atitude que os empregados de um edifício deveriam ter se os moradores dizem 

que eles podem usar o elevador social 

Usar o elevador social  

Continuar usando o elevador de serviço x 

3) Atitude que os pais de uma filha de 18 anos deveriam ter se a filha quiser viajar 

com as amigas 

Deixar a filha decidir o que ela quer  

Decidir e dizer se a filha pode ou não viajar x 

4) Atitude que o empregado deveria ter se o patrão diz que pode ser tratado por 

“você” 

Passar a chamar o patrão de “você”  

Continuar chamando o patrão de “senhor” x 
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5) Atitude que um porteiro deveria ter ao ganhar na megassena 

Comprar uma casa numa área rica da cidade  

Continuar morando no mesmo bairro, em uma casa melhor x 

6) Atitude que o patrão deveria ter se o filho diz que vai casar com a filha do 

empregado 

Deixar o filho se casar com ela x 

Proibir o filho de se casar com a filha do empregado  

7) Atitude que o empregado deveria ter se o patrão diz que ele pode tomar banho 

na piscina do edifício 

Tomar banho na piscina  

Agradecer e não tomar banho na piscina x 

 

Questão 3 – Com base nas afirmações, afirme sua concordância ou discordância 

 Discorda Concorda 

1) Cada um deve cuidar somente do que é seu, e o governo 

cuida do que é público 

 x 

2) Ninguém deve usar as ruas e as calçadas para vender 

produtos 

 x 

3) Quem constrói uma casa em terreno público abandonado não 

se preocupa com o que é público 

X  

4) Quem dá uma festa com o som alto não se preocupa com os 

vizinhos 

 x 

5) Se alguém se sente incomodado pelo vizinho, é melhor não 

reclamar 

 x 

6) Um funcionário que trabalha em uma empresa não deve usar 

o telefone do trabalho para fazer um serviço por fora 

 x 

7) Alguém que recebe dinheiro do governo brasileiro para 

estudar no exterior, depois de concluir os estudos tem que 

voltar para trabalhar no Brasil 

 x 

8) Já que o governo não cuida do que é público, então ninguém  x 
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deve cuidar 

9) Se alguém é eleito para um cargo público, deve usá-lo em 

benefício próprio, como se fosse sua propriedade 

x  

 

Questão 4 – Sobre a colaboração com o governo, você acha que: 

Deve-se colaborar com o governo mesmo quando ele não cuida do que é 

público 

 

Só se deve colaborar com o governo quando ele cuida do que é público x 

NS/NR  

 

Questão 5 – Com relação à existência de destino e a possibilidade de mudá-lo, você 

pensa que: 

Deus decide o destino  

Deus decide o destino, mas as pessoas podem mudá-lo um pouco  

Deus decide o destino, mas as pessoas podem mudá-lo muito  

Não há destino, as pessoas decidem tudo sobre suas vidas x 

NS/NR  
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Entrevistado (a): R.B.A  

Idade: 18 anos 

Sexo: masculino 

Classe social: B1 

Escolaridade: 5ª à 8ª série 

 

Questão 1 – Nas situações narradas, estão configurados contextos que envolvem favor, 

“jeitinho” ou corrupção? 

 FAVOR JEITINHO CORRUPÇÃO 

1) Uma pessoa que costuma dar 

boas gorjetas ao garçom do 

restaurante para, quando voltar, 

não precisar esperar na fila é: 

 x  

2) Uma pessoa que trabalha em 

um banco ajudar o conhecido que 

tem pressa a passar na frente da 

fila é: 

 X  

3) Uma pessoa que conhece um 

médico passar na frente da fila do 

posto de saúde é: 

 X  

4) Uma mãe que conhece um 

funcionário da escola passar na 

frente da fila quando vai 

matricular seu filho é: 

 X  

5) Alguém consegue um 

empréstimo do governo que 

demora muito a sair. Conseguir 

liberar o empréstimo mais rápido 

é: 

  x 

6) Pedir a um amigo que trabalha 

no serviço público para ajudar a 

 x  
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tirar um documento mais rápido 

do que o normal é: 

7) Passar uma conversa em um 

guarda para ele não aplicar uma 

multa é: 

  x 

8) Guardar o lugar na fila para 

alguém que vai resolver um 

problema é: 

x   

9) Na fila do supermercado, 

deixar passar na frente uma 

pessoa que tem poucas compras 

é: 

x   

10) Um funcionário público 

receber um presente de Natal de 

uma empresa que ele ajudou a 

ganhar um contrato do governo é: 

  x 

11) Uma pessoa ter uma bolsa de 

estudo e um emprego ao mesmo 

tempo, o que é proibido, mas ela 

consegue esconder do governo é: 

  x 

12) Fazer um gato/uma gambiarra 

de energia elétrica é: 

  x 

13) Uma pessoa ter dois 

empregos, mas só ir trabalhar em 

um deles é: 

  x 

14) Uma pessoa conseguir uma 

maneira de pagar menos impostos 

sem que o governo perceba é: 

  x 

15) Dar 20 reais para um guarda 

para ele não aplicar uma multa é: 

  x 

16) Um vizinho emprestar ao x   
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outro uma panela ou uma fôrma 

que faltou para preparar a 

refeição é: 

17) Pagar ao funcionário de uma 

companhia de energia para fazer 

o relógio marcar um consumo 

menor é: 

  x 

18) Emprestar dinheiro a um 

amigo é: 

x   

19) Usar um cargo do governo 

para enriquecer é: 

  x 

 

Questão 2 – Nas situações narradas, qual deve ser a postura acertada? 

1) Atitude que a empregada doméstica deve ter se a patroa diz que ela pode 

assistir televisão na sala junto com ela 

Sentar no sofá junto da patroa e assistir TV com ela x 

Assistir TV na sala, mas pegar a cadeira na cozinha, somada com ir ver no 

seu próprio quarto 

 

2) Atitude que os empregados de um edifício deveriam ter se os moradores dizem 

que eles podem usar o elevador social 

Usar o elevador social  

Continuar usando o elevador de serviço x 

3) Atitude que os pais de uma filha de 18 anos deveriam ter se a filha quiser viajar 

com as amigas 

Deixar a filha decidir o que ela quer  

Decidir e dizer se a filha pode ou não viajar x 

4) Atitude que o empregado deveria ter se o patrão diz que pode ser tratado por 

“você” 

Passar a chamar o patrão de “você” x 

Continuar chamando o patrão de “senhor”  
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5) Atitude que um porteiro deveria ter ao ganhar na megassena 

Comprar uma casa numa área rica da cidade  

Continuar morando no mesmo bairro, em uma casa melhor x 

6) Atitude que o patrão deveria ter se o filho diz que vai casar com a filha do 

empregado 

Deixar o filho se casar com ela x 

Proibir o filho de se casar com a filha do empregado  

7) Atitude que o empregado deveria ter se o patrão diz que ele pode tomar banho 

na piscina do edifício 

Tomar banho na piscina  

Agradecer e não tomar banho na piscina x 

 

Questão 3 – Com base nas afirmações, afirme sua concordância ou discordância 

 Discorda Concorda 

1) Cada um deve cuidar somente do que é seu, e o governo 

cuida do que é público 

x  

2) Ninguém deve usar as ruas e as calçadas para vender 

produtos 

 x 

3) Quem constrói uma casa em terreno público abandonado não 

se preocupa com o que é público 

 x 

4) Quem dá uma festa com o som alto não se preocupa com os 

vizinhos 

 X 

5) Se alguém se sente incomodado pelo vizinho, é melhor não 

reclamar 

x  

6) Um funcionário que trabalha em uma empresa não deve usar 

o telefone do trabalho para fazer um serviço por fora 

 x 

7) Alguém que recebe dinheiro do governo brasileiro para 

estudar no exterior, depois de concluir os estudos tem que 

voltar para trabalhar no Brasil 

 x 

8) Já que o governo não cuida do que é público, então ninguém x  
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deve cuidar 

9) Se alguém é eleito para um cargo público, deve usá-lo em 

benefício próprio, como se fosse sua propriedade 

X  

 

Questão 4 – Sobre a colaboração com o governo, você acha que: 

Deve-se colaborar com o governo mesmo quando ele não cuida do que é 

público 

x 

Só se deve colaborar com o governo quando ele cuida do que é público  

NS/NR  

 

Questão 5 – Com relação à existência de destino e a possibilidade de mudá-lo, você 

pensa que: 

Deus decide o destino  

Deus decide o destino, mas as pessoas podem mudá-lo um pouco  

Deus decide o destino, mas as pessoas podem mudá-lo muito x 

Não há destino, as pessoas decidem tudo sobre suas vidas  

NS/NR  
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Entrevistado (a): M.S. 

Idade: 45 anos 

Sexo: feminino 

Classe social: E 

Escolaridade: analfabeto (a) 

 

Questão 1 – Nas situações narradas, estão configurados contextos que envolvem favor, 

“jeitinho” ou corrupção? 

