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RESUMO 

 

A Constituição brasileira de 1988 representou um marco na mudança de paradigmas do 

controle social no País ao reconhecer o direito da Sociedade Civil ao controle das ações do 

Estado. No ano de 2012, foi realizada a 1ª Conferência Sobre Transparência e Controle Social 

(1ª CONSOCIAL), evento nacional organizado pelos órgãos de controle interno de governo 

em suas diferentes instâncias, cujo tema central foi "A Sociedade no Acompanhamento e 

Controle da Gestão Pública" e objetivou a elaboração do Plano Nacional de Transparência e 

Controle Social, que pretende se tornar um importante instrumento de combate à corrupção. O 

aparato governamental disponibilizado para a realização deste evento, que mobilizou perto de 

um milhão de pessoas e envolveu 40% da municipalidade da federação, pode representar um 

indicativo do insipiente exercício de combate à corrupção pela sociedade no País. A 1ª 

CONSOCIAL representa um fato que merece um volume maior de estudos sobre o tema, pois 

sua realização não mostra que foram vencidos os fatores impeditivos da participação da 

sociedade brasileira no combate à corrupção. O objetivo desta dissertação é oferecer uma 

contribuição para o movimento de ampliação da participação social desencadeado pela 

Conferência, apresentando possíveis fatores explicativos do baixo grau de participação social 

no Brasil, a partir da experiência da 1ª CONSOCIAL, entre os anos de 2011 e 2012 e, com 

isso, propiciar novas questões que levem a estudos futuros.  Os resultados aqui apresentados 

são decorrentes de uma pesquisa qualitativa, baseada em um estudo de campo, onde o método 

de análise de conteúdo foi empregado para avaliar entrevistas semi estruturadas e a 

observação participante em duas etapas da conferência, a do Estado do Rio de Janeiro e a 

nacional em Brasília. Acrescentou–se a este estudo uma breve abordagem da estrutura 

montada e disponibilizada na Internet pela Controladoria Geral da União (CGU) de orientação 

à realização do evento. 

 

 Palavras-chave: governança, participação social, controle social, corrupção, Sociedade 

Civil Organizada. 

 

 

                                      



 

 

ABSTRACT 

 

The Constitution of 1988 was a milestone in changing paradigms of social control in the 

country to recognize the civil society right to control the actions of the State . In 2012, was 

held the 1st Conference on Transparency and Social Control ( 1st CONSOCIAL ), a national 

event organized by government internal control organs in its different bodies, whose theme 

was "The Society Monitoring and Control the Public Management" and aimed at the 

elaboration of the National Plan for Transparency and Social Control , which aims to become 

an important tool for fighting corruption. The available government apparatus for this event, 

which involved close a million people and involved 40 % of federation municipality, may 

represent an indication of incipient exercise by society to combat corruption in the country 

The 1st CONSOCIAL is a fact that deserves a higher volume of studies on the subject, 

because its realization does not show that the impediments were overcome participation of 

Brazilian society in fighting corruption. This dissertation objective is provide a contribution to 

the movement of increasing social participation triggered by the Conference, presenting 

possible explanations of the low degree of social participation in Brazil , from the experience 

of the 1st CONSOCIAL , between the years 2011 and 2012 , and thereby , providing new 

questions that lead to future studies . The results are derived from a qualitative study , based 

on a field study where the method of content analysis was used to evaluate semi-structured 

interviews and participant observation in two stages of the conference, the State of Rio de 

Janeiro and national in Brasilia . Added to this study a brief approach to the structure built and 

made available on the Internet by the Comptroller General (CGU ) orientation to the event . 

 

 Keywords : governance , participation , social control , corruption , organized civil society . 
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INTRODUÇÃO 

 

A 1ª Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social – CONSOCIAL 

foi realizada em maio de 2012 no Brasil e representou o resultado da mobilização de um 

conjunto de instituições representantes da Sociedade Civil, do Poder Público e dos Conselhos 

de Políticas Públicas para a elaboração das propostas/diretrizes que farão parte do Plano 

Nacional de Transparência e Controle Social, cujo foco se encontra direcionado para a 

melhoria das ações do Estado no atendimento das necessidades da sociedade brasileira. 

A elaboração das diretrizes/propostas para o Plano Nacional de Transparência e 

Controle Social ocorreu dentro de quatro Eixos Temáticos estabelecidos pela Comissão 

Organizadora Nacional (CON) da conferência: Promoção da transparência pública e acesso à 

informação e dados públicos (Eixo I); Mecanismos de controle social, engajamento e 

capacitação da sociedade para o controle da gestão pública (Eixo II ); A atuação dos 

conselhos de políticas públicas como instâncias de controle (Eixo III); e Diretrizes para a 

prevenção e combate à corrupção (Eixo IV).  

Estudos realizados com os resultados produzidos de todas as conferências realizadas 

no País entre os anos de 2011 e 2012 haviam revelado serem estes temas pertinentes entre 

seus participantes que clamavam por mudanças dentro da esfera pública.  

A convocação da 1ª CONSOCIAL ocorreu, inicialmente, através do Decreto do 

Presidente Lula em 8 de dezembro de 2010 revogado depois pelo Decreto de oito de julho de 

2011 da Presidenta Dilma Rousseff instituindo o Ministro de Estado Chefe da Controladoria 

Geral da União (CGU), Sr. Jorge Hage Sobrinho, como seu presidente.  O decreto também 

colocou a CGU na coordenação do evento, contando com a colaboração direta da Secretaria-

Geral da Presidência da República e estabeleceu o uso de seus recursos orçamentários anuais 

para a realização da conferência (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2013) 

Para a implementação da conferência, a CGU procurou desenvolver uma dinâmica 

própria, com base no aprendizado de outras conferências realizadas no Brasil, principalmente 

as da área da saúde, buscando estabelecer a construção das diretrizes/propostas do Plano 

Nacional com a participação de cidadãos do maior número possível de municípios do país. As 

etapas iniciais da CONSOCIAL alcançaram 49% dos municípios brasileiros, envolvendo, 

diretamente, 153 mil pessoas; na etapa nacional estavam presentes 1.600 delegados oriundos 

de todos os estados da Federação. 
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A ideia de uma conferência sobre transparência e controle social no Brasil nasce da 

mobilização dos participantes do 1º Seminário Nacional sobre Controle Social realizado pela 

CGU em setembro de 2009. Este evento teve como objetivo a apresentação de diferentes 

experiências de sucesso na prática do controle social no país e culminou no encaminhamento 

de um pedido ao Ministro-Chefe da CGU para a convocação e realização desta conferência 

(CONSOCIAL, 2012) 

A 1ª CONSOCIAL, cujo tema central é "A Sociedade no Acompanhamento e 

Controle da Gestão Pública", propõe a transparência pública e o estímulo à participação da 

sociedade no acompanhamento e controle da gestão pública como estímulo ao combate à 

corrupção. A peculiaridade do evento é que ele nasce ―de cima para baixo‖ e não a partir da 

mobilização da sociedade para o fomento à participação social. Basicamente, ele cria um 

momento de reflexão que permite a avaliação de ações e o aprofundamento da discussão a 

respeito dos temas por ela propostos, o que possibilitou a aproximação da Sociedade Civil 

com os órgãos de controle interno.  

A conferência foi estruturada de tal forma que seus participantes foram organizados 

em grupos dentro de uma composição onde 60% eram da Sociedade Civil, 30% do Poder 

Público e 10% dos Conselhos de Políticas Públicas. Este preceito foi estabelecido em todas as 

etapas realizadas pela CONSOCIAL até a nacional em Brasília.  

O tema ―corrupção‖ é recorrente na sociedade brasileira, tendo se instalado ao longo 

do processo colonizador, atravessando o Império e cristalizando-se na República. Atenuar sua 

presença no trâmite das ações do Estado brasileiro e do senso comum da população não 

representa uma tarefa de fácil solução.  

As últimas três décadas de governos democráticos no país elevaram a maturidade 

política da população brasileira, possibilitando, com isso, o aumento de manifestações por 

mudanças que se fizeram presentes nas ruas das principais capitais brasileiras, no sete de 

setembro de 2011, cobrando o fim da corrupção e da impunidade no país, fatores que 

prejudicam a gestão dos recursos públicos, inibem a melhoria da qualidade na prestação de 

serviços essenciais como saúde, educação e segurança, obrigando que os mais necessitados 

convivam com as mazelas decorrentes destas práticas pelo uso inadequado dos recursos so 

tesouro e nos repasses da União para os estados da federação e seus municípios. 
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A proposta da Conferência representa algo inédito na lógica do Estado republicano 

brasileiro, que, desde seus primórdios, vislumbrou no controle social um mecanismo de 

governo voltado para o fortalecimento de suas instituições, a consolidação dos interesses 

mercantis no país de molde liberal e a redução do poder político das oligarquias latifundiárias 

(BRESCIANI, 1976).  

A questão da participação da sociedade nas ações de governo e a descentralização do 

poder representam aspectos importantes a serem considerados, pois, deste modo, os homens 

preservam sua igualdade e se apropriam de armas poderosas para lutar contra a dominação do 

aparelho do Estado que ameaça a plena atividade da Sociedade Civil em favor de uma 

sociedade mais justa (MARTINS, 1987, p. 84).  

A realização da 1ª CONSOCIAL vem ao encontro também dos interesses de governo 

posto que, desde 2003, ele é signatário da Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção, 

já tendo ratificado três Tratados Internacionais: a Convenção sobre o Combate da Corrupção 

de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais, a 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômicos (OCDE); a Convenção 

Interamericana contra a Corrupção, da Organização dos Estados Americanos (OEA); e, a 

Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (CNUCC). Todas estabelecem como ideia 

central o fortalecimento da cooperação internacional para ampliar a prevenção e o combate à 

corrupção em todo o planeta; o não cumprimento de seus dispositivos autoriza a comunidade 

internacional a exercer pressão sob seus signatários. (BRASIL, 2013) 

O movimento internacional de combate à corrupção foi iniciado na década de 1990, 

quando representantes da ONU destacados para organizar a ajuda econômica no continente 

africano entenderam que a corrupção representa o fato gerador dos principais problemas 

políticos e sociais que comprometem o desenvolvimento econômico das nações. Nesta mesma 

década, é criada a ONG Transparência Internacional – TI, cujo trabalho consiste em monitorar 

a corrupção e seu combate em governos de todo mundo (FONTOURA, SOARES, 2008). 

Anualmente a TI divulga o relatório dos Índices de Percepção de Corrupção (IPC) de 176 

países monitorados por ela nos cinco continentes do planeta.   

As pontuações do IPC classifica os países/territórios com base em quão corrupto o 

setor público de um país é percebido. É um índice composto, uma combinação de 

pesquisas e avaliações de corrupção, coletados por uma variedade de instituições 

respeitáveis. A IPC é o indicador mais usado de corrupção em todo o 

mundo.(TRANSPARENCY INTERNATIONAL, 2013) 
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Os valores do IPC variam em uma escala de 0 a 100 onde, quanto maior o valor 

melhor a percepção de corrupção de um país. Em 2012, o topo do ranking foi ocupado pela 

Dinamarca, Finlândia e Nova Zelândia, com 90 pontos cada. O Brasil ficou em 69º lugar com 

43 pontos tendo avançado em relação a 2011 quando ocupou a 75ª posição. 

É preciso que se compreenda que nenhum Estado no mundo vai extinguir a presença 

da corrupção. Ela se instala dentro das relações sociais dos países. Ainda assim, alguns deles 

vão ser capazes de lidar com este problema de forma mais eficaz, provocando a sua redução, 

mas nunca a sua eliminação.  

O outro mecanismo utilizado pela TI para atingir seus fins é a Conferência 

Internacional Anti Corrupção (IACC), evento realizado a cada dois anos em países 

considerados relevantes por sua atuação no controle e combate à corrupção. A IACC 

representa o fórum mundial que reúne chefes de estado, sociedade civil e setor privado de 

diferentes países com a finalidade juntar forças e trocar experiências no enfrentamento dos 

desafios cada vez mais sofisticados colocados pela corrupção. A convite da TI, o Brasil foi 

sede da 15ª edição da IACC, recebendo, em novembro de 2012, mais de 1.900 pessoas de 140 

países, entre elas chefes de Estado e seus respectivos representantes de órgãos de controle. A 

importância de sediar tal evento mostra o reconhecimento internacional das ações do governo 

brasileiro no combate à corrupção (IACC, 2013). Mais uma vez a CGU atuou como órgão de 

governo responsável pela realização de um evento voltado para o combate à corrupção no 

Brasil. 

A 1ª CONSOCIAL ocorreu dentro de um contexto que atende diretamente aos 

interesses do governo brasileiro para a ampliação de sua participação em movimentos 

internacionais de combate à corrupção que entendem ser fundamental a participação da 

Sociedade Civil como critério de transparência e democracia participativa de um país. 

A realização dessa conferência, juntamente com a 15ª IACC, é importante para o 

governo brasileiro, que tem interesse em mostrar aos organismos internacionais sua 

mobilização em ações efetivas de combate à corrupção. Porém, a realidade brasileira emerge 

deste cenário, mostrando a existência de fatores que comprometem o êxito dos compromissos 

firmados. Dentre todos que poderiam ser citados neste trabalho, três merecem destaque pela 

influência que exercem na política de combate à corrupção no Brasil, são eles: a dimensão 

territorial do país, o reduzido efetivo atual dos principais órgãos de controle, Ministério 
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Público, Tribunal de Contas da União e CGU, e as políticas públicas de cunho gerencialista 

adotadas pelos governos dos últimos anos.  

A dimensão continental do território brasileiro e a distribuição irregular de sua 

população, frutos de seu desenvolvimento histórico, agem como agravantes para o alcance 

deste propósito, pois está se falando de vinte e seis estados que somam cinco mil, quinhentos e 

oitenta e quatro municípios, que apresentam populações que variam em tamanho de dezenas 

de milhões de pessoas a poucos milhares.   

Analisando os principais órgãos de controle interno do governo federal, através de 

uma simples pesquisa no boletim de novembro de 2012, disponível no Portal de Transparência 

do Governo Federal, é possível descobrir que o número total de funcionários destes três 

órgãos, quando somados, chega a algo em torno de 22.384 servidores. 

Entendendo que a atividade de fiscalização não é realizada por todas as pessoas que 

compõem o quadro funcional de cada um deles, observa-se que a proporção de servidores 

pertencentes aos órgãos de controle interno disponível para monitorar todas as instituições 

federais distribuídas no território nacional, sem incluir as representações estaduais e 

municipais que também podem ser investigadas, se torna muito reduzida. Este fator se agrava 

ainda mais quando se pensa em ações preventivas de combate à corrupção no Brasil para fazer 

valer plenamente os acordos firmados pelo governo.  

A Reforma de Estado de 1995, fortemente concentrada no controle fiscal, que 

propiciou o encolhimento do Estado durante toda uma década, agravou este fato, ao promover 

o esvaziamento da esfera estatal em nível federal; funcionários se aposentaram sem que se 

promovessem novas contratações através de concurso público. 

Transparência Internacional-TI mostra que um dos caminhos viáveis para a solução 

do problema enfrentado pelo governo de uma nação, que se encontra em uma situação como a 

do Brasil, é o fomento na participação da Sociedade Civil no controle das ações do Estado que 

propicia a mobilização da população no controle social para que possa agir de forma 

preventiva.  

Uma análise do volume total de recursos materiais e humanos empregados pela CGU 

para a realização da 1ª CONSOCIAL aponta para a existência de uma precária participação 

popular do país em controle social, no que diz respeito ao tema corrupção. Todas as 

informações apresentadas até este ponto suscitam uma questão apontada a partir da 
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experiência da autora do presente trabalho na CONSOCIAL: que fatores explicariam o 

baixo nível de envolvimento da população brasileira no controle social das ações de 

Estado em relação aos gastos públicos e no combate à corrupção, com base na 

observação da experiência da 1ª CONSOCIAL? 

O relatório de 2012 do Índice de Percepção de Corrupção (IPC) da Transparência 

Internacional divulgou que países como Chile, Uruguai, Cuba, Costa Rica, Porto Rico 

apresentam IPCs melhores que o Brasil. Para a Transparência Internacional, este fator pode 

representar falta de transparência do país e também um baixo envolvimento da Sociedade 

Civil no monitoramento das ações de governo que coíbam o mau uso do dinheiro público; um 

ou outro prejudica a imagem do Brasil frente à comunidade internacional e a organismos 

econômicos; entre os anos de 2011 e 2012, o Brasil avançou apenas quatro posições no 

ranking. 

O Estado tem de ser um provedor mínimo dos direitos da população para o gozo de 

sua cidadania e deve oferecer uma estrutura funcional que propicie a realização das mudanças 

para a melhoria de seus serviços. Costa (2006, p. 176-175) chama atenção para a condução da 

Reforma de 1995, cuja implementação não teve a participação dos setores sociais. Tal fato 

interferiu diretamente na governança brasileira, ao produzir abismos sociais e comprometer a 

prestação dos serviços públicos básicos à população, que já apresenta acentuados níveis de 

desigualdade social, mesmo diante do crescimento econômico. 

A necessidade de se estabelecer um debate contínuo entre os representantes do 

Estado e as instituições sociais, para que se garantam os direitos do cidadão e a democracia, 

só pode acontecer através do embate político entre as organizações sociais e o Estado; este 

ambiente é capaz de potencializar mudanças de maneira adequada (Ibid., p. 190). 

A Reforma de Estado dos anos 1990, que reduziu o aparato governamental em 

número de pessoas e instituições através da privatização e publicização, sugeriu, em seu texto, 

a criação de instrumentos de efetiva avaliação da qualidade dos serviços do Estado que 

contassem com a participação da Sociedade Civil. O texto reforça que ações de controle social 

no país devem compor um processo de criação intensiva de mecanismos de participação e 

controle capazes de instrumentalizar a população na fiscalização, controle e avaliação dos 

serviços públicos e na aplicação eficiente de seus recursos (MARE, 2010). 
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Desenvolver e implantar controles sociais no Brasil com a participação da Sociedade 

Civil é um trabalho árduo e complexo. A dimensão territorial e as gritantes desigualdades 

regionais já representam transtornos suficientes para o comprometimento dos resultados 

desejados, que historicamente sofreram a influência da herança patrimonialista, clientelista e 

coronelista do país, que contribuíram para a desmobilização social para a cobrança de ações 

do governo que resultem na melhoria da gestão dos gastos públicos e da qualidade dos 

serviços oferecidos à população e no combate à corrupção. Fernandes (2009, p. 34) é enfático 

ao colocar que as tradições culturais fazem permanecer a ordem estamental no Brasil, 

desembocando num patrimonialismo exacerbado no interior das instituições políticas, uma 

herança que caminha como uma ―sombra‖ paralela ao desenvolvimento do país e à sua 

inserção no cenário capitalista mundial.  

A inovação trazida pela Conferência, a aproximação da sociedade brasileira com o 

Poder Público em um mesmo ambiente de debates, buscou romper com velhos paradigmas 

que se institucionalizaram dentro e fora do Estado brasileiro e cuja premissa se baseia nas 

relações de mandonismo, herança dos tempos coloniais, que buscavam incentivar práticas de 

manutenção absoluta e inquestionável do poder hegemônico (LEAL, 1997). 

Jessé de Souza (2009) amplia este debate ao trazer novas observações sobre o 

alinhamento das elites nacionais detentoras do poder no país aos interesses econômicos 

mundiais que determinam o direcionamento das ações do Estado na cristalização da 

estratificação social, amplamente utilizada para a produção de um contingente de mão de obra 

desqualificada e, portanto, mais barata, disponível para a perpetuação da exploração.      

A mudança de paradigmas no controle social brasileiro com o envolvimento pleno da 

Sociedade Civil no controle e combate à corrupção exige um esforço e empenho maior do 

Estado para que a reversão desta lógica tenha êxito efetivo. A aprovação do conjunto das 

diretrizes/propostas do Plano Nacional de Transparência e Controle Social dá mostras que 

este processo está em andamento e precisa ser acompanhado pela sociedade brasileira.    

A presente dissertação objetiva investigar que fatores explicariam o baixo grau de 

controle social no Brasil, com base na experiência da 1ª CONSOCIAL realizada no ano 

de 2012, com a intenção de avaliar em que medida o movimento da conferência mostrou que 

existe, de fato, uma baixa participação social no país quanto ao tema combate à corrupção.  