 FAVOR JEITINHO CORRUPÇÃO 

1) Uma pessoa que costuma dar 

boas gorjetas ao garçom do 

restaurante para, quando voltar, 

não precisar esperar na fila é: 

  x 

2) Uma pessoa que trabalha em 

um banco ajudar o conhecido que 

tem pressa a passar na frente da 

fila é: 

  x 

3) Uma pessoa que conhece um 

médico passar na frente da fila do 

posto de saúde é: 

  x 

4) Uma mãe que conhece um 

funcionário da escola passar na 

frente da fila quando vai 

matricular seu filho é: 

  x 

5) Alguém consegue um 

empréstimo do governo que 

demora muito a sair. Conseguir 

liberar o empréstimo mais rápido 

é: 

  x 

6) Pedir a um amigo que trabalha 

no serviço público para ajudar a 

 x  
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tirar um documento mais rápido 

do que o normal é: 

7) Passar uma conversa em um 

guarda para ele não aplicar uma 

multa é: 

x   

8) Guardar o lugar na fila para 

alguém que vai resolver um 

problema é: 

x   

9) Na fila do supermercado, 

deixar passar na frente uma 

pessoa que tem poucas compras 

é: 

 x  

10) Um funcionário público 

receber um presente de Natal de 

uma empresa que ele ajudou a 

ganhar um contrato do governo é: 

x   

11) Uma pessoa ter uma bolsa de 

estudo e um emprego ao mesmo 

tempo, o que é proibido, mas ela 

consegue esconder do governo é: 

  x 

12) Fazer um gato/uma gambiarra 

de energia elétrica é: 

  x 

13) Uma pessoa ter dois 

empregos, mas só ir trabalhar em 

um deles é: 

  x 

14) Uma pessoa conseguir uma 

maneira de pagar menos impostos 

sem que o governo perceba é: 

x   

15) Dar 20 reais para um guarda 

para ele não aplicar uma multa é: 

  x 

16) Um vizinho emprestar ao x   
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outro uma panela ou uma fôrma 

que faltou para preparar a 

refeição é: 

17) Pagar ao funcionário de uma 

companhia de energia para fazer 

o relógio marcar um consumo 

menor é: 

  x 

18) Emprestar dinheiro a um 

amigo é: 

x   

19) Usar um cargo do governo 

para enriquecer é: 

  x 

 

Questão 2 – Nas situações narradas, qual deve ser a postura acertada? 

1) Atitude que a empregada doméstica deve ter se a patroa diz que ela pode 

assistir televisão na sala junto com ela 

Sentar no sofá junto da patroa e assistir TV com ela  

Assistir TV na sala, mas pegar a cadeira na cozinha, somada com ir ver no 

seu próprio quarto 

x 

2) Atitude que os empregados de um edifício deveriam ter se os moradores dizem 

que eles podem usar o elevador social 

Usar o elevador social  

Continuar usando o elevador de serviço x 

3) Atitude que os pais de uma filha de 18 anos deveriam ter se a filha quiser viajar 

com as amigas 

Deixar a filha decidir o que ela quer x 

Decidir e dizer se a filha pode ou não viajar  

4) Atitude que o empregado deveria ter se o patrão diz que pode ser tratado por 

“você” 

Passar a chamar o patrão de “você”  

Continuar chamando o patrão de “senhor” x 
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5) Atitude que um porteiro deveria ter ao ganhar na megassena 

Comprar uma casa numa área rica da cidade  

Continuar morando no mesmo bairro, em uma casa melhor x 

6) Atitude que o patrão deveria ter se o filho diz que vai casar com a filha do 

empregado 

Deixar o filho se casar com ela x 

Proibir o filho de se casar com a filha do empregado  

7) Atitude que o empregado deveria ter se o patrão diz que ele pode tomar banho 

na piscina do edifício 

Tomar banho na piscina  

Agradecer e não tomar banho na piscina x 

 

Questão 3 – Com base nas afirmações, afirme sua concordância ou discordância 

 Discorda Concorda 

1) Cada um deve cuidar somente do que é seu, e o governo 

cuida do que é público 

 x 

2) Ninguém deve usar as ruas e as calçadas para vender 

produtos 

X  

3) Quem constrói uma casa em terreno público abandonado não 

se preocupa com o que é público 

 x 

4) Quem dá uma festa com o som alto não se preocupa com os 

vizinhos 

 x 

5) Se alguém se sente incomodado pelo vizinho, é melhor não 

reclamar 

 x 

6) Um funcionário que trabalha em uma empresa não deve usar 

o telefone do trabalho para fazer um serviço por fora 

 x 

7) Alguém que recebe dinheiro do governo brasileiro para 

estudar no exterior, depois de concluir os estudos tem que 

voltar para trabalhar no Brasil 

 x 

8) Já que o governo não cuida do que é público, então ninguém X  
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deve cuidar 

9) Se alguém é eleito para um cargo público, deve usá-lo em 

benefício próprio, como se fosse sua propriedade 

x  

 

Questão 4 – Sobre a colaboração com o governo, você acha que:  

Deve-se colaborar com o governo mesmo quando ele não cuida do que é 

público 

x 

Só se deve colaborar com o governo quando ele cuida do que é público  

NS/NR  

 

Questão 5 – Com relação à existência de destino e a possibilidade de mudá-lo, você 

pensa que: 

Deus decide o destino  

Deus decide o destino, mas as pessoas podem mudá-lo um pouco  

Deus decide o destino, mas as pessoas podem mudá-lo muito  

Não há destino, as pessoas decidem tudo sobre suas vidas x 

NS/NR  
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Entrevistado (a): T.S.S. 

Idade: 25 anos 

Sexo: feminino 

Classe social: A2 

Escolaridade: superior ou mais 

 

Questão 1 – Nas situações narradas, estão configurados contextos que envolvem favor, 

“jeitinho” ou corrupção? 

 FAVOR JEITINHO CORRUPÇÃO 

1) Uma pessoa que costuma dar 

boas gorjetas ao garçom do 

restaurante para, quando voltar, 

não precisar esperar na fila é: 

  x 

2) Uma pessoa que trabalha em 

um banco ajudar o conhecido que 

tem pressa a passar na frente da 

fila é: 

 x  

3) Uma pessoa que conhece um 

médico passar na frente da fila do 

posto de saúde é: 

  x 

4) Uma mãe que conhece um 

funcionário da escola passar na 

frente da fila quando vai 

matricular seu filho é: 

  x 

5) Alguém consegue um 

empréstimo do governo que 

demora muito a sair. Conseguir 

liberar o empréstimo mais rápido 

é: 

  x 

6) Pedir a um amigo que trabalha 

no serviço público para ajudar a 

  x 
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tirar um documento mais rápido 

do que o normal é: 

7) Passar uma conversa em um 

guarda para ele não aplicar uma 

multa é: 

 x  

8) Guardar o lugar na fila para 

alguém que vai resolver um 

problema é: 

x   

9) Na fila do supermercado, 

deixar passar na frente uma 

pessoa que tem poucas compras 

é: 

x   

10) Um funcionário público 

receber um presente de Natal de 

uma empresa que ele ajudou a 

ganhar um contrato do governo é: 

  x 

11) Uma pessoa ter uma bolsa de 

estudo e um emprego ao mesmo 

tempo, o que é proibido, mas ela 

consegue esconder do governo é: 

  x 

12) Fazer um gato/uma gambiarra 

de energia elétrica é: 

  x 

13) Uma pessoa ter dois 

empregos, mas só ir trabalhar em 

um deles é: 

  x 

14) Uma pessoa conseguir uma 

maneira de pagar menos impostos 

sem que o governo perceba é: 

  x 

15) Dar 20 reais para um guarda 

para ele não aplicar uma multa é: 

  x 

16) Um vizinho emprestar ao x   
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outro uma panela ou uma fôrma 

que faltou para preparar a 

refeição é: 

17) Pagar ao funcionário de uma 

companhia de energia para fazer 

o relógio marcar um consumo 

menor é: 

  x 

18) Emprestar dinheiro a um 

amigo é: 

x   

19) Usar um cargo do governo 

para enriquecer é: 

  x 

 

Questão 2 – Nas situações narradas, qual deve ser a postura acertada? 

1) Atitude que a empregada doméstica deve ter se a patroa diz que ela pode 

assistir televisão na sala junto com ela 

Sentar no sofá junto da patroa e assistir TV com ela x 

Assistir TV na sala, mas pegar a cadeira na cozinha, somada com ir ver no 

seu próprio quarto 

 

2) Atitude que os empregados de um edifício deveriam ter se os moradores dizem 

que eles podem usar o elevador social 

Usar o elevador social x 

Continuar usando o elevador de serviço  

3) Atitude que os pais de uma filha de 18 anos deveriam ter se a filha quiser viajar 

com as amigas 

Deixar a filha decidir o que ela quer  

Decidir e dizer se a filha pode ou não viajar x 

4) Atitude que o empregado deveria ter se o patrão diz que pode ser tratado por 

“você” 

Passar a chamar o patrão de “você” x 

Continuar chamando o patrão de “senhor”  
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5) Atitude que um porteiro deveria ter ao ganhar na megassena 

Comprar uma casa numa área rica da cidade x 

Continuar morando no mesmo bairro, em uma casa melhor  

6) Atitude que o patrão deveria ter se o filho diz que vai casar com a filha do 

empregado 

Deixar o filho se casar com ela x 

Proibir o filho de se casar com a filha do empregado  

7) Atitude que o empregado deveria ter se o patrão diz que ele pode tomar banho 

na piscina do edifício 

Tomar banho na piscina  

Agradecer e não tomar banho na piscina x 

 

Questão 3 – Com base nas afirmações, afirme sua concordância ou discordância 

 Discorda Concorda 

1) Cada um deve cuidar somente do que é seu, e o governo 

cuida do que é público 

X  

2) Ninguém deve usar as ruas e as calçadas para vender 

produtos 

 X 

3) Quem constrói uma casa em terreno público abandonado não 

se preocupa com o que é público 

X  

4) Quem dá uma festa com o som alto não se preocupa com os 

vizinhos 

 x 

5) Se alguém se sente incomodado pelo vizinho, é melhor não 

reclamar 

X  

6) Um funcionário que trabalha em uma empresa não deve usar 

o telefone do trabalho para fazer um serviço por fora 

 X 

7) Alguém que recebe dinheiro do governo brasileiro para 

estudar no exterior, depois de concluir os estudos tem que 

voltar para trabalhar no Brasil 

X  

8) Já que o governo não cuida do que é público, então ninguém X  



228 

 

 

 

deve cuidar 

9) Se alguém é eleito para um cargo público, deve usá-lo em 

benefício próprio, como se fosse sua propriedade 

X  

 

Questão 4 – Sobre a colaboração com o governo, você acha que: 

Deve-se colaborar com o governo mesmo quando ele não cuida do que é 

público 

x 

Só se deve colaborar com o governo quando ele cuida do que é público  

NS/NR  

 

Questão 5 – Com relação à existência de destino e a possibilidade de mudá-lo, você 

pensa que: 

Deus decide o destino  

Deus decide o destino, mas as pessoas podem mudá-lo um pouco  

Deus decide o destino, mas as pessoas podem mudá-lo muito  

Não há destino, as pessoas decidem tudo sobre suas vidas x 

NS/NR  
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Entrevistado (a): J.A.B. 