Vergara (2005, p.12) orienta que o pesquisador deve se mobilizar para ―apresentar 
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um trabalho rigoroso, coerente, consistente e, ao mesmo tempo, liberto de teias que possam 

aprisionar um possível contribuição maior‖. Este estudo poderia ter sido iniciado sem a 

construção de hipóteses que teriam sido elaboradas a partir da análise do conteúdo dos dados 

obtidos, mas, para aumentar o rigor da investigação do referencial teórico e criar uma 

centralidade na seleção dos autores, buscou-se aceitar inicialmente que: o processo histórico 

de formação das sociedades nacionais influenciam diretamente o exercício do controle social 

e sua significação; apesar do aparato legal recente, a sociedade brasileira não está preparada 

para o pleno exercício do controle social; e a mobilização social para o enfrentamento dos 

fatores que comprometem o exercício efetivo do controle social no Brasil ainda se encontra 

aquém da realidade do pais.  

O estudo realizado também permitiu uma análise de algumas das ações que o 

governo já vem implementando para este fim e de quais ainda precisam avançar, de acordo 

com o conteúdo das propostas/diretrizes votadas na conferência que irão compor o Plano 

Nacional de Transparência e Controle Social do Brasil.  

Para alcançar tal objetivo, buscou-se conhecer a história do controle social no país, a 

contribuição que a Sociedade Civil organizada brasileira oferece na identificação dos fatores 

que determinam o controle social e as ações promovidas pelos governos federal, estadual e 

municipal para o aumento da transparência, o combate à corrupção e o fortalecimento da 

cidadania.  

O conhecimento acumulado, somado aos registros das observações realizadas nos 

diferentes tipos e etapas da conferência, acrescidas da análise do conteúdo das entrevistas 

semiestruturadas realizadas com os delegados de Brasília e membros da Comissão 

Organizadora Estadual (COE) do Rio de Janeiro, das respostas do questionário aplicado na 

conferência estadual do Rio de Janeiro e na Nacional quando alinhadas ao material produzido 

pela CGU para a realização do evento e aos números finais do relatório divulgado em 

dezembro de 2012, possibilitaram a percepção sobre os principais fatores explicativos do 

baixo grau de envolvimento da população brasileira no combate à corrupção e se encontram 

postos no capítulo Conclusões deste trabalho.  

A realização da pesquisa, durante e após a 1ª Conferência Nacional sobre 

Transparência e Controle Social, produziu informações que podem oferecer relevante 

contribuição em futuras reflexões à cerca do movimento iniciado por ela. Os dados utilizados 

para tal fim foram submetidos ao método qualitativo de Análise de Conteúdo, cuja principal 
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referência escolhida foi Bardin (2011) pelo fato de permitir a aplicação de diferentes recursos 

para a ampliação do seu foco inicial, a Conferência.  

A decisão pela escolha deste método propiciou a junção do conteúdo qualitativo das 

entrevistas semi estruturadas, baseadas na orientação de Fraser e Gondim (2004), realizadas 

com os delegados da etapa estadual do Rio de Janeiro e nacional e os membros da COE-RJ; 

os registros do diário de campo da observação participante produzido em todas as etapas da 

conferência foi norteados pelos critérios de Bulgacov e Vizeu (2006) e Gil (2008); ao material 

quantitativo das questões fechadas do questionário aplicado aos mesmos delegados. Embora 

não se tenha realizado de fato um tratamento documental no material do Portal da 

CONSOCIAL, Cellard (2012) representou a referência utilizada. 

O produto final desta mobilização resultou neste trabalho que está organizado em 

seis capítulos cujo conteúdo foi distribuído dentro do seguinte ordenamento: 

Capitulo I – Metodologia da Pesquisa de Campo apresenta o método utilizado 

para a realização deste estudo através do detalhamento dos recursos aplicados para a obtenção 

dos seus dados na estrutura que deu origem à pesquisa. Os caminhos percorridos, as escolhas, 

os cortes, a identificação do problema, a construção das hipóteses e a técnica aplicada estão 

presentes neste capítulo, posto que culminaram na análise dos resultados apresentadas no 

Capítulo VI e para as conclusões finais desta dissertação. 

Capítulo II - O contexto histórico do controle social no Brasil mostra a 

construção do modelo de controle social brasileiro a partir do legado negativo dos longos 

períodos colonial e escravocrata, cuja influência consolidou o traço autoritário da sociedade 

brasileira refletindo nas ações de Estado predominantes até o final do Século XX. 

Capítulo III - A Reforma de Estado de 1995 apresenta as mudanças realizadas pelo 

governo na estrutura do Estado brasileiro como resposta a abertura de sua economia e seu 

alinhamento a nova ordem mundial. As consequências deste movimento são também 

apresentadas através das ações conduzidas pelo poder Executivo e Judiciário. 

Capítulo IV - A quebra da lógica do controle social pela reconfiguração 

ideológica do Estado revela o esforço realizado pelos órgãos de controle brasileiros quanto à 

geração dos recursos necessários que possibilitem a ruptura de velhos paradigmas e resultem 

na ampliação da participação da população do país para o pleno exercício do controle social e 

no combate à corrupção.   
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Capítulo V – A mobilização para a 1ª Conferência Sobre Transparência e 

Controle Social descreve o modelo adotado para a realização da CONSOCIAL pelo governo 

brasileiro, a contribuição dos integrantes da Comissão Organizadora Nacional (CON) no 

ajuste dos processos para sua implementação em nível nacional e apresenta os resultados 

alcançados publicados no Relatório Final da GCU com base em toda estrutura documental 

disponibilizada na Internet pelo Portal da CONSOCIAL. 

Capítulo VI - Resultados alcançados pela Conferência apresenta o processo de 

sistematização dos dados obtidos pela pesquisa de campo para a produção das informações 

que contribuíram para a solução da questão principal deste trabalho.      

Conclusões apresenta os resultados e as considerações finais sobre o tema da 

dissertação obtidos após análise comparativa das informações produzidas pela CGU e as 

produzidas pela pesquisa de campo.  

O desenvolvimento deste trabalho e os resultados alcançados fazem parte também 

das ações do Núcleo de Estudos de Administração Brasileira (NBRAS) coordenado pelo 

professor Paulo Emílio Matos Martins no PPGAd na Universidade Federal Fluminense.  
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CAPÍTULO I. METODOLOGIA DA PESQUISA DE CAMPO 

 

O presente Capítulo retrata os procedimentos adotados para a realização da pesquisa 

desenvolvida para este estudo. Diante da variedade e quantidade de possibilidades que a 

técnica de Análise de Conteúdo permite em relação a uma pesquisa, esta concentra a 

abordagem metodológica adotada para a realização da pesquisa de campo, cuja análise dos 

resultados da investigação e as inferências estão dispostas no Capítulo VI. 

A pesquisa de campo, realizada dentro do processo de investigação escolhido, 

empregou variados métodos e técnicas em função do principal objeto de estudo, a 1ª 

Conferência Sobre Transparência e Controle Social, ter sido realizado dentro de diferentes 

etapas, envolvendo atores, ambientes e processos distintos. A aplicação destes recursos foi 

possibilitada em função da oportunidade que a autora deste trabalho teve em assumir 

diferentes papéis nas cinco etapas das conferências das quais participou. 

Diante deste cenário, os atores envolvidos foram organizados em um conjunto de 

papéis, cuja função e responsabilidade se modificaram em cada uma das etapas da 

conferência. As pessoas que contribuíram para a concretização deste evento, de acordo com o 

manual metodológico das Conferências Municipais e Regionais da CONSOCIAL, foram 

classificadas dentro de sete tipos distintos: participantes, organizadores, facilitadores, 

relatores, observadores, convidados e delegados. Cada um representou um papel específico na 

conferência, que lhes atribuiu as seguintes funções: 

a) Participante: presentes nas etapas municipais, regionais, livres e virtuais, a função 

do participante era elaborar diretrizes/propostas dentro do Eixo Temático de sua 

escolha e eleger delegados para a etapa estadual; 

b) Organizador: pessoas, representantes da Sociedade Civil, Poder Público ou 

Conselhos de Políticas Públicas, que foram responsáveis pela realização da 

conferência em suas diferentes etapas; 

c) Facilitador: A escolha do facilitador foi muito importante, posto que atuou como 

mediador nos diálogos dentro dos grupos de trabalho que elaboraram e priorizaram 

as diretrizes/propostas, tornando o processo democrático ao garantir que todos 

tivessem voz e vez. Não lhe foi permitido atribuir juízo de valor às opiniões dos 

participantes; ele tinha que conhecer profundamente a metodologia proposta para a 
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Conferência. O foco de sua atuação se concentrou no incentivo à participação de 

todos e, principalmente, garantindo a fala daqueles com opiniões distintas, 

cuidando sempre do tempo disponível para cada etapa do trabalho e chamando o 

grupo de trabalho à construção dos resultados esperados; 

d) Relator: O relator tinha a responsabilidade de registrar a memória do trabalho 

realizado e foi responsável por fazer os ajustes de redação, quando solicitados pelo 

grupo. Quando era possível, colocavam-se relatores dentro de cada subgrupo para 

colaborar com a organização do debate e registro das decisões.  

e) Observador: indivíduo que compareceu na realização da conferência, com a 

autorização da comissão organizadora, sem direito a voz e voto. Poderia estar ou 

não associado a uma instituição; 

f) Convidado: idem observador, com direito a voz, mas sem direito a voto. 

g) Delegado: eleito nas etapas municipais/regionais e estaduais, os delegados da 

CONSOCIAL das etapas estaduais analisaram, selecionaram e votaram nas 

propostas dos eixos temáticos que seguiram para a etapa nacional. Na etapa 

nacional, esta função se repetiu para as propostas finais do Plano Nacional de 

Transparência e Controle Social.   

O cumprimento de diferentes papéis, dentro das etapas realizadas pela 1ª 

CONSOCIAL, possibilitou se fazer uso de diferentes técnicas de pesquisa para a coleta dos 

dados necessários à compreensão deste evento. Foram seis experiências diferentes ao longo 

da conferência que contribuíram para a produção dos resultados e conclusão deste trabalho. O 

Quadro 1 mostra os experimentos vivenciados pela autora desta dissertação de acordo com as 

etapas, o local, o papel desempenhado, o tipo de pesquisa aplicada e o meio utilizado para o 

registro dos dados.  

A insistência em realizá-las todas no Eixo 2 (Mecanismos de controle social, 

engajamento e capacitação da sociedade para o controle da gestão pública) foi em função de 

um entendimento inicial (hipótese 1) de que, neste eixo, haveria uma maior concentração de 

pessoas categorizadas como Sociedade Civil dentro da conferência. Esta hipótese acabou não 

sendo confirmada, nem negada pelos documentos oficiais publicados pela CGU para a 

conferência, posto que o quantitativo dos segmentos – Sociedade Civil, Poder Público, 

Conselhos de Políticas Públicas – por participação nos Eixos Temáticos das diferentes etapas 
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das conferências foi uma informação não disponível no Relatório Final da CONSOCIAL, 

apenas os dados apurados da pesquisa de campo foi que forneceram esta informação.  

Etapa Local Papel Tipo Meio 

 

Regional 

Niterói/Mangaratiba 

 

Cidade de 

Niterói 

Membro da 

CORE, facilitadora 

e relatora do Eixo 

2 

 

Observação 

participante 

 

Diário de 

campo 

Simulação para 

testar a metodologia 

da conferência na 

etapa municipal 

 

Cidade do Rio 

de Janeiro 

Participante 

membro da 

Sociedade Civil no 

Eixo 2 

 

Observação 

participante 

 

 

Diário de 

campo 

 

 

Municipal da 

Capital 

 

Cidade do Rio 

de Janeiro 

Participante 

membro da 

Sociedade Civil no 

Eixo 2 

 

Observação 

participante 

 

Diário de 

campo 

 

 

Estadual do RJ 

Cidade do Rio 

de Janeiro 

Observadora do 

Eixo 2 

Observação 

participante 

e entrevista 

Diário de 

campo e 

questionário 

 

 

Livre 

Conselho 

Regional de 

Contabilidade 

do Estado do 

Rio de Janeiro 

Participante 

membro da 

Sociedade Civil no 

Eixo 2 

 

Observação 

participante 

 

Diário de 

campo 

 

 

Nacional 

 

 

Distrito Federal 

de Brasília 

 

 

Observadora do 

Eixo 2 

 

Observação 

participante 

e entrevista 

Diário de 

campo e 

entrevista 

com 

filmagem e 

questionário 

Quadro 1 – Tipos de Pesquisas aplicadas na dissertação 

 

A participação na Conferência Regional Niterói/Mangaratiba permitiu acesso aos 

coordenadores da CGU responsáveis pela mobilização da conferência no estado do Rio de 

Janeiro, que fizeram o convite para a participação na simulação da metodologia adotada pela 

CON na conferência Municipal da capital do estado. Mais uma vez a participação no Eixo 2 

possibilitou novas observações das atitudes dos organizadores do evento. Os que mais se 

destacavam, quanto à atuação e envolvimento no processo, foram dois funcionários do 

Tribunal de Contas do Município, surgindo daí uma hipótese (hipótese 2): a realização da 

conferência é fruto da articulação direta dos órgãos de controle nos diferentes níveis de 

governo.  Surgindo daí a questão: o quanto os órgãos de controle do Estado estão envolvidos 

para o sucesso desta conferência.  
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Na etapa da conferência da Cidade do Rio de Janeiro, conforme descrito no Quadro 

1, a experiência foi de participante da Sociedade Civil elaborando diretrizes/propostas para o 

Eixo 2. Os fatos mais significativos ocorridos nesta etapa foram registrados em um diário de 

campo. Num destes registros está uma observação sobre a falta de dados que identificassem 

as pessoas que atuavam dentro dos eixos elaborando as propostas, já que sua distribuição 

dentro dos subgrupos de trabalho era feita de maneira voluntária, dispersa e não programada.  

De acordo com o manual de orientação da conferência, o participante das 

conferências municipais/regionais e livres deveria se inscrever previamente no Eixo temático 

para a elaboração/análise das propostas da conferência; daí a existência da quantificação do 

número de pessoas envolvidas por eixo, que foi divulgada no Relatório Final e a inexistência 

de número dos participantes por eixo identificados de acordo com o seu segmento de registro, 

Sociedade Civil, Poder Público e Conselhos de Políticas Públicas. Em nenhuma das etapas 

anteriores à nacional foi possível identificar quais as pessoas que participaram da 

elaboração/análise das propostas nos subgrupos de trabalho, o que possibilitou uma outra 

hipótese (hipótese 3): existe uma forte concentração de representantes do governo dentro dos 

Eixos da conferência. 

Observando a atuação das pessoas que participaram da conferência e da comissão 

organizadora de Niterói e também conversando com alguns dos participantes da conferência 

da capital, foram registrados relatos no diário de campo de que a conferência possibilitou a 

integração de instituições sociais diferentes em um mesmo espaço de debates e, com isso, 

alterou a relação da população com o governo. Baseado nestes fatos, se entendeu que era 

necessário investigar se a conferência possibilitou a ampliação de debates e a participação da 

população nos temas propostos por ela (hipótese 4). 

Esta percepção se ampliava para as conferências estaduais e nacional, enquanto a 

atuação do delegado seria fundamental para a defesa das propostas de seu município/estado, a 

fim de que as mesmas pudessem vir a compor o Plano Nacional de transparência e controle 

social.  Não existiam meios disponíveis que pudessem apontar a efetividade da atuação dos 

delegados nas conferências. Foi necessária uma investigação sobre este fato para se esclarecer 

outra hipótese (hipótese 5) surgida durante a participação das conferências sobre a efetividade 

da atuação do delegado na aprovação das propostas apresentadas nas etapas estaduais e 

nacional.  
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Para buscar validar ou não as hipóteses criadas durante a participação nas etapas de 

Niterói e da capital, seria necessária participação das etapas estadual e nacional. Não tendo 

sido eleita delegada na conferência municipal do Rio de Janeiro, a solução foi obtida, após 

aprovação da COE-RJ, na função de observadora na conferência estadual. Para que a COE do 

Rio de Janeiro aprovasse a participação, foi necessário o envio prévio de um pedido formal à 

comissão. 

Então se buscou estruturar um modelo de investigação que conseguisse elucidar as 

hipóteses produzidas através das observações advindas da participação nas duas conferências 

municipais: 

 Existe maior concentração de pessoas categorizadas como Sociedade Civil no 

Eixo 2; 

 A realização da conferência é fruto da articulação direta dos órgãos de controle 

nos diferentes níveis de governo; 

 Existe uma forte concentração de representantes do governo dentro dos Eixos 

da conferência; 

 Houve efetividade da atuação dos delegado na conferência; e 

 A mobilização para a realização das conferências municipais no estado alterou 

de alguma forma o comportamento da população para o controle social e o 

combate à corrupção. 

 A busca para se alcançar os objetivos propostos levaram a pesquisa a dois caminhos 

distintos a partir do uso de um mesmo instrumento de coleta de dados: a entrevista.   

Primeiramente, foi elaborado um questionário, que foi aplicado na conferência 

estadual e identificava o perfil do delgado, acrescido de cinco questões fechadas e duas 

abertas. Sua função foi de identificar o segmento do delegado na conferência, se o mesmo era 

membro atuante no governo, medir a contribuição da CONSOCIAL para a mobilização da 

população no controle social e a efetividade das ações do delegado na etapa estadual da 

conferência. O modelo deste questionário se encontra no Anexo 1 desta dissertação.  
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Esse instrumento de coleta de dados foi aplicado aos delegados que participaram da 

priorização das diretrizes/propostas do Eixo 2 na etapa estadual, sendo respondido por  103 

dos 110 presentes no eixo.  

Após a realização da etapa estadual, foram agendadas entrevistas para apurar as 

expectativas e observações que os membros dos órgãos de controle da COE tiveram em 

relação à etapa estadual da conferência. Ela foi conduzida através de entrevista 

semiestruturada com quatro funcionários AGE-RJ, dois deles membros da COE e os outros 

dois voluntários na mobilização da conferência no estado; um funcionário comissionado da 

Casa Civil do governo do estado membro da COE; uma funcionária da AGE cedida ao TCE-

RJ, que participou da conferência como voluntária nas mobilizações realizadas nos 

municípios interioranos do estado da Cidade do Rio de Janeiro, posteriormente participando 

na etapa da capital, sendo eleita delegada para a etapa estadual e nacional.   

Buscando elucidar as percepções criadas por estas entrevistas, foram incluídos neste 

grupo quatro funcionários da CGU, também órgão de controle interno, três deles responsáveis 

pela mobilização e realização da conferência no Estado do Rio de Janeiro.  

As informações produzidas conduziram um questionamento sobre a ampliação da 

pesquisa aos delegados da etapa nacional. A oportunidade surgiu com o aceite pela CON do 

pedido de inscrição de observadora nesta etapa, que possibilitou a aplicação da pesquisa de 

perfil de delegado do Eixo 2 na etapa nacional.  

O mesmo questionário foi aplicado acrescido de entrevistas filmadas com vinte e três 

delegados do Eixo 2, em que foram questionadas a motivação que os levou a participar da 

CONSOCIAL e a expectativa sobre os resultados da conferência nacional. Com os 

questionários foram obtidos 166 documentos considerados válidos da etapa nacional. 

A experiência adquirida atuando em diferentes papéis das etapas da conferência 

produziu um material significativo na forma de entrevistas filmadas, entrevistas por 

questionários e registros das observações participantes, esta última fruto da percepção 

individual e de conversas com pessoas que estiveram presentes na conferência que 

contribuíram para as conclusões apresentadas no Capítulo VI desta dissertação.  

Esta etapa do presente estudo mostra a metodologia adotada para a elaboração da 

pesquisa que buscou os fatores explicativos para o baixo nível de envolvimento da 
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população brasileira no controle social das ações de Estado em relação aos gastos 

públicos e no combate à corrupção. 

O problema da pesquisa: 

O envolvimento com diferentes atores, os depoimentos colhidos e as informações 

trocadas com as pessoas que participaram da organização das conferências e da elaboração 

das diretrizes/propostas do Plano Nacional de Transparência e controle social mostraram a 

existência de fatores que inibem a participação popular no controle social do Estado e no 

combate à corrupção.  

Esta pesquisa buscou investigar que fatores explicariam este baixo nível de 

envolvimento, o que levou a CGU mobilizar tantas pessoas e recursos no país inteiro com o 

propósito de buscar reverter esta situação.  No Capítulo III foram apresentadas algumas das 

situações históricas, sociais e políticas que contribuíram para tal fato dentro do modelo 

civilizatório do Brasil. Tais considerações, fruto de pesquisa bibliográfica, abordaram o tema 

controle social e corrupção sob a ótica de autores já consagrados. 

A motivação desta pesquisa buscou ir além do material já disponível, aproveitando a 

mobilização da própria conferência para ouvir de seus delegados e organizadores pertencentes 

aos órgãos de controle, quais as suas percepções e vivências sobre controle social e combate à 

corrupção durante o próprio processo de realização da CONSOCIAL. Esta foi compreendida 

como uma oportunidade rara para se pesquisar sobre tais fatores, já que o evento reuniu 1.600 

brasileiros de todos os estados da federação para debaterem sobre a participação da sociedade 

nas ações do Estado e no combate à corrupção.  