Idade: 82 anos 

Sexo: masculino 

Classe social: C1 

Escolaridade: ensino médio 

 

Questão 1 – Nas situações narradas, estão configurados contextos que envolvem favor, 

“jeitinho” ou corrupção? 

 FAVOR JEITINHO CORRUPÇÃO 

1) Uma pessoa que costuma dar 

boas gorjetas ao garçom do 

restaurante para, quando voltar, 

não precisar esperar na fila é: 

 X  

2) Uma pessoa que trabalha em 

um banco ajudar o conhecido que 

tem pressa a passar na frente da 

fila é: 

  X 

3) Uma pessoa que conhece um 

médico passar na frente da fila do 

posto de saúde é: 

  X 

4) Uma mãe que conhece um 

funcionário da escola passar na 

frente da fila quando vai 

matricular seu filho é: 

  X 

5) Alguém consegue um 

empréstimo do governo que 

demora muito a sair. Conseguir 

liberar o empréstimo mais rápido 

é: 

X   

6) Pedir a um amigo que trabalha 

no serviço público para ajudar a 

x   
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tirar um documento mais rápido 

do que o normal é: 

7) Passar uma conversa em um 

guarda para ele não aplicar uma 

multa é: 

  x 

8) Guardar o lugar na fila para 

alguém que vai resolver um 

problema é: 

X   

9) Na fila do supermercado, 

deixar passar na frente uma 

pessoa que tem poucas compras 

é: 

X   

10) Um funcionário público 

receber um presente de Natal de 

uma empresa que ele ajudou a 

ganhar um contrato do governo é: 

X   

11) Uma pessoa ter uma bolsa de 

estudo e um emprego ao mesmo 

tempo, o que é proibido, mas ela 

consegue esconder do governo é: 

  X 

12) Fazer um gato/uma gambiarra 

de energia elétrica é: 

  X 

13) Uma pessoa ter dois 

empregos, mas só ir trabalhar em 

um deles é: 

  X 

14) Uma pessoa conseguir uma 

maneira de pagar menos impostos 

sem que o governo perceba é: 

  X 

15) Dar 20 reais para um guarda 

para ele não aplicar uma multa é: 

  X 

16) Um vizinho emprestar ao X   
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outro uma panela ou uma fôrma 

que faltou para preparar a 

refeição é: 

17) Pagar ao funcionário de uma 

companhia de energia para fazer 

o relógio marcar um consumo 

menor é: 

  x 

18) Emprestar dinheiro a um 

amigo é: 

X   

19) Usar um cargo do governo 

para enriquecer é: 

  X 

 

Questão 2 – Nas situações narradas, qual deve ser a postura acertada? 

1) Atitude que a empregada doméstica deve ter se a patroa diz que ela pode 

assistir televisão na sala junto com ela 

Sentar no sofá junto da patroa e assistir TV com ela X 

Assistir TV na sala, mas pegar a cadeira na cozinha, somada com ir ver no 

seu próprio quarto 

 

2) Atitude que os empregados de um edifício deveriam ter se os moradores dizem 

que eles podem usar o elevador social 

Usar o elevador social  

Continuar usando o elevador de serviço X 

3) Atitude que os pais de uma filha de 18 anos deveriam ter se a filha quiser viajar 

com as amigas 

Deixar a filha decidir o que ela quer X 

Decidir e dizer se a filha pode ou não viajar  

4) Atitude que o empregado deveria ter se o patrão diz que pode ser tratado por 

“você” 

Passar a chamar o patrão de “você”  

Continuar chamando o patrão de “senhor” X 
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5) Atitude que um porteiro deveria ter ao ganhar na megassena 

Comprar uma casa numa área rica da cidade x 

Continuar morando no mesmo bairro, em uma casa melhor  

6) Atitude que o patrão deveria ter se o filho diz que vai casar com a filha do 

empregado 

Deixar o filho se casar com ela X 

Proibir o filho de se casar com a filha do empregado  

7) Atitude que o empregado deveria ter se o patrão diz que ele pode tomar banho 

na piscina do edifício 

Tomar banho na piscina  

Agradecer e não tomar banho na piscina X 

 

Questão 3 – Com base nas afirmações, afirme sua concordância ou discordância 

 Discorda Concorda 

1) Cada um deve cuidar somente do que é seu, e o governo 

cuida do que é público 

 X 

2) Ninguém deve usar as ruas e as calçadas para vender 

produtos 

 X 

3) Quem constrói uma casa em terreno público abandonado não 

se preocupa com o que é público 

 X 

4) Quem dá uma festa com o som alto não se preocupa com os 

vizinhos 

 X 

5) Se alguém se sente incomodado pelo vizinho, é melhor não 

reclamar 

X  

6) Um funcionário que trabalha em uma empresa não deve usar 

o telefone do trabalho para fazer um serviço por fora 

 X 

7) Alguém que recebe dinheiro do governo brasileiro para 

estudar no exterior, depois de concluir os estudos tem que 

voltar para trabalhar no Brasil 

X  

8) Já que o governo não cuida do que é público, então ninguém X  
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deve cuidar 

9) Se alguém é eleito para um cargo público, deve usá-lo em 

benefício próprio, como se fosse sua propriedade 

X  

 

Questão 4 – Sobre a colaboração com o governo, você acha que: 

Deve-se colaborar com o governo mesmo quando ele não cuida do que é 

público 

X 

Só se deve colaborar com o governo quando ele cuida do que é público  

NS/NR  

 

Questão 5 – Com relação à existência de destino e a possibilidade de mudá-lo, você 

pensa que: 

Deus decide o destino  

Deus decide o destino, mas as pessoas podem mudá-lo um pouco  

Deus decide o destino, mas as pessoas podem mudá-lo muito X 

Não há destino, as pessoas decidem tudo sobre suas vidas  

NS/NR  
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIOS RESPONDIDOS PELOS 

OBSERVATÓRIOS 

Pesquisa com os Observatórios Sociais dos Gastos Públicos 

Esse questionário possui o objetivo de coletar informações necessárias para a realização 

de um estudo de caso dos Observatórios Sociais dos Gastos Públicos existentes no 

Brasil. O referido estudo comporá o trabalho de dissertação da discente Ana Cecília 

Bezerra de Aguiar, do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal 

do Ceará. Os quesitos foram formulados tomando como base pesquisa aplicada em 

2010
147

, pelo Grupo de Pesquisa Politeia da Universidade do Estado de Santa Catarina. 

 

Nome do Município:  

Cascavel-PR 

1) Ano de criação do Observatório:  

Criação em Novembro de 2008 e inícios dos trabalhos em março de 2009 

Observações de preenchimento: 

1) Responda marcando um “x” no retângulo ao lado da opção correspondente. De 

acordo com o exemplo a seguir. É possível marcar mais de uma opção.  

Exemplo x 

 

2) Nas tabelas em que houver a opção “outro(a)”, preencha, especificando do que se 

está tratando, como no exemplo a seguir. 

Outra: coloque aqui a opção que julgar relevante que, no entanto, não 

constava na tabela. 

x 

 

2) Motivação para a criação do Observatório: 

Constatação/suspeita de irregularidades na Administração municipal x 

                                                           
147

 SCHOMMER, Paula Chies; MORAES, Rubens Lima; NUNES, Jonas Tadeu; CLAUDINO, Jonatam. 

Pesquisa - Observatórios Sociais voltados à cidadania e à educação fiscal no Brasil: estrutura e 

atuação. Relatório técnico. Florianópolis; Itajaí: UDESC/ESAG e OSI, 2011. 35 pg. 
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Incentivo de pessoas ligadas a instituições similares em município vizinho 

ou do Observatório Social do Brasil 

x 

Outra: Interesse em fazer a parte como cidadão, e construir uma sociedade 

melhor. 

x 

Outra:  

Outra:  

 

3) Entidades e organizações que participaram da criação 

a) OAB 

b) COPEL(Companhia de Energia Elétrica do Estado do Paraná) 

c) CREA 

d) SINDICATO DOS CONTADORES 

e) SISTEMA FIEP 

f) LOJAS MAÇONICAS 

g) SEBRAE 

h) SISTEMA „S‟ 

i) ROTARY 

 

4) Perfil dos colaboradores do Observatório/quantidade de horas trabalhadas por 

semana 

Tipo de colaborador Nº Quantidade de 

horas trabalhadas 

por semana 

Número de voluntários 4 1 h 

Número de funcionários remunerados  01 40 h 

Número de estagiários   
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5) Área de formação profissional dos integrantes da equipe: 

Áreas de formação Nº de 

integrantes 

da equipe 

Administração 01 

Direito 04 

Contabilidade 04 

Pedagogia - 

Psicologia - 

Economia - 

Outra: Jornalismo 01 

Outra: Engenharia 02 

Outra:  

 

6) Há convênio com as universidades para contratação de estagiários? 

Sim (   ) 

Não ( X  ) 

 

7) Média mensal dos recursos arrecadados: R$ 6.500,00 

 

8) Meios utilizados para a interação com a comunidade 

Website  

Promoção de eventos x 

Participação em redes sociais x 

Envio de relatórios e notícias para rede de parceiros por e-mail x 
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Reuniões com públicos interessados x 

Comunicados à imprensa x 

Outro:  

Outro:  

Outro:  

 

9) Linhas de ação 

a) Ações de monitoramento  

Acompanhamento de licitações x 

Análise jurídica de editais x 

Acompanhamento presencial dos certames x 

Pedidos de esclarecimento de situações x 

Monitoramento de execução dos contratos firmados pela Administração 

Pública 

x 

Acompanhamento da entrega dos produtos em almoxarifados x 

Encaminhamento de denúncias ao Tribunal de contas ou à Controladoria 

Geral da União 

x 

Representação perante o Ministério Público x 

Representação junto à Câmara Municipal x 

Participação presencial em audiências públicas na Câmara Municipal x 

Monitoramento de dados do Portal da Transparência do município x 

Outra:  

Outra:  

Outra:  
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b) Ações de educação para a cidadania fiscal 

Palestras x 

Eventos x 

Capacitação de servidores municipais  

Capacitação e assistência a empresas para participar de licitações   

Concursos culturais (redação, desenho, monografia...)  

Cursos de capacitação  

Gincanas em parcerias com escolas ou outras entidades  

Outra:  

Outra:  

Outra:  

 

c) Ações de contribuição para a melhoria da qualidade da gestão pública 

Apresentação de propostas de melhoria aos órgãos de governo, com base 

em dados coletados 

 

Participação na definição de políticas públicas x 

Encaminhamentos de projetos de lei  

Sistematização e divulgação de informações para os envolvidos com 

políticas públicas no município 

x 

Outra:  

Outra:  

Outra:  

 

10) Dificuldades que vem enfrentado 

Dificuldade de acesso aos editais de licitação  
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Dificuldade de obtenção de informações e de esclarecimentos por parte dos 

órgãos públicos 

x 

Falta de conhecimento específico sobre leis e processos administrativos 

pela equipe do Observatório, dificultando as atividades 

 

Falta de equipe capacitada  

Falta de material de referência, modelos de práticas  

Dificuldade na captação de recursos financeiros x 

Resistência dos políticos e lideranças da região  

Dificuldade de articulação com os variados segmentos da sociedade x 

Dificuldade de relação com a imprensa local  

Outra:  

Outra:  

Outra:  

 

 

11) Articulação e parcerias 

 Relação de 

cooperaçã

o técnica 

e/ou 

gerencial 

Relação de 

cooperaçã

o 

financeira 

Compartilha

mento de 

informações 

Encontros 

de 

prestação 

de contas 

Relações de 

monitorame

nto 

Nenhum 

tipo de 

relação 

Prefeitura    x x  

Câmara 

Municipal 

  x x x  

Receita 

Federal do 

Brasil 

 x     

Controladoria 

Geral da 

x  x    
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União 

Justiça 

Federal 

     x 

Escola 

Superior da 

Administração 

Fazendária 

x  x    

Associações 

empresariais 

locais 

 x     

Sindicatos 

patronais 

x x     

Sindicatos dos 

trabalhadores 

     x 

Imprensa   x    

Empresas  x     

 

12) Relações de parcerias com as universidades 

Relação de cooperação técnica x 

Relação de cooperação financeira  

Compartilhamento de informações  

Projetos de pesquisa x 

Campo para estágio  

Não mantém nenhum tipo de relação  

 

13) Principais resultados alcançados nos últimos 12 (doze) meses 

a) Através de fomento/discussão, melhorou participação política no municio e na 

Câmara de Vereadores houve grande renovação melhorando a qualidade Legislativa. 

b) Mais critério na contratação de empresas de uniformes escolares e de Informática 



241 

 

 

 

c) Maior participação popular em assuntos Políticos 

d) Maior envolvimento de acadêmicos em assuntos Políticos  
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Pesquisa com os Observatórios Sociais dos Gastos Públicos 

Esse questionário possui o objetivo de coletar informações necessárias para a realização 

de um estudo de caso dos Observatórios Sociais dos Gastos Públicos existentes no 

Brasil. O referido estudo comporá o trabalho de dissertação da discente Ana Cecília 

Bezerra de Aguiar, do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal 

do Ceará. Os quesitos foram formulados tomando como base pesquisa aplicada em 

2010
148

, pelo Grupo de Pesquisa Politeia da Universidade do Estado de Santa Catarina. 

 

Nome do Município: Lajeado-RS 

 

1) Ano de criação do Observatório: 2011 

 

Observações de preenchimento: 

1) Responda marcando um “x” no retângulo ao lado da opção correspondente. De 

acordo com o exemplo a seguir. É possível marcar mais de uma opção.  

Exemplo x 

 

2) Nas tabelas em que houver a opção “outro(a)”, preencha, especificando do que se 

está tratando, como no exemplo a seguir. 

Outra: coloque aqui a opção que julgar relevante que, no entanto, não 

constava na tabela. 

x 

 

2) Motivação para a criação do Observatório: 

Constatação/suspeita de irregularidades na Administração municipal  

Incentivo de pessoas ligadas a instituições similares em município vizinho 

ou do Observatório Social do Brasil 

x 

                                                           
148

 SCHOMMER, Paula Chies; MORAES, Rubens Lima; NUNES, Jonas Tadeu; CLAUDINO, Jonatam. 

Pesquisa - Observatórios Sociais voltados à cidadania e à educação fiscal no Brasil: estrutura e 

atuação. Relatório técnico. Florianópolis; Itajaí: UDESC/ESAG e OSI, 2011. 35 pg. 
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Outra:  

Outra:  

Outra:  

 

3) Entidades e organizações que participaram da criação 

a) Associação Comercial e Industrial de Lajeado  

b) Sindicato dos Contadores e Técnicos em Contabilidade do Vale do Taquari 

c) Associação de Empresas e Serviços de Contabilidade 

d) União das Associações de Moradores de Bairros de Lajeado 

e) Centro Universitário Univates 

f) Associação de Economistas dos Vales Taquari e Rio Pardo 

g) Rotary Club Lajeado Integração 

h) Sindicato do Comércio Varejista de Lajeado 

 

4) Perfil dos colaboradores do Observatório/quantidade de horas trabalhadas por 

semana 

Tipo de colaborador Nº Quantidade de 

horas trabalhadas 

por semana 

Número de voluntários 20 1 

Número de funcionários remunerados  1 20 

Número de estagiários 2 20 

 

5) Área de formação profissional dos integrantes da equipe: 

Áreas de formação Nº de 

integrantes 
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da equipe 

Administração 2 

Direito 6 

Contabilidade 7 

Pedagogia  

Psicologia  

Economia 5 

Design 1 

TI 1 

Letras 1 

 

6) Há convênio com as universidades para contratação de estagiários? 

Sim ( x  ) 

Não (   ) 

 

7) Média mensal dos recursos arrecadados:_________R$ 1.300,00 

 

8) Meios utilizados para a interação com a comunidade 

Website x 

Promoção de eventos x 

Participação em redes sociais x 

Envio de relatórios e notícias para rede de parceiros por e-mail x 

Reuniões com públicos interessados x 

Comunicados à imprensa x 
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Entrevistas na mídia local  

Outro:  

Outro:  

 

9) Linhas de ação 

a) Ações de monitoramento  

Acompanhamento de licitações x 

Análise jurídica de editais x 

Acompanhamento presencial dos certames x 

Pedidos de esclarecimento de situações x 

Monitoramento de execução dos contratos firmados pela Administração 

Pública 

 

Acompanhamento da entrega dos produtos em almoxarifados  

Encaminhamento de denúncias ao Tribunal de contas ou à Controladoria 

Geral da União 

x 

Representação perante o Ministério Público x 

Representação junto à Câmara Municipal x 

Participação presencial em audiências públicas na Câmara Municipal x 

Monitoramento de dados do Portal da Transparência do município x 

Outra:  

Outra:  

Outra:  

  

b) Ações de educação para a cidadania fiscal 

Palestras x 
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Eventos x 

Capacitação de servidores municipais  

Capacitação e assistência a empresas para participar de licitações   

Concursos culturais (redação, desenho, monografia...)  