Amostra: 

A seleção do corpus estabeleceu como participantes da pesquisa os delegados da 

conferência que atuaram no Eixo 2, nas etapas estadual do Rio de Janeiro e nacional, e os 

membros da comissão organizadora estadual do Rio de Janeiro (COE) da 1ª CONSOCIAL. A 

relevância da pesquisa no primeiro grupo buscou conhecer a identidade, o perfil sócio-

econômico, as motivações que os integraram ao movimento da conferência e a decidir se 

tornarem representantes de suas localidades. Já para o grupo de entrevistados formados por 

membros da COE, constituídos em sua maioria por funcionários de carreira dos órgãos de 

controle, a busca foi focada nas lições aprendidas com a realização da conferência estadual.   
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Todo o trabalho foi conduzido na busca de respostas para influências históricas, 

herança cultural, fatores econômicos e sociais que explicariam a baixa participação, por isso 

as entrevistas foram conduzidas dentro dos seguintes critérios: 

Para os delegados: 

 Saber se ele, ou sua comunidade, já se encontrava envolvido em algum tipo de 

mobilização voltada para o controle social; e 

 Buscar entender a motivação que levou o delegado a querer se integrar ao 

movimento da conferência e saber quais as expectativas que ele nutre sobre os 

resultados do evento. 

Para os funcionários dos órgãos de controle: 

 Colher os relatos da experiência adquirida na realização da conferência; e 

 Entender a expectativas dos representantes dos órgãos de controle com os 

objetivos da conferência. 

Produção do Conhecimento: 

 

O conhecimento aqui adquirido foi produto direto das entrevistas filmadas, das 

informações produzidas com a aplicação dos questionários e dos registros do diário de campo 

das observações participantes nas diferentes etapas. O tratamento dado às entrevistas baseou-

se nos critérios de análise de conteúdo de Bardin (2011) aplicados nas transcrições resumidas 

das entrevistas. A elaboração das informações, a partir dos dados do questionário, empregou o 

tratamento estatístico descritivo pela análise das tabelas de contingência construídas a partir 

dos dados dos questionários.    

As razões quanto à escolha da técnica de pesquisa de caráter qualitativo da análise de 

conteúdo se destacam, principalmente, em função da CONSOCIAL representar o primeiro 

movimento nacional apoiado pelo governo para estimular a população ao controle social 

através da elaboração de um Plano Nacional. A falta de um referencial específico sobre o 

assunto indicou um caminho mais voltado à exploração do tema do que uma insistente 

formulação prévia de hipóteses. Este tipo de técnica permite o ajuste dinâmico à medida que a 

pesquisa avança, contribuindo para futuros trabalhos no campo de controle social e combate à 

corrupção. A análise de conteúdo tolerou bem a combinação de dados qualitativos das 
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entrevistas com os dados quantitativos das tabelas de inferência obtidas pelas respostas 

fechadas dos questionários. 

Dellagnelo e da Silva (2005, p. 99-100) orientam no uso desta técnica a configuração 

do processo de identificação, codificação e categorização de dados primários qualitativos em 

informações quantitativas. Para sua aplicação, o pesquisador precisa construir um conjunto 

prévio de ―categorias mutuamente exaustivas e exclusivas que podem ser usadas na análise 

documental. A partir disso, verifica-se a frequência na qual cada categoria é observada nos 

documentos estudados‖ para a obtenção de indicadores quantitativos que permitam a 

inferência de conhecimento.  

Os registros realizados durante o processo de observação participante em todas as 

etapas produziram considerações pontuais que contribuíram para o direcionamento da 

investigação na medida da efetividade das orientações estabelecidas pelas comissões 

organizadoras. Durante a contribuição na CORE de Niterói no papel de organizadora, 

facilitadora e relatora esta autora teve acesso direto ao material conduzido pela CON e 

produzido pela CGU, que se encontra comentado com mais especificidade no Capítulo V, 

tendo feito uso intensivo do mesmo junto com os outros membros da comissão.  

Tais observações contribuíram para a análise final da conferência e para as 

conclusões preliminares da pesquisa descritas no Capítulo VI, cujo foco foi mostrar os 

critérios estabelecidos nesta pesquisa, preceituados dentro dos princípios adotados por Bardin 

(2011), quanto à aplicação da análise de conteúdo. Os próximos três capítulos apresentam o 

referencial teórico que contribuiu para a elaboração deste estudo. 
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CAPÍTULO II.  O CONTEXTO HISTÓRICO DO CONTROLE SOCIAL NO BRASIL 

A aplicação do controle social no Brasil passa por diferentes modelos fortemente 

influenciados pelo contexto econômico, político e social, decorrentes do processo civilizatório 

adotado no país ao longo de sua história. Holanda (1995), Prado Junior (1961) e Freyre 

(1990) são unânimes ao declarar que a ocupação da colônia portuguesa na América se deu de 

forma exclusiva e inovadora, servindo de referência para outras nações europeias que 

organizaram colônias no continente americano.  

O exercício do controle sobre os membros de uma sociedade pelo Estado pode ser 

aplicado seguindo diferentes modelos, que podem variar de acordo com o contexto histórico. 

Seu objetivo é unicamente direcionado para a preservação do poder das classes dominantes 

que usufruem os privilégios decorrentes da exploração de outras classes sociais (CHAUI, 

2008, p. 85).  

Durkheim (2008, p. 39) declara que os mecanismos de controle disponibilizados para 

a formação de um indivíduo em um grupo social são construídos de acordo com o meio no 

qual ele está inserido. Sociedades complexas, construídas sobre diferentes camadas 

fortemente estratificadas, tendem a utilizar mecanismos mais rígidos de controle sobre seus 

membros e grupos que vivam de maneira mais simples, usufruindo os recursos comuns e 

compartilhando deles. 

O histórico do controle social brasileiro não é diferente do que afirmam estes autores, 

apenas suas especificidades delinearam modelos diferenciados que foram sendo adaptados ao 

longo de sua história. Logo, para melhor compreensão do momento presente e as expectativas 

criadas pela realização da primeira Conferência Sobre Transparência e Controle Social, segue 

explanação sobre o tema e sua evolução na história do país.  

O processo civilizatório no Brasil, iniciado com a implantação do sistema de 

Capitanias Hereditárias no Século XVI consolidou uma estrutura social e institucional 

totalmente inovadora quando comparada à dominação portuguesa em outras partes do mundo. 

As terras férteis e o relevo favoreceram o cultivo de produtos tropicais de maneira predatória 

em áreas extensas, propiciando o rápido enriquecimento dos donatários e, consequentemente, 

a instalação permanente dos representantes da Coroa portuguesa no continente americano 

(PRADO JUNIOR, 1961 p. 113-114). 
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Segundo a concepção de Holanda (1995, p. 47, 88, 92), predominante na década de 

1930, este tipo de economia não encontrou no elemento nativo a força impulsionadora para 

sua produção em larga escala. Por isso adotou a mão de obra escrava oriunda da África que já 

tinha sido inserida com sucesso no arquipélago da Madeira pelos portugueses. Porém, Novais 

(1975) desconstrói esse argumento, mostrando que a adoção de um sistema escravista de 

produção, em detrimento de mão de obra assalariada, possibilitou ao empresariado da 

metrópole portuguesa ampla margem de lucro em seus negócios no Brasil. A riqueza 

alcançada na colônia encontrou rentabilidade através da organização de empresas fundadas no 

latifúndio vinculado ao escravismo. Como conseqüência, o atraso tecnológico associado ao 

caráter predatório auxiliou na estamentização de uma sociedade estruturada em castas 

incomunicáveis, privilegiando juridicamente a camada dominante.     

O monopólio escravista da África e o tráfico negreiro estruturaram um sistema 

complexo de extrema lucratividade para a Corte lusitana e seus negócios no Brasil. 

(RIBEIRO, 1995, p. 119). Posteriormente, ele seria ampliado para atender outras demandas, 

dado o seu maior grau de eficiência, tornando Portugal o principal fornecedor de escravos na 

América, onde a escravização do silvícola não tinha se mostrado tão rentável (p. 160-164).  

A monocultura da cana-de-açúcar representou a base econômica do país por quase 

três séculos e foi a responsável pela formação da aristocracia rural, que modelou a estrutura 

social e política do Brasil colonial, perpetuando-se através de seus descendentes até o fim do 

Segundo Reinado. 

A herança lusitana contribuiu para a formação dos costumes da população brasileira 

e também para construção das instituições do seu Estado Nacional. Ela capitaneou a estrutura 

econômica, política e social do Brasil e consolidou sua vocação de exportador de produtos 

tropicais e riquezas minerais (PRADO JÚNIOR, 1961, p. 26). 

A sociedade brasileira foi construída dentro de um modelo de pirâmide social, em 

que, em seu topo, encontrava-se a população branca, representada por fidalgos lusos, que 

dirigiam a economia colonial a partir do latifúndio monocultor e atividades extrativistas, 

seguidos dos representantes da coroa, que ocupavam cargos da administração monárquica no 

Brasil e depois dos homens livres, sem posses, que ganhavam a vida a partir dos ganhos de 

seus ofícios. Muitos enriqueceram com o comércio de escravos por se tratar de atividade 

primordial na colônia, já que importação e exportação ficavam sob a tutela dos representantes 

do Rei de Portugal. Outras concessões eram oferecidas para banqueiros e armadores nos 
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núcleos portuários para a sustentação do comércio de produtos tropicais e de escravos 

africanos (RIBEIRO, 1995, p. 176-177).  

A política colonial foi organizada nos primeiros três séculos de colonização dentro 

do pressuposto que o principal objetivo da produção latifundiária seria obter excedentes para 

a exportação, garantindo, com isso, o lucro dos comerciantes, consequentemente, o 

engrandecimento de um Estado condutor de política protecionista aos interesses comerciais 

(COSTA, 1975, p. 68), que provocaria permanente tensão interna nas relações entre 

produtores e comerciante, desencadeando movimentos separatistas ao longo deste período, e 

externa entre Portugal e outras nações impedidas de participar deste comércio, culminando 

nas invasões holandesa e francesa nos Séculos XVI e XVII (p. 71-72, 91).  