Cursos de capacitação x 

Gincanas em parcerias com escolas ou outras entidades  

Outra:  

Outra:  

Outra:  

 

c) Ações de contribuição para a melhoria da qualidade da gestão pública 

Apresentação de propostas de melhoria aos órgãos de governo, com base 

em dados coletados 

x 

Participação na definição de políticas públicas  

Encaminhamentos de projetos de lei x 

Sistematização e divulgação de informações para os envolvidos com 

políticas públicas no município 

x 

Outra:  

Outra:  

Outra:  

 

10) Dificuldades que vem enfrentado 

Dificuldade de acesso aos editais de licitação x 

Dificuldade de obtenção de informações e de esclarecimentos por parte dos 

órgãos públicos 

x 
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Falta de conhecimento específico sobre leis e processos administrativos 

pela equipe do Observatório, dificultando as atividades 

x 

Falta de equipe capacitada x 

Falta de material de referência, modelos de práticas x 

Dificuldade na captação de recursos financeiros x 

Resistência dos políticos e lideranças da região x 

Dificuldade de articulação com os variados segmentos da sociedade x 

Dificuldade de relação com a imprensa local  

Outra:  

Outra:  

Outra:  

 

 

11) Articulação e parcerias 

 Relação de 

cooperaçã

o técnica 

e/ou 

gerencial 

Relação de 

cooperaçã

o 

financeira 

Compartilha

mento de 

informações 

Encontros 

de 

prestação 

de contas 

Relações de 

monitorame

nto 

Nenhum 

tipo de 

relação 

Prefeitura    x x  

Câmara 

Municipal 
   x x  

Receita 

Federal do 

Brasil 

      

Controladoria 

Geral da 

União 
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Justiça 

Federal 
      

Escola 

Superior da 

Administração 

Fazendária 

      

Associações 

empresariais 

locais 

 x x x x  

Sindicatos 

patronais 
 x x x x  

Sindicatos dos 

trabalhadores 
      

Imprensa   x x x  

Empresas  x x x x  

 

12) Relações de parcerias com as universidades 

Relação de cooperação técnica  

Relação de cooperação financeira x 

Compartilhamento de informações x 

Projetos de pesquisa  

Campo para estágio x 

Não mantém nenhum tipo de relação  

 

13) Principais resultados alcançados nos últimos 12 (doze) meses 

a) Reconhecimento da mídia local e regional, sobre a importância do OS 

b) Reconhecimento dos órgãos de justiça pelos objetivos/atividades desenvolvidas 

c) Reconhecimento parcial pelo poder público municipal do papel do OS na sociedade 
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d) 

e) 
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Pesquisa com os Observatórios Sociais 

Esse questionário possui o objetivo de coletar informações necessárias para a realização 

de um estudo de caso dos Observatórios Sociais existentes no Brasil. O referido estudo 

comporá o trabalho de dissertação da discente Ana Cecília Bezerra de Aguiar, do 

Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Ceará. Os quesitos 

foram formulados tomando como base pesquisa aplicada em 2010
149

, pelo Grupo de 

Pesquisa Politeia da Universidade do Estado de Santa Catarina. 

 

Nome do Município: Londrina-PR 

 

1) Ano de criação do Observatório: 2009  

 

Observações de preenchimento: 

1) Responda marcando um “x” no retângulo ao lado da opção correspondente. De 

acordo com o exemplo a seguir. É possível marcar mais de uma opção.  

Exemplo x 

 

2) Nas tabelas em que houver a opção “outro(a)”, preencha, especificando do que se 

está tratando, como no exemplo a seguir. 

Outra: coloque aqui a opção que julgar relevante que, no entanto, não 

constava na tabela. 

x 

 

2) Motivação para a criação do Observatório: 

Constatação/suspeita de irregularidades na Administração municipal  

Incentivo de pessoas ligadas a instituições similares em município vizinho 

ou do Observatório Social do Brasil 

x 

                                                           
149

 SCHOMMER, Paula Chies; MORAES, Rubens Lima; NUNES, Jonas Tadeu; CLAUDINO, Jonatam. 

Pesquisa - Observatórios Sociais voltados à cidadania e à educação fiscal no Brasil: estrutura e 

atuação. Relatório técnico. Florianópolis; Itajaí: UDESC/ESAG e OSI, 2011. 35 pg. 
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Outra:  

Outra:  

Outra:  

 

3) Entidades e organizações que participaram da criação 

a) ACIL (Associação Comercial e Industrial de Londrina) 

b) OAB 

c) Maçonaria 

d) Sindicato dos contabilistas 

e) Cooperativas SICREDI e SICOOB 

f) SINDIMETAL (Sindicato das Indústrias Metalúrgicas) 

g) FIEP (Federação das Indústrias do Estado do Paraná) 

 

4) Perfil dos colaboradores do Observatório/quantidade de horas trabalhadas por 

semana 

Tipo de colaborador Nº Quantidade de 

horas trabalhadas 

por semana 

Número de voluntários 10 5h/semana 

Número de funcionários remunerados  3  

Número de estagiários 6  

 

5) Área de formação profissional dos integrantes da equipe: 

Áreas de formação Nº de 

integrantes 

da equipe 
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Administração 1 

Direito 3 

Contabilidade  

Pedagogia  

Psicologia  

Economia  

Outra: Jornalismo 2 

Outra:  

Outra:  

 

6) Há convênio com as universidades para contratação de estagiários? 

Sim ( x ) 

Não (   ) 

 

7) Média mensal dos recursos arrecadados: R$ 7.000,00 

 

8) Meios utilizados para a interação com a comunidade 

Website x 

Promoção de eventos x 

Participação em redes sociais x 

Envio de relatórios e notícias para rede de parceiros por e-mail x 

Reuniões com públicos interessados x 

Comunicados à imprensa x 

Outro:  
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Outro:  

Outro:  

 

9) Linhas de ação 

a) Ações de monitoramento  

Acompanhamento de licitações x 

Análise jurídica de editais x 

Acompanhamento presencial dos certames x 

Pedidos de esclarecimento de situações x 

Monitoramento de execução dos contratos firmados pela Administração 

Pública 

x 

Acompanhamento da entrega dos produtos em almoxarifados x 

Encaminhamento de denúncias ao Tribunal de contas ou à Controladoria 

Geral da União 

x 

Representação perante o Ministério Público x 

Representação junto à Câmara Municipal x 

Participação presencial em audiências públicas na Câmara Municipal x 

Monitoramento de dados do Portal da Transparência do município x 

Outra:  

Outra:  

Outra:  

  

b) Ações de educação para a cidadania fiscal 

Palestras x 

Eventos x 
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Capacitação de servidores municipais x 

Capacitação e assistência a empresas para participar de licitações  x 

Concursos culturais (redação, desenho, monografia...) x 

Cursos de capacitação x 

Gincanas em parcerias com escolas ou outras entidades  

Outra:  

Outra:  

Outra:  

 

c) Ações de contribuição para a melhoria da qualidade da gestão pública 

Apresentação de propostas de melhoria aos órgãos de governo, com base 

em dados coletados 

x 

Participação na definição de políticas públicas x 

Encaminhamentos de projetos de lei x 

Sistematização e divulgação de informações para os envolvidos com 

políticas públicas no município 

x 

Outra:  

Outra:  

Outra:  

 

10) Dificuldades que vem enfrentado 

Dificuldade de acesso aos editais de licitação x 

Dificuldade de obtenção de informações e de esclarecimentos por parte dos 

órgãos públicos 

 

Falta de conhecimento específico sobre leis e processos administrativos 

pela equipe do Observatório, dificultando as atividades 
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Falta de equipe capacitada  

Falta de material de referência, modelos de práticas  

Dificuldade na captação de recursos financeiros  

Resistência dos políticos e lideranças da região x 

Dificuldade de articulação com os variados segmentos da sociedade  

Dificuldade de relação com a imprensa local  

Outra: Falta de capacidade dos servidores públicos x 

Outra:  

Outra:  

 

 

11) Articulação e parcerias 

 Relação de 

cooperação 

técnica 

e/ou 

gerencial 

Relação de 

cooperação 

financeira 

Compartilha

mento de 

informações 

Encontros 

de 

prestação 

de contas 

Relações de 

monitorame

nto 

Nenhum 

tipo de 

relação 

Prefeitura   x  x  

Câmara 

Municipal 

  x  x  

Receita 

Federal do 

Brasil 

x x x    

Controladoria 

Geral da 

União 

x  x    

Justiça 

Federal 

x  x    
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Escola 

Superior da 

Administração 

Fazendária 

      

Associações 

empresariais 

locais 

x x x    

Sindicatos 

patronais 

x x x    

Sindicatos dos 

trabalhadores 

     x 

Imprensa       

Empresas    x   

 

12) Relações de parcerias com as universidades 

Relação de cooperação técnica x 

Relação de cooperação financeira  

Compartilhamento de informações x 

Projetos de pesquisa x 

Campo para estágio x 

Não mantém nenhum tipo de relação  

 

13) Principais resultados alcançados nos últimos 12 (doze) meses 

a) Gastos evirados pelo OGPL Prefeitura Municipal- 16,97./.,94,83./. Companhia de 

Urbanização. 

b) Treinamento de  400 pessoa incluindo servidores municipais em parceria com a 

CGU. 

c) 

d) 
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e) 
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Pesquisa com os Observatórios Sociais dos Gastos Públicos 

Esse questionário possui o objetivo de coletar informações necessárias para a realização 

de um estudo de caso dos Observatórios Sociais dos Gastos Públicos existentes no 

Brasil. O referido estudo comporá o trabalho de dissertação da discente Ana Cecília 

Bezerra de Aguiar, do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal 

do Ceará. Os quesitos foram formulados tomando como base pesquisa aplicada em 

2010
150

, pelo Grupo de Pesquisa Politeia da Universidade do Estado de Santa Catarina. 

 

Nome do Município:  

Paranavaí-PR 

1) Ano de criação do Observatório:  

2009. 

Observações de preenchimento: 

1) Responda marcando um “x” no retângulo ao lado da opção correspondente. De 

acordo com o exemplo a seguir. É possível marcar mais de uma opção.  

Exemplo x 

 

2) Nas tabelas em que houver a opção “outro(a)”, preencha, especificando do que se 

está tratando, como no exemplo a seguir. 

Outra: coloque aqui a opção que julgar relevante que, no entanto, não 

constava na tabela. 

x 

 

2) Motivação para a criação do Observatório: 

Constatação/suspeita de irregularidades na Administração municipal X 

Incentivo de pessoas ligadas a instituições similares em município vizinho 

ou do Observatório Social do Brasil 

X 

                                                           
150

 SCHOMMER, Paula Chies; MORAES, Rubens Lima; NUNES, Jonas Tadeu; CLAUDINO, Jonatam. 

Pesquisa - Observatórios Sociais voltados à cidadania e à educação fiscal no Brasil: estrutura e 

atuação. Relatório técnico. Florianópolis; Itajaí: UDESC/ESAG e OSI, 2011. 35 pg. 
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Outra:  

Outra:  

Outra:  

 

3) Entidades e organizações que participaram da criação 

a) Associação Comercial e Empresarial de Paranavaí 

b) Rotary Club  

c) Lojas Maçônicas 

d) SEBRAE 

4) Perfil dos colaboradores do Observatório/quantidade de horas trabalhadas por 

semana 

Tipo de colaborador Nº Quantidade de 

horas trabalhadas 

por semana 

Número de voluntários 4 2 horas 

Número de funcionários remunerados  2 35 horas 

Número de estagiários 2 30 horas 

 

5) Área de formação profissional dos integrantes da equipe: 

Áreas de formação Nº de 

integrantes 

da equipe 

Administração 1 

Direito 1 

Contabilidade  

Pedagogia  
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Psicologia  

Economia  

Outra: Matemática 1 

Outra:  

Outra:  

 

6) Há convênio com as universidades para contratação de estagiários? 

Sim (X) 

Não (   ) 

 

7) Média mensal dos recursos arrecadado: R$ 2.920,00 

 

8) Meios utilizados para a interação com a comunidade 

Website  

Promoção de eventos  

Participação em redes sociais X 

Envio de relatórios e notícias para rede de parceiros por e-mail X 

Reuniões com públicos interessados X 

Comunicados à imprensa X 

Outro:  

Outro:  

Outro:  

 

9) Linhas de ação 

a) Ações de monitoramento  
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Acompanhamento de licitações X 

Análise jurídica de editais X 

Acompanhamento presencial dos certames X 

Pedidos de esclarecimento de situações X 

Monitoramento de execução dos contratos firmados pela Administração 

Pública 

 

Acompanhamento da entrega dos produtos em almoxarifados  

Encaminhamento de denúncias ao Tribunal de contas ou à Controladoria 

Geral da União 

 

Representação perante o Ministério Público X 

Representação junto à Câmara Municipal X 

Participação presencial em audiências públicas na Câmara Municipal X 

Monitoramento de dados do Portal da Transparência do município X 

Outra: Participação presencial em Reuniões Ordinárias e Extraordinárias 

na Câmara Municipal. 

X 

Outra: Participação presencial em Reuniões das Comissões na Câmara 

Municipal. 

X 

Outra:  

  

b) Ações de educação para a cidadania fiscal 

Palestras X 

Eventos  

Capacitação de servidores municipais X 

Capacitação e assistência a empresas para participar de licitações  X 

Concursos culturais (redação, desenho, monografia...) X 

Cursos de capacitação  
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Gincanas em parcerias com escolas ou outras entidades  

Outra:  

Outra:  

Outra:  

 

c) Ações de contribuição para a melhoria da qualidade da gestão pública 

Apresentação de propostas de melhoria aos órgãos de governo, com base 

em dados coletados 

X 

Participação na definição de políticas públicas  

Encaminhamentos de projetos de lei X 

Sistematização e divulgação de informações para os envolvidos com 

políticas públicas no município 

 

Outra:  

Outra:  

Outra:  

 

10) Dificuldades que vem enfrentado 

Dificuldade de acesso aos editais de licitação  

Dificuldade de obtenção de informações e de esclarecimentos por parte dos 

órgãos públicos 

 

Falta de conhecimento específico sobre leis e processos administrativos 

pela equipe do Observatório, dificultando as atividades 

 

Falta de equipe capacitada  

Falta de material de referência, modelos de práticas  

Dificuldade na captação de recursos financeiros X 

Resistência dos políticos e lideranças da região X 
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Dificuldade de articulação com os variados segmentos da sociedade  

Dificuldade de relação com a imprensa local  

Outra:  

Outra:  

Outra:  

 

 

11) Articulação e parcerias 

 Relação de 

cooperaçã

o técnica 

e/ou 

gerencial 

Relação de 

cooperaçã

o 

financeira 

Compartilha

mento de 

informações 

Encontros 

de 

prestação 

de contas 

Relações de 

monitorame

nto 

Nenhum 

tipo de 

relação 

Prefeitura X  X  X  

Câmara 

Municipal 

  X X X  

Receita 

Federal do 

Brasil 

 X  X   

Controladoria 

Geral da 

União 

X      

Justiça 

Federal 

X X     

Escola 

Superior da 

Administração 

Fazendária 

     X 

Associações 

empresariais 

X X X    
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locais 

Sindicatos 

patronais 

     X 

Sindicatos dos 

trabalhadores 

     X 

Imprensa X  X    

Empresas X  X    

 

12) Relações de parcerias com as universidades 

Relação de cooperação técnica  

Relação de cooperação financeira  

Compartilhamento de informações X 

Projetos de pesquisa  

Campo para estágio X 

Não mantém nenhum tipo de relação  

 

13) Principais resultados alcançados nos últimos 12 (doze) meses 

a) Posto avançado do Observatório Social de Paranavaí, na cidade próxima denominada 

Tamboara, onde realizamos o acompanhamento das licitações e reuniões ordinárias na 

Câmara Municipal. 

b) Diagnóstico nos almoxarifados de todas as secretarias do Governo Municipal. 

c) Encaminhamento ao Ministério Público de 124 servidores com possíveis 

irregularidades em seus vencimentos. 
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Pesquisa com os Observatórios Sociais dos Gastos Públicos 

Esse questionário possui o objetivo de coletar informações necessárias para a realização 

de um estudo de caso dos Observatórios Sociais dos Gastos Públicos existentes no 

Brasil. O referido estudo comporá o trabalho de dissertação da discente Ana Cecília 

Bezerra de Aguiar, do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal 

do Ceará. Os quesitos foram formulados tomando como base pesquisa aplicada em 

2010
151

, pelo Grupo de Pesquisa Politeia da Universidade do Estado de Santa Catarina. 

 

Nome do Município:  PELOTAS (RS) 

 

1) Ano de criação do Observatório: 10/10/2013 

 

Observações de preenchimento: 

1) Responda marcando um “x” no retângulo ao lado da opção correspondente. De 

acordo com o exemplo a seguir. É possível marcar mais de uma opção.  

Exemplo x 

 

2) Nas tabelas em que houver a opção “outro(a)”, preencha, especificando do que se 

está tratando, como no exemplo a seguir. 

Outra: coloque aqui a opção que julgar relevante que, no entanto, não 

constava na tabela. 

x 

 

2) Motivação para a criação do Observatório: 

Constatação/suspeita de irregularidades na Administração municipal  

Incentivo de pessoas ligadas a instituições similares em município vizinho 

ou do Observatório Social do Brasil 

  X 

                                                           
151

 SCHOMMER, Paula Chies; MORAES, Rubens Lima; NUNES, Jonas Tadeu; CLAUDINO, Jonatam. 

Pesquisa - Observatórios Sociais voltados à cidadania e à educação fiscal no Brasil: estrutura e 

atuação. Relatório técnico. Florianópolis; Itajaí: UDESC/ESAG e OSI, 2011. 35 pg. 
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Outra: Dizer  NÃO a CORRUPÇÂO, exercendo de fato o papel de 

cidadãos que buscam um mundo melhor. 

X 

Outra:  

Outra:  

 

3) Entidades e organizações que participaram da criação 

a) Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil ( ANABB) 

b) Ordem dos Advogados do Brasil em Pelotas                        (OAB-RS) 

c) Conselho Regional de Contabilidade                                    (CRC-RS) 

d) Ministério Público 

e)  Arquidiocese de Pelotas 

f)  Sindicato dos Economistas    da zona Sul                             (AECONSUL)  

G)Federação dos contabilistas                                                   (FEDERACON) 

H) Secretaria de Educação de Pelotas 

I ) Associação Comercial de Pelotas                                          (ACEP) 

J) Sindicato dos Auditores do RS 

4) Perfil dos colaboradores do Observatório/quantidade de horas trabalhadas por 

semana 

Tipo de colaborador Nº Quantidade de 

horas trabalhadas 

por semana 

Número de voluntários 05           10 

Número de funcionários remunerados    

Número de estagiários     

 

5) Área de formação profissional dos integrantes da equipe: 



267 

 

 

 

Áreas de formação Nº de 

integrantes 

da equipe 

Administração  

Direito 01 

Contabilidade 01 

Pedagogia  

Psicologia 01 

Economia 01 

Outra: jornalismo 01 

Outra:  

Outra: ainda estamos em fase inicial –só temos diretoria  

 

6) Há convênio com as universidades para contratação de estagiários? 

Sim (  x )     estamos buscando 

Não (   ) 

 

7) Média mensal dos recursos arrecadados: R$ 2.000,00  é certo, mas ainda não 

recebemos, falta firmar a documentação, que estão sendo organizadas. 

8) Meios utilizados para a interação com a comunidade 

Website  X 

Promoção de eventos X 

Participação em redes sociais X 

Envio de relatórios e notícias para rede de parceiros por e-mail X 

Reuniões com públicos interessados X 
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Comunicados à imprensa X 

Outro: Visitas as instituições X 

Outro:  

Outro:  

 

9) Linhas de ação 

a) Ações de monitoramento  

Acompanhamento de licitações  

Análise jurídica de editais  

Acompanhamento presencial dos certames  

Pedidos de esclarecimento de situações  

Monitoramento de execução dos contratos firmados pela Administração 

Pública 

 

Acompanhamento da entrega dos produtos em almoxarifados  

Encaminhamento de denúncias ao Tribunal de contas ou à Controladoria 

Geral da União 

 

Representação perante o Ministério Público  

Representação junto à Câmara Municipal  

Participação presencial em audiências públicas na Câmara Municipal  

Monitoramento de dados do Portal da Transparência do município  

Outra:  

Outra:  

Outra:  

  

b) Ações de educação para a cidadania fiscal 
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Palestras X 

Eventos X 

Capacitação de servidores municipais  

Capacitação e assistência a empresas para participar de licitações   

Concursos culturais (redação, desenho, monografia...)  