 A preservação da cúpula empresarial do Brasil colonial foi garantida pela Coroa pela 

manutenção de um patriciado de funcionários burocráticos ocupando funções governamentais 

e um corpo militar para a defesa do litoral e repressão social. As ordens eclesiásticas atuavam 

de forma solidária na ocupação do território através do controle da população indígena, 

integrando-se as atividades de produção em seus latifúndios (RIBEIRO, 195, p. 178) 

Por quase dois séculos não existiram outras formas de atividades econômicas 

disponíveis que não as ligadas à exploração agrária e mineral. Restando apenas os incipientes 

núcleos urbanos, próximos ao litoral ou em localizações estratégicas da colônia, que ao longo 

de trezentos anos nunca ultrapassaram o número de três: Salvador, Rio de Janeiro e Recife 

(PRADO JUNIOR, 1961, p. 83).  

A economia exportadora do latifúndio escravocrata estabeleceu a quase inexistência 

de níveis intermediários na pirâmide social do Brasil, cuja base foi ocupada por escravos e 

mestiços destituídos de posses, cultura e educação. Toda a riqueza produzida no país foi fruto 

direto da relação de exploração existente destas duas classes sociais. A instituição que 

possibilitou a sustentação desse modelo econômico, que representou a célula da economia 

agrária e fundamentou a estrutura social e econômica do Brasil colonial é a fazenda em forma 

de latifúndio monocultor, funcionando como uma única unidade produtora que congregava 

um grande número de indivíduos (Ibid., p. 117).  

Holanda (1995, p. 89-92) apresenta este tipo de estrutura como institucionalizada 

dentro do modelo inovador português, estabelecido dentro de unidades de produção 

autônomas e autos suficientes. Diante da total inexistência no país de uma infraestrutura 
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mínima para os que aqui aportavam, a Casa Grande do Engenho de Açúcar agregou na figura 

do seu Senhor todas as funções política, social e econômica da região onde se encontrava.  

Competia-lhe o exercício do controle social sobre toda a população permanente do latifúndio 

estratificada em agregados, dependentes e escravos. A autossuficiência da fazenda reduzia a 

necessidade de contato com as povoações do litoral que, normalmente, só ocorria em época de 

festividades religiosas. A religião também era assunto dos senhores de terras que mantinham 

seus próprios clérigos instalados nas capelas contíguas à casa senhorial.   

Viana (1987, p. 97) confirma o que Holanda (1995) declara, acrescentando que o 

latifúndio monocultor isolava os habitantes das fazendas do litoral e do resto do país, 

modelando suas relações sociais. Esta configuração foi marcadamente predominante no 

Nordeste do país durante o período do Ciclo da Cana. Contrariando esta lógica, a descoberta 

do ouro em Minas Gerais, que deu início ao Ciclo do Ouro, que durou do Século XVII ao 

XVIII, mostra a ocupação das terras de maneira mais intensiva com as lavras sendo 

distribuídas em uma proporção muito menor que os latifúndios monocultores, o que 

possibilitou a formação de núcleos de povoamento e a eliminação dos vazios populacionais 

tão comuns ao norte da colônia. Esta formação facilitou o surgimento de vilas mais populosas, 

afastadas da região litorânea, estabelecendo um modelo diferente de relações sociais quando 

comparado aos Engenhos de cana; ainda assim também foram marcadamente influenciados 

pelo regime de escravidão e totalmente distanciados de conceito de unidade nacional. 

O modelo econômico colonial brasileiro foi original em sua adequação ao território e 

determinado por uma lógica oportunista predominantemente extrativista. A origem da 

estrutura política e social instalada pelos portugueses no país surgiu na idade média européia, 

tendo Portugal baseado nela as suas instituições.  A procedência do Estado-Império 

português, instituído no Brasil colônia, foi centralizada na figura do soberano que detinha 

poder inquestionável, posto ser divino e certificado pelo Papa em Roma e definiu a pirâmide 

social brasileira. (Ibid., p. 90) 

O aparato legal do Império luso instituiu uma administração formada por agentes 

nomeados pelo soberano que o ―acompanhavam como auxiliares ou burocratas”. Este corpo 

funcional era constituído por fidalgos que gravitavam na corte em torno do Rei originários da 

nobreza urbana. Sua atuação, enquanto representantes do Estado, podia ser tanto nas 

províncias da metrópole quanto nas colônias de além mar. 
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Viana ainda mostra que neste tipo de formação institucional a massa da população 

tem lugar totalmente fora das decisões de governo. Ao se qualificar, no Brasil colônia, a 

massa da população, observa-se ter sido ela formada por escravos, índios e mestiços. A 

inexistência de uma ideia de povo não altera o modelo, até porque aqui sequer havia um povo 

ou Nação para serem governados; os senhores eram detentores de todo o controle social de 

suas terras.  

Os movimentos revolucionários sofreriam de uma fraqueza congênita: às enormes 

distâncias geografias, à dissociação entre as províncias, à falta de meios de 

comunicação e transportes há que somar-se as enormes distâncias sociais que 

separam a reduzida elite dos letrados da massa inculta, composta de escravos, negros 

e mulatos livres ou alforriados, descendentes de escravos e brancos miseráveis. A 

desconfiança que os primeiros sentiam em relação à ―plebe‖, que esperavam ver 

levantar-se contra eles, é claramente manifesta na documentação (COSTA, 1975, p. 

95). 

Desta forma é que foi mantido o sistema parasitário europeu, posto que retirasse 

dessa estrutura de produção o meio para a preservação da metrópole pela transferência das 

riquezas aqui produzidas. O sistema econômico edificado nas grandes fazendas e a 

preservação da ―vassalagem‖, espécie de pessoas que viviam à custa do Senhor que os 

alimentava, tornando-os um exército de inúteis, existiu à custa dos povos escravizados 

qualificados como ―peças‖ da máquina indutora da riqueza de seus donos (BOMFIM, 2005, p. 

143-153). 

Mesmo se tratando de empreendimento econômico privado, destituído de caráter 

nacional, o controle exercido pelos Senhores da cana sobre suas terras e nas regiões sob sua 

influência, atribuiu-lhes um poder maior que a própria representação da Coroa na colônia. 

Esta, por sua vez, instalando-se mais predominantemente nas regiões portuárias, exercia o 

papel mais de representação comercial e fiscal do que política (Ibid., p. 81). O latifúndio 

monocultor conduziu a economia colonial e fez de seus proprietários os mandatários de suas 

regiões. Esta força política inicia seu declínio no limiar do Século XIX com a instalação da 

Família Real Portuguesa no Brasil e o início da construção do Estado Nacional brasileiro.  

A vinda da corte portuguesa para o Brasil, a elevação da colônia a Reino Unido de 

Portugal, Brasil e Algarves e a abertura de seus portos às nações amigas, entenda-se apenas a 

Inglaterra, representou o marco da fundação do Estado Nacional brasileiro, fato que se 

consolidou com a Independência em 1822 e com a criação do primeiro e único Império 

genuinamente americano. Toda a sua configuração inicial, assim como o modelo aplicado em 
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suas instituições, foi estruturada a partir de uma única referência conhecida nestas terras - o 

absolutismo português com todas as suas deficiências e mazelas (COSTA, 2010, p. 75) 

Durante o processo de emancipação política do Brasil, eclodiram movimentos 

separatistas em diferentes pontos do país. Alguns instigados pela classe portuguesa no desejo 

de manter privilégios antigos, outros influenciados pelo ideal republicano das ex - colônias 

espanholas, ambos os movimentos foram repelidos pelas forças inglesas que apoiaram D. 

Pedro. A prevalência de grupos sociais no represamento destes movimentos mostra o 

interesse de se organizar o novo Estado Nacional sem colocar em risco o ―domínio econômico 

e social e garantir as relações externas de produção― como principais objetivos (COSTA, 

1975, p. 122). 

A história do autoritarismo e da forte concentração do poder no grupo oligárquico no 

Brasil se perpetua ao longo de todo o período Imperial e se mantém com o advento da 

República. A mudança política decorrente deste fato no final do Século XIX não promoveu 

alterações na base de sustentação econômica do Estado brasileiro; este continuou concentrado 

na produção intensiva em grandes áreas agrícolas de produtos tropicais para exportação.  

A peculiaridade da alteração no aspecto político do país acaba sendo mostrado nos 

romances da época através das obras de Machado de Assis (Esaú e Jacó) e Lima Barreto 

(Nuno e Ninfa) que retratam de forma pitoresca que a mudança do sistema político no Brasil 

de Império para República não realizou significativas alterações nas relações sociais de então. 

As oligarquias continuaram dominando o cenário político, excluindo da participação o grosso 

da população (ASSIS, 1994; BARRETO, 1950). 

O porta-voz da categoria socialmente dominante seria mantido dentro da elite de 

letrados que se encarregariam de forjar ―uma ideologia mascarando as condições do sistema e 

ignorando a distância entre as disposições jurídicas e a realidade‖. A ideia de igualdade e 

liberdade propagada no sistema republicano não se alinharia a 19/20 da população (COSTA, 

1975, p. 125). 

A novidade foi a mudança na estrutura de produção, que introduz a mão de obra 

assalariada europeia no país, mais acentuadamente após o fim da escravidão. O esforço 

desprendido para o fortalecimento do novo sistema liberal republicano concentrou na nova 

figura do Presidente de Província, espécie de governador dos dias atuais e nas atribuições do 

Delegado distrital os poderes coercitivos para o exercício do controle social dentro dos 
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diferentes extratos da população utilizados para a garantia da perpetuação do novo regime 

político (BRESCIANI, 1976, p. 36). 

A aristocracia rural no Brasil iniciaria assim seu ―canto do cisne‖ político em função 

da adoção do modelo federalista do Regime Republicano brasileiro que procurou se impor 

pela redução do insulamento dos grandes latifúndios pelo aumento efetivo da presença de 

Instituições Nacionais pelo país (Ibid., p. 55-56).  

A mudança política, e não a econômica, estabelecida pela queda do regime 

monárquico não levou em conta as possíveis alterações sociais. Estas já se encontravam em 

um processo de mudança muito antes de 1889, em função do avanço do movimento 

abolicionista, fortemente influenciado pela Inglaterra, que buscou romper definitivamente 

com a escravidão no Brasil. A vinda de europeus para o país como mão de obra assalariada 

não conseguiu se impor em uma sociedade de tamanha estratificação social de mais de 

trezentos anos. O sonho de Nabuco (2000) de uma Nação constituída por um povo pleno de 

liberdade e direitos sociais não se consolidaria na aurora do Século XX. 

A adoção do sistema federalista para Regime Republicano no Brasil surge como uma 

solução adequada aos países que possuem vastas áreas geográficas e apresentam forte 

diversidade econômica, cultural e política. Anderson (2009, p. 100) mostra ser ele adequado 

para o fortalecimento dos governos regionais quando seus interesses se encontram alinhados 

aos interesses nacionais.  