Cursos de capacitação Diretoria iniciando  x 

Gincanas em parcerias com escolas ou outras entidades  

Outra:  

Outra:  

Outra:  

 

c) Ações de contribuição para a melhoria da qualidade da gestão pública 

Apresentação de propostas de melhoria aos órgãos de governo, com base 

em dados coletados 

 

Participação na definição de políticas públicas  

Encaminhamentos de projetos de lei  

Sistematização e divulgação de informações para os envolvidos com 

políticas públicas no município 

 

Outra:  

Outra:  

Outra:  

 

10) Dificuldades que vem enfrentado 

Dificuldade de acesso aos editais de licitação  

Dificuldade de obtenção de informações e de esclarecimentos por parte dos  
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órgãos públicos 

Falta de conhecimento específico sobre leis e processos administrativos 

pela equipe do Observatório, dificultando as atividades 

X 

Falta de equipe capacitada X 

Falta de material de referência, modelos de práticas X 

Dificuldade na captação de recursos financeiros X 

Resistência dos políticos e lideranças da região  

Dificuldade de articulação com os variados segmentos da sociedade X 

Dificuldade de relação com a imprensa local  

Outra: Estamos em fase inicial  

Outra:  

Outra:  

 

 

11) Articulação e parcerias 

 Relação de 

cooperação 

técnica 

e/ou 

gerencial 

Relação de 

cooperação 

financeira 

Compartilha

mento de 

informações 

Encontros 

de 

prestação 

de contas 

Relações de 

monitorame

nto 

Nenhum 

tipo de 

relação 

Prefeitura         X      X   

Câmara 

Municipal 

        X    

Receita 

Federal do 

Brasil 

      X      

Controladoria 

Geral da 

      X      X    
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União 

Justiça 

Federal 

      

Escola 

Superior da 

Administração 

Fazendária 

   X      X    

Associações 

empresariais 

locais 

 X      

Sindicatos 

patronais 

 X      

Sindicatos dos 

trabalhadores 

      

Imprensa     X  

Empresas       

 

12) Relações de parcerias com as universidades 

Relação de cooperação técnica  X 

Relação de cooperação financeira  

Compartilhamento de informações X 

Projetos de pesquisa  

Campo para estágio X 

Não mantém nenhum tipo de relação  

 

13) Principais resultados alcançados nos últimos 12 (doze) meses 

a)   Estamos nos articulando, batalhando para alcançar os resultados, falta quase tudo. 

b) 
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c) 

d) 

e) 
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ANEXO A – DECRETO Nº 8.243/2014 

 

 

Presidência da República 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

DECRETO Nº 8.243, DE 23 DE MAIO DE 2014 

  

Institui a Política Nacional de Participação 

Social - PNPS e o Sistema Nacional de 

Participação Social - SNPS, e dá outras 

providências. 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o 

art. 84, caput, incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto 

no art. 3º, caput, inciso I, e no art. 17 da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, 

DECRETA: 

Art. 1º  Fica instituída a Política Nacional de Participação Social - PNPS, com o 

objetivo de fortalecer e articular os mecanismos e as instâncias democráticas de diálogo 

e a atuação conjunta entre a administração pública federal e a sociedade civil. 

Parágrafo único.  Na formulação, na execução, no monitoramento e na avaliação 

de programas e políticas públicas e no aprimoramento da gestão pública serão 

considerados os objetivos e as diretrizes da PNPS. 

Art. 2º  Para os fins deste Decreto, considera-se: 

I - sociedade civil - o cidadão, os coletivos, os movimentos sociais 

institucionalizados ou não institucionalizados, suas redes e suas organizações; 

II - conselho de políticas públicas - instância colegiada temática permanente, 

instituída por ato normativo, de diálogo entre a sociedade civil e o governo para 

promover a participação no processo decisório e na gestão de políticas públicas; 

III - comissão de políticas públicas - instância colegiada temática, instituída por 

ato normativo, criada para o diálogo entre a sociedade civil e o governo em torno de 

objetivo específico, com prazo de funcionamento vinculado ao cumprimento de suas 

finalidades; 

IV - conferência nacional - instância periódica de debate, de formulação e de 

avaliação sobre temas específicos e de interesse público, com a participação de 

representantes do governo e da sociedade civil, podendo contemplar etapas estaduais, 

distrital, municipais ou regionais, para propor diretrizes e ações acerca do tema tratado; 

V - ouvidoria pública federal - instância de controle e participação social 

responsável pelo tratamento das reclamações, solicitações, denúncias, sugestões e 

elogios relativos às políticas e aos serviços públicos, prestados sob qualquer forma ou 

regime, com vistas ao aprimoramento da gestão pública; 

VI - mesa de diálogo - mecanismo de debate e de negociação com a participação 

dos setores da sociedade civil e do governo diretamente envolvidos no intuito de 

prevenir, mediar e solucionar conflitos sociais; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.243-2014?OpenDocument
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VII - fórum interconselhos - mecanismo para o diálogo entre representantes dos 

conselhos e comissões de políticas públicas, no intuito de acompanhar as políticas 

públicas e os programas governamentais, formulando recomendações para aprimorar 

sua intersetorialidade e transversalidade; 

VIII - audiência pública - mecanismo participativo de caráter presencial, 

consultivo, aberto a qualquer interessado, com a possibilidade de manifestação oral dos 

participantes, cujo objetivo é subsidiar decisões governamentais; 

IX - consulta pública - mecanismo participativo, a se realizar em prazo definido, 

de caráter consultivo, aberto a qualquer interessado, que visa a receber contribuições por 

escrito da sociedade civil sobre determinado assunto, na forma definida no seu ato de 

convocação; e 

X - ambiente virtual de participação social - mecanismo de interação social que 

utiliza tecnologias de informação e de comunicação, em especial a internet, para 

promover o diálogo entre administração pública federal e sociedade civil. 

Parágrafo único.  As definições previstas neste Decreto não implicam na 

desconstituição ou alteração de conselhos, comissões e demais instâncias de 

participação social já instituídos no âmbito do governo federal. 

Art. 3º  São diretrizes gerais da PNPS: 

I - reconhecimento da participação social como direito do cidadão e expressão de 

sua autonomia; 

II - complementariedade, transversalidade e integração entre mecanismos e 

instâncias da democracia representativa, participativa e direta; 

III - solidariedade, cooperação e respeito à diversidade de etnia, raça, cultura, 

geração, origem, sexo, orientação sexual, religião e condição social, econômica ou de 

deficiência, para a construção de valores de cidadania e de inclusão social; 

IV - direito à informação, à transparência e ao controle social nas ações públicas, 

com uso de linguagem simples e objetiva, consideradas as características e o idioma da 

população a que se dirige; 

V - valorização da educação para a cidadania ativa; 

VI - autonomia, livre funcionamento e independência das organizações da 

sociedade civil; e 

VII - ampliação dos mecanismos de controle social. 

Art. 4º  São objetivos da PNPS, entre outros: 

I - consolidar a participação social como método de governo; 

II - promover a articulação das instâncias e dos mecanismos de participação 

social; 

III - aprimorar a relação do governo federal com a sociedade civil, respeitando a 

autonomia das partes; 

IV - promover e consolidar a adoção de mecanismos de participação social nas 

políticas e programas de governo federal; 

V - desenvolver mecanismos de participação social nas etapas do ciclo de 

planejamento e orçamento; 

VI - incentivar o uso e o desenvolvimento de metodologias que incorporem 

múltiplas formas de expressão e linguagens de participação social, por meio da internet, 

com a adoção de tecnologias livres de comunicação e informação, especialmente, 

softwares e aplicações, tais como códigos fonte livres e auditáveis, ou os disponíveis no 

Portal do Software Público Brasileiro; 
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VII - desenvolver mecanismos de participação social acessíveis aos grupos sociais 

historicamente excluídos e aos vulneráveis; 

VIII - incentivar e promover ações e programas de apoio institucional, formação e 

qualificação em participação social para agentes públicos e sociedade civil; e 

IX - incentivar a participação social nos entes federados. 

Art. 5º  Os órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta 

deverão, respeitadas as especificidades de cada caso, considerar as instâncias e os 

mecanismos de participação social, previstos neste Decreto, para a formulação, a 

execução, o monitoramento e a avaliação de seus programas e políticas públicas. 

§ 1º  Os órgãos e entidades referidos no caput elaborarão, anualmente, relatório 

de implementação da PNPS no âmbito de seus programas e políticas setoriais, 

observadas as orientações da Secretaria-Geral da Presidência da República. 

§ 2º  A Secretaria-Geral da Presidência da República elaborará e publicará 

anualmente relatório de avaliação da implementação da PNPS no âmbito da 

administração pública federal. 

Art. 6º  São instâncias e mecanismos de participação social, sem prejuízo da 

criação e do reconhecimento de outras formas de diálogo entre administração pública 

federal e sociedade civil: 

I - conselho de políticas públicas; 

II - comissão de políticas públicas; 

III - conferência nacional; 

IV - ouvidoria pública federal; 

V - mesa de diálogo; 

VI - fórum interconselhos; 

VII - audiência pública; 

VIII - consulta pública; e 

IX - ambiente virtual de participação social. 

Art. 7º  O Sistema Nacional de Participação Social - SNPS, coordenado pela 

Secretaria-Geral da Presidência da República, será integrado pelas instâncias de 

participação social previstas nos incisos I a IV do art. 6º deste Decreto, sem prejuízo da 

integração de outras formas de diálogo entre a administração pública federal e a 

sociedade civil. 