No Brasil as propostas e promessas do movimento republicano, que culminaram no 

golpe que pôs fim ao Império brasileiro, acabaram se tornando de pouco efetividade para a 

população de uma forma geral. Em menos de uma década, o novo modelo de Estado afastaria 

os militares golpistas, posto que retomariam assento os representantes das oligarquias rurais. 

Dentro do novo contexto, eles surgiriam na forma de deputados e senadores ―eleitos pelo 

povo‖ em seus estados atuando diretamente na defesa dos interesses de seus grupos. A 

Constituição de 1891 não discriminou eleitor ou elegível em função de seu patrimônio, como 

o fez a de 1824. Foram alijados do processo eleitoral analfabetos, praças de pé, mendigos e 

religiosos sujeitos a ordem de obediência (BRASIL, 1891).  

Na prática, o sistema liberal adotado pelo novo sistema político do Brasil não podia 

se efetivar em todo o país. O processo político acabaria por suprimir os demais grupos sociais 

para que não pudessem exercer pressão sobre os fundamentos da estrutura monocultora-
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latifundiária existentes. A queda do Império nada mais representou que uma fórmula para a 

manutenção da sociedade agrária, ―cabendo-lhe o monopólio do uso do poder em nome da 

nação‖ (SOUZA, 1975, p. 169). 

Observa-se, no período de 1890-1930, o fortalecimento do Executivo Federal pela 

intensa concentração de recursos fiscais na União provenientes da pesada carga tributária 

imposta aos estados da federação neste período. Guiado por interesses próprios, o governo 

federal transformou os recursos acumulados em investimentos, beneficiando de maneira 

parcial os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, patrocinando o surto industrial que ocorreu 

posteriormente na Era Vargas (LEAL, 1997, p.175). 

A hegemonia econômica do governo atribuía-lhe o pleno exercício do controle 

político e social no país através da manipulação dos governadores dos estados, responsáveis 

pela distribuição dos recursos da União entre seus municípios, perpetuando alianças políticas 

que exerciam o controle de votos dos eleitores que mantinham os representantes desta 

estrutura fraudulenta no poder (Ibid., p. 279). 

A sangria das divisas estaduais para o Governo Federal ampliou sua capacidade 

coercitiva contra qualquer estado que lhe mostrasse oposição.  Além da manipulação 

econômica, o corpo de tropa permanente sustentado pela União foi por diversas vezes 

utilizado para aplacar revoltas e dominar massas de insatisfeitos nos entes da federação. No 

período compreendido entre 1890 a 1922 o governo brasileiro rechaçou de forma violenta os 

seguintes movimentos populares de contestação ao regime: a Revolução Federalista no Rio 

Grande do Sul em 1893-1894, o movimento de Canudos na Bahia em 1896-1897, a República 

do Cunami no Amapá em 1902, a Revolução acreana em 1903, a Revolta da Vacina de 1903 e 

a Revolta da Chibata de 1910, ambas ocorridas na Cidade do Rio de Janeiro, o Contestado em 

1912-1916 entre Santa Catarina e Paraná, a Sedição de Juazeiro em 1914 e o movimento 

tenentista dos dezoito do Forte de Copacabana de 1922. 

O modelo econômico que havia predominado por quase quatro séculos e consolidado 

o poder político de uma elite essencialmente agrária começa a sofrer revezes após a terceira 

década do Século XX. A Revolução de 1930, que manteve Getúlio Vargas no poder por 

quinze anos, deu início a uma política fortemente nacionalista de incentivo a industrialização 

do país e a reforma do Estado.  

O crescimento industrial, que ocorreu de maneira concentrada na cidade de São 
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Paulo e na capital da República, fez aumentar a oferta de novos postos de trabalho 

provocando o deslocamento de uma massa empobrecida de gente predominantemente 

originária das regiões dos latifúndios. Essa movimentação humana levou ao esvaziamento do 

campo acentuando a crise do setor agrário no Brasil e, consequentemente, o enfraquecimento 

político dos ―Coronéis‖ da República Velha (FAORO, 2001, p. 639-641).  

A ocupação intensa e desordenada dos espaços urbanos por um contingente 

populacional embrutecido e acostumados à estrutura de dominação agrária, deu início a novas 

formações sociais que passam a demandar modelos diferenciadas de controle pelo Estado.   

A história que passa a ser construída no país a partir deste cenário leva aos seguintes 

questionamentos: onde se encontrava o povo brasileiro diante de tantas mudanças em um 

período de tempo tão curto? A queda da Monarquia, a chegada dos imigrantes europeus, a 

abolição da escravidão, a adoção do Regime Republicano Federativo aconteceram em um 

intervalo de tempo inferior a cinquenta anos. Que tipo de povo vivia no Brasil neste período 

que não deixou marcada sua participação nestes movimentos? A resposta a esta questão não 

se justifica pela ausência do povo e sim pela falta de registros na historiografia oficial, muito 

explorada em função de servir como instrumento de referência na construção de uma 

ideologia nacional. Configurando a característica da população brasileira como constituída 

por um povo dócil, avesso à violência e com pouco ou nenhum interesse, diga-se participação, 

nos movimentos políticos do país.    

Às vezes se diz que nossa característica essencial é a cordialidade, que faria de nós 

um povo por excelência gentil e pacífico. Será assim? A feia verdade é que conflitos 

de toda a ordem dilaceraram a história brasileira, étnicos, sociais, econômicos, 

religiosos, raciais etc. O mais assinalável é que nunca são conflitos puros. Cada um 

se pinta com as cores dos outros (RIBEIRO, 1995, p. 167). 

 

Mota (1975) mostra a necessidade de ampliação da pesquisa em história no Brasil de 

forma que penetre na dinâmica dos processos em que ocorrem os fenômenos para não se 

limitarem a compulsividades procuradas através de análises quantitativas. Ele destaca a 

necessidade de estudos qualitativos que indiquem realidades menos sujeitas a esquematismos 

que apresentam perspectivas limitadas nas publicações sobre a História do país.  

Ribeiro (1995), ao descrever o povo brasileiro, coloca na ―reitoria‖ do processo de 

sua formação a secular classe dominante empresarial-burocrático-eclesiástica que moldou a 

população do país segundo sua cultura e interesses econômicos. O autor mostra o firme 

propósito deste poderoso grupo em reduzir ―o que seria o povo brasileiro como entidade 
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cívica e política a uma oferta de mão de obra servil‖ (p. 178-179) exercendo, no interesse 

deste propósito, formas muito pródigas de uso de força através de demonstrações de violência 

extrema.  

O objetivo desta classe social nunca esteve direcionado à formação de um povo 

autônomo. O processo aplicado na construção da população no Brasil durante os séculos de 

colonização ocorreu pela destribalização dos índios, da desafricanização dos negros e da 

deseuropeização dos brancos. No interesse de se manter o povo-massa concentrado apenas no 

processo de produção agrário monocultor, a classe dominante estabeleceu que o indivíduo, 

subproduto deste meio, haveria de ser tratado como ―escravaria, que produz o que não 

consome e só se exerce culturalmente como uma marginalia, fora da civilização letrada em 

que está imersa‖ (ibid., p. 179). 

O processo aplicado na população produtiva agrária dos tempos coloniais se reflete 

nas áreas urbanas, mesmo que estas tenham sido criadas para propósitos diferentes. Os 

extratos sociais identificados fora do círculo de poder apresentam poucas variações e todas 

estão fundidas dentro de um único movimento orbital. 

Cada fazendeiro ou comerciante tinha e mantinha agregados que os serviam 

devotadamente sem qualquer salário, em contrapartida dos obséquios que 

ocasionalmente recebiam e de que viviam. Essa gente enchia as casas, auxiliando em 

todas as tarefas domésticas e no artesanato singelo dos panos de rede, de costura e 

bordado, do fabrico de sabão e de linguiça e doces.  Alguns artífices autônomos 

trabalhavam por encomenda, em selas e tralhas de montaria, em sapatos de couro, 

como ferreiros e mecânicos ou nos ofícios ligados à construção. Abaixo vinha a 

criadaria escrava destinada a abrilhantar a posição dos ricos e remediados, 

carregando a eles próprios, a seus objetos e dejetos, amamentando os recém-

nascidos, servindo-lhes, enfim de mãos e de pés. (Ibid., p.196)  

A dispersão da população durante o período áureo dos garimpos em Minas Gerais fez 

surgir outros núcleos urbanos de contextos diferentes dos direcionados para a exportação 

açucareira. A criação de gado, o extrativismo da Amazônia e a expansão do café também 

contribuíram para outras formas de agrupamentos rurais e urbanos. Apesar das singularidades 

de cada um predominou o movimento civilizatório iniciado no Ciclo da Cana. 

A expansão da indústria no Brasil, marcadamente acentuada a partir da década de 

1930, altera a lógica econômica fundamentada na produção rural e inicia a composição de 

uma nova formação social que leva o Estado brasileiro a uma reestruturação. O objetivo de 

tais mudanças é unicamente direcionado para a perpetuação do poder das classes dominantes, 

que, neste momento, surgem com nova roupagem frente a interesses econômicos nacionais e 

internacionais.      
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A forte concentração da população em áreas urbanas reorienta a lógica de ocupação 

do espaço nas cidades e, quando somadas à política de financiamento governamental à 

indústria nacional, intensifica o crescimento da classe operária e a ampliação dos serviços 

públicos. A expansão dos estabelecimentos industriais demandou mão de obra mais 

qualificada devido à tecnologia sofisticada aplicada a seus processos produtivos. Coube ao 

Estado brasileiro a ampliação da oferta dos serviços públicos em educação e saúde tão 

necessários para a sustentação destes fatores.  

A transformação econômica, política e social no Brasil, decorrentes da mudança de 

foco dos interesses dos centros de poder do país, estabeleceu diferentes papéis para as 

Instituições Nacionais, que tiveram na educação formal, seu maior expoente para a construção 

da nova ideologia.    

No processo de expansão do sistema público de educação no Brasil dos anos 1930, 

―a educação eugênica foi aplicada às crianças, em especial aos filhos da classe trabalhadora 

mais empobrecida, sobretudo, nos termos da época, entre ‗órfãos e abandonados, pretos ou 

pardos, débeis ou atrasados‘‖. Sua implantação foi defendida pelos ministros da educação no 

período do presidente Vargas, fortemente alinhados com o seu ideal de base racista, garantida 

pelo Artigo 138 da Constituição de 1934 (AGUILAR FILHO, 2013, p. 26). 