Parágrafo único.  A Secretaria-Geral da Presidência da República publicará a 

relação e a respectiva composição das instâncias integrantes do SNPS. 

Art. 8º  Compete à Secretaria-Geral da Presidência da República: 

I - acompanhar a implementação da PNPS nos órgãos e entidades da 

administração pública federal direta e indireta; 

II - orientar a implementação da PNPS e do SNPS nos órgãos e entidades da 

administração pública federal direta e indireta; 

III - realizar estudos técnicos e promover avaliações e sistematizações das 

instâncias e dos mecanismos de participação social definidos neste Decreto; 

IV - realizar audiências e consultas públicas sobre aspectos relevantes para a 

gestão da PNPS e do SNPS; e 

V - propor pactos para o fortalecimento da participação social aos demais entes da 

federação. 
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Art. 9º  Fica instituído o Comitê Governamental de Participação Social - CGPS, 

para assessorar a Secretaria-Geral da Presidência da República no monitoramento e na 

implementação da PNPS e na coordenação do SNPS. 

§ 1º  O CGPS será coordenado pela Secretaria-Geral da Presidência da República, 

que dará o suporte técnico-administrativo para seu funcionamento. 

§ 2º  Ato do Ministro de Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da 

República disporá sobre seu funcionamento. 

Art.10.  Ressalvado o disposto em lei, na constituição de novos conselhos de 

políticas públicas e na reorganização dos já constituídos devem ser observadas, no 

mínimo, as seguintes diretrizes: 

I - presença de representantes eleitos ou indicados pela sociedade civil, 

preferencialmente de forma paritária em relação aos representantes governamentais, 

quando a natureza da representação o recomendar; 

II - definição, com consulta prévia à sociedade civil, de suas atribuições, 

competências e natureza; 

III - garantia da diversidade entre os representantes da sociedade civil; 

IV - estabelecimento de critérios transparentes de escolha de seus membros; 

V - rotatividade dos representantes da sociedade civil; 

VI - compromisso com o acompanhamento dos processos conferenciais relativos 

ao tema de sua competência; e 

VII - publicidade de seus atos. 

§ 1º  A participação dos membros no conselho é considerada prestação de serviço 

público relevante, não remunerada. 

§ 2º  A publicação das resoluções de caráter normativo dos conselhos de natureza 

deliberativa vincula-se à análise de legalidade do ato pelo órgão jurídico competente, 

em acordo com o disposto na Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993. 

§ 3º  A rotatividade das entidades e de seus representantes nos conselhos de 

políticas públicas deve ser assegurada mediante a recondução limitada a lapso temporal 

determinado na forma dos seus regimentos internos, sendo vedadas três reconduções 

consecutivas. 

§ 4º  A participação de dirigente ou membro de organização da sociedade civil 

que atue em conselho de política pública não configura impedimento à celebração de 

parceria com a administração pública. 

§ 5º  Na hipótese de parceira que envolva transferência de recursos financeiros de 

dotações consignadas no fundo do respectivo conselho, o conselheiro ligado à 

organização que pleiteia o acesso ao recurso fica impedido de votar nos itens de pauta 

que tenham referência com o processo de seleção, monitoramento e avaliação da 

parceria. 

Art. 11.  Nas comissões de políticas públicas devem ser observadas, no mínimo, 

as seguintes diretrizes: 

I - presença de representantes eleitos ou indicados pela sociedade civil; 

II - definição de prazo, tema e objetivo a ser atingido; 

III - garantia da diversidade entre os representantes da sociedade civil; 

IV - estabelecimento de critérios transparentes de escolha de seus membros; e 

V - publicidade de seus atos. 

Art. 12.  As conferências nacionais devem observar, no mínimo, as seguintes 

diretrizes: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp73.htm
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I - divulgação ampla e prévia do documento convocatório, especificando seus 

objetivos e etapas; 

II - garantia da diversidade dos sujeitos participantes; 

III - estabelecimento de critérios e procedimentos para a designação dos delegados 

governamentais e para a escolha dos delegados da sociedade civil; 

IV - integração entre etapas municipais, estaduais, regionais, distrital e nacional, 

quando houver; 

V - disponibilização prévia dos documentos de referência e materiais a serem 

apreciados na etapa nacional; 

VI - definição dos procedimentos metodológicos e pedagógicos a serem adotados 

nas diferentes etapas; 

VII - publicidade de seus resultados; 

VIII - determinação do modelo de acompanhamento de suas resoluções; e 

IX - indicação da periodicidade de sua realização, considerando o calendário de 

outros processos conferenciais. 

Parágrafo único.  As conferências nacionais serão convocadas por ato normativo 

específico, ouvido o CGPS sobre a pertinência de sua realização. 

Art. 13.  As ouvidorias devem observar as diretrizes da Ouvidoria-Geral da União 

da Controladoria-Geral da União nos termos do art. 14, caput, inciso I, do Anexo I ao 

Decreto nº 8.109, de 17 de setembro de 2013. 

Art. 14.  As mesas de diálogo devem observar, no mínimo, as seguintes diretrizes: 

I - participação das partes afetadas; 

II - envolvimento dos representantes da sociedade civil na construção da solução 

do conflito; 

III - prazo definido de funcionamento; e 

IV - acompanhamento da implementação das soluções pactuadas e obrigações 

voluntariamente assumidas pelas partes envolvidas. 

Parágrafo único.  As mesas de diálogo criadas para o aperfeiçoamento das 

condições e relações de trabalho deverão, preferencialmente, ter natureza tripartite, de 

maneira a envolver representantes dos empregados, dos empregadores e do governo. 

Art. 15.  Os fóruns interconselhos devem observar, no mínimo, as seguintes 

diretrizes: 

I - definição da política ou programa a ser objeto de debate, formulação e 

acompanhamento; 

II - definição dos conselhos e organizações da sociedade civil a serem convidados 

pela sua vinculação ao tema; 

III - produção de recomendações para as políticas e programas em questão; e 

IV - publicidade das conclusões. 

Art. 16.  As audiências públicas devem observar, no mínimo, as seguintes 

diretrizes: 

I - divulgação ampla e prévia do documento convocatório, especificado seu 

objeto, metodologia e o momento de realização; 

II - livre acesso aos sujeitos afetados e interessados; 

III - sistematização das contribuições recebidas; 

IV - publicidade, com ampla divulgação de seus resultados, e a disponibilização 

do conteúdo dos debates; e 

V - compromisso de resposta às propostas recebidas. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D8109.htm#art14i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D8109.htm#art14i


278 

 

 

 

Art. 17.  As consultas públicas devem observar, no mínimo, as seguintes 

diretrizes: 

I - divulgação ampla e prévia do documento convocatório, especificando seu 

objeto, metodologia e o momento de realização; 

II - disponibilização prévia e em tempo hábil dos documentos que serão objeto da 

consulta em linguagem simples e objetiva, e dos estudos e do material técnico utilizado 

como fundamento para a proposta colocada em consulta pública e a análise de impacto 

regulatório, quando houver; 

III - utilização da internet  e de tecnologias de comunicação e informação; 

IV - sistematização das contribuições recebidas; 

V - publicidade de seus resultados; e 

VI - compromisso de resposta às propostas recebidas. 

 Art. 18.  Na criação de ambientes virtuais de participação social devem ser 

observadas, no mínimo, as seguintes diretrizes: 

I - promoção da participação de forma direta da sociedade civil nos debates e 

decisões do governo; 

II - fornecimento às pessoas com deficiência de todas as informações destinadas 

ao público em geral em formatos acessíveis e tecnologias apropriadas aos diferentes 

tipos de deficiência; 

III - disponibilização de acesso aos termos de uso do ambiente no momento do 

cadastro; 

IV - explicitação de objetivos, metodologias e produtos esperados; 

V - garantia da diversidade dos sujeitos participantes; 

VI - definição de estratégias de comunicação e mobilização, e disponibilização de 

subsídios para o diálogo; 

VII - utilização de ambientes e ferramentas de redes sociais, quando for o caso; 

VIII - priorização da exportação de dados em formatos abertos e legíveis por 

máquinas; 

IX - sistematização e publicidade das contribuições recebidas; 

X - utilização prioritária de softwares e licenças livres como estratégia de estímulo 

à participação na construção das ferramentas tecnológicas de participação social; e 

XI - fomento à integração com instâncias e mecanismos presenciais, como 

transmissão de debates e oferta de oportunidade para participação remota. 

Art. 19.  Fica instituída a Mesa de Monitoramento das Demandas Sociais, 

instância colegiada interministerial responsável pela coordenação e encaminhamento de 

pautas dos movimentos sociais e pelo monitoramento de suas respostas. 

§ 1º  As reuniões da Mesa de Monitoramento serão convocadas pela Secretaria-

Geral da Presidência da República, sendo convidados os Secretários-Executivos dos 

ministérios relacionados aos temas a serem debatidos na ocasião. 

§ 2º  Ato do Ministro de Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da 

República disporá sobre as competências específicas, o funcionamento e a criação de 

subgrupos da instância prevista no caput. 

Art. 20.  As agências reguladoras observarão, na realização de audiências e 

consultas públicas, o disposto neste Decreto, no que couber. 

Art. 21.  Compete à Casa Civil da Presidência da República decidir sobre a ampla 

divulgação de projeto de ato normativo de especial significado político ou social nos 

termos do art. 34, caput, inciso II, do Decreto nº 4.176, de 28 de março de 2002. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4176.htm#art34ii
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Art. 22.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 23 de maio de 2014; 193º da Independência e 126º da República. 

DILMA ROUSSEFF 

Miriam Belchior 

Gilberto Carvalho 

Jorge Hage Sobrinho 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 26.5.2014 