O termo eugenia é decorrente dos estudos do antropólogo Francis Galton e 

representa a ciência que lida com elementos que levam ao aperfeiçoamento de uma raça. Este 

termo se adequou aos interesses de Estado no Brasil para justificar a escravidão, a xenofobia 

em relação aos imigrantes e a degeneração da população de pretos e pardos do país. Sendo 

amplamente aplicada para a legitimação da desigualdade de direitos da população 

estabeleceram-se, dentro de um determinismo biológico, os estratos sociais brasileiros. (Ibid., 

p. 27-28) 

Ainda assim o modelo de reestruturação produtiva no Brasil possibilitou o 

surgimento de uma classe proletária que clamava por maior participação política. Rose 

(2001), ao descrever o exercício do controle social pelo Estado durante a ditadura Vargas, 

mostra que a resposta do governo para conter a expansão dos movimentos sociais, que 

reivindicaram mais direitos e liberdade, foi o uso extremo de seu poder coercitivo com 

emprego de violência nas manifestações públicas, acrescido de prisões, tortura e assassinatos 

de seus líderes.  
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Os benefícios sociais oferecidos aos trabalhadores urbanos pelo recém criado 

Ministério do Trabalho serviram para arrefecer o movimento operário e manter a classe 

distanciada das ideologias de esquerda. Durante este período, as oligarquias rurais 

mantiveram seus privilégios, pois a recente legislação trabalhista não se destinou ao 

trabalhador rural; esta parte da população continuou sob o julgo dos grandes proprietários de 

terras. Outro fator que se integrava perfeitamente aos interesses da cúpula econômica e 

política do país foi o alinhamento dos membros dos partidos de extrema direita como a Ação 

Integralista Brasileira (AIB) ao governo Vargas. (Ibid., p. 35)  

O preço pago pelo operariado brasileiro para que o Estado garantisse a efetividade da 

realização destas mudanças no país, sem ferir os interesses econômicos dos verdadeiros 

detentores do poder, veio com o aumento da repressão em suas representações. 

A militância sindical — reconhecidos os sindicatos por lei desde 1907 — sofre, 

duramente no governo Washington Luís, retração profunda. A questão social se 

converte — quer tenha pronunciado ou não a frase o último presidente da República 

Velha — numa questão de polícia. Com a mudança no campo operário, e só com ela, o 

nacionalismo da ordem imprime ao seu ideário a preocupação de guardar autonomia 

contra as exacerbações operárias, com teor repressivo sob o molde de integração 

corporativa (FAORO, 2001, p. 640). 

A Revolução de 1930 consolida o alinhamento de todas as forças em expansão pela 

retração do liberalismo com o surgimento do Estado ―condutor e agente econômico da 

sociedade‖, que utiliza, de forma ampla, um recurso que identificaria a verdadeira face do 

Estado Novo Getulista, o ―intervencionismo estatal‖ (Ibid., p.642).    A Reforma de Estado 

realizada por Vargas na década de 1930 rompe com a República Velha, estruturada no modelo 

―coronelismo‖ definido por Faoro, que mostra ser esta revolução um movimento sem 

precedentes na história republicana brasileira, mostrando, através de comentários de Oswaldo 

Aranha, que, ―pela sua extensão e profundidade, não foi um movimento político, mas uma 

crise de opinião, uma reação nacional, uma transformação social‖ (Ibid., p.  649). 

A consolidação da Revolução, posteriormente transformada em ditadura, inicia as 

prometidas mudanças com a implantação de uma nova estrutura institucional no Estado. 

Este período inicia uma fase de expansão voltada para a nacionalização de empresas, a defesa 

dos recursos nacionais, o incentivo à industrialização (Ibid., p.680) e a criação das 

organizações que dariam sustentação a estas reformas. ―O DASP representou a concretização 

destes princípios, na medida em que se tornou agência de modernização administrativa, 

encarregada de implementar mudanças (...)‖ (COSTA, 2010, p. 97-98). 
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Outras Instituições, vinculadas ao reforço autoritário e centralizador do governo, 

criadas sob a forma de Comissões e Autarquias destinadas para a defesa da agricultura e da 

indústria extrativa foram: o Departamento Nacional do Café (1933), a Comissão de Defesa 

da Produção do Açúcar (1931) e os mecanismos burocráticos oficiais para o pinho, o mate, o 

sal e a borracha. A regulamentação ficou a cargo do Banco do Brasil (1931) passando mais 

tarde para a supervisão do Ministério da Fazenda, por meio de agência própria (FAORO, 2001, 

p. 682-681). 

Deve ficar bem claro que todo esse movimento foi realizado de forma concentrada 

concedendo privilégios a apenas alguns poucos estados da Federação sob a forma de 

incentivos e subsídios governamentais, o que não condiz com os princípios do Federalismo 

(ANDERSON, 2009, p.23-24) e resulta em um processo discriminatório, portanto injusto, 

para os demais cidadãos do país penalizados pela política fiscal adotada no período da 

República Velha. Segundo Leal (1997, p. 177), 63% dos impostos recolhidos nos estados 

antes de 1930 foi destinado à União.   

Para levar a termo seu intento, o governo federal dispunha das Constituições de 1891 

a 1937 que lhe propiciava as garantias necessárias da forte concentração de poder no 

Executivo que o perpetuava na instalação de agentes locais, governadores nomeados, ou 

―eleitos‖ pelo sistema de apadrinhamento coronelista nos estados, que implantavam sua 

política econômica e dirimiam as manifestações de oposição ao sistema com o uso do aparato 

policial local ou o apoio das forças armadas. Faoro (2001, p. 667) mostra que o emprego de 

maneira ostensiva do aparato estatal na repressão de manifestações populares contrárias aos 

interesses dos revolucionários de 1930 foi justificado pelo governo com o argumento de que 

―a sociedade de massas tumultua a ordem social‖. 

O governo — a União encarnada no presidente — era senhor de todos os 

instrumentos de comando político: da lavoura e da indústria, cartelizadas e 

controladas; do operariado, sindicalizado sob as rédeas do Ministério do Trabalho, 

Indústria e Comércio; grande parte dos Estados, aprisionados ao Banco do Brasil 

e às ordens do Catete, com o governador de Minas Gerais dócil instrumento das 

manobras da Capital Federal. As classes, dissociadas internamente em grupos de 

pressão, desvinculadas dos partidos, aceitam, incapazes de expressão política 

autônoma, a rédea de cima. (Ibid., p.670) 

Este modelo de controle social pelo Estado foi mantido pelos sucessores de Vargas 

assim como sua política econômica. Apesar do forte apelo social vivenciado no período que 

precede ao golpe de 1964 e o aumento da liberdade política garantida pela Constituição de 

1946, o país mais uma vez retrocede com o golpe no quesito liberdade individual e vivencia 
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um Estado de exceção durante vinte e cinco anos. 

O período compreendido como os ―anos de chumbo‖, ou ditadura militar brasileira, 

promove um movimento de cassação das garantias individuais com a publicação de Atos 

Institucionais afetando parlamentares, juízes, militares, cientistas políticos, eliminando todas 

as possibilidades de resistência ao sistema.  Os anos de repressão política representaram mais 

um período de controle social estatal truculento que inibiu qualquer possibilidade de oposição 

organizada pela sociedade brasileira. (ROSE, 2010, Capítulo 4) 

O fim da ditadura e as eleições diretas para presidente no final da década de 1980 

trouxeram a renovação das esperanças e dos anseios da população por mais direitos e 

liberdade. Este fato se confirma com a Constituição Federal de 1988 que, pela primeira vez na 

história da Carta Magna, fala sobre controle social exercido pela sociedade para o 

monitoramento e controle das ações do Estado. 

Mas o período pós Constituição de 1988 não muda muito a lógica de governo voltada 

para controle social aplicada até então. Rose (2010, Capítulos 5 e 6) apresenta um quadro do 

aumento da violência urbana e rural consequência do crescimento acentuado do número de 

homicídios e execuções realizados pela polícia no Brasil. Mesmo vivendo em período de 

abertura política e de ―democracia‖, todos os movimentos de reivindicação de diretos foram 

repelidos com extrema brutalidade pelos órgãos de repressão nos estados.   

No campo, a legitimidade da violência apoiada pelos membros do partido político 

União Democrática Ruralista – UDR, representante de apenas 1% da população e detentores 

de 66% das terras privadas ao norte do país, espalhou o terror no interior do país, contratando 

matadores e saindo impunes dos julgamentos e acusações. Este é o Brasil dos anos 1990. 

Após a abertura política, o governo divide o poder com as elites regionais detentoras de 

cadeiras no Congresso Nacional e ocupando posições no executivo federal de muitos dos 

estados da federação.  

Esse período é apenas mais um em que o interesse de uma classe dominante subjuga 

os do povo. Fica claro que a reversão da lógica do controle social proposto pela Constituição 

de 1988 deverá passar por um processo mais elaborado, já que a população do país nunca foi 

preparada para o pleno exercício da democracia, o que é justificado pela total falta de 

liberdade política e de expressão que a história apresentou até recentemente. Como se pode 

apagar esta herança de desigualdade tão bem ―ensinada‖ aos brasileiros por governos que se 
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preocupam em estabeleceram direitos e deveres para toda uma Nação de acordo com a 

situação econômica de suas classes? 

Ao discorrer sobre a formação do povo no Brasil, desenvolvido sob o julgo do 

autoritarismo desde seus primórdios, Martins (1986, p. 2) aponta para a precariedade de 

experiências verdadeiramente democráticas, ―determinantes de formas de organização 

igualitárias, livres, conscientes, soberanas e independentes‖ no Brasil. Um breve estudo sobre 

as constituições no Brasil mostra que a relação entre o Estado e a Sociedade Civil do país se 

dá dentro de um forte determinismo sobre o conceito de cidadania.   

Independentemente do que se propaga na política de Estado no Brasil, a massa-povo, 

muitas vezes por ele desconsiderada, organiza-se dentro de seus extratos sociais classificados 

fortemente segundo fatores socioeconômicos (SOUZA, 2009). Este grupo, que compreende 

grande parcela da população e se estende por todo o território nacional, que está integrado nas 

favelas do Rio de Janeiro, nas palafitas baianas, nas vilas gaúchas e também nas formações 

dos ribeirinhos da Amazônia, também será envolvido pela questão do controle social.     

O desafio proposto pela mudança da lógica, que orienta o controle social no país, 

representado pela proposta da CONSOCIAL, o empoderamento da Sociedade Civil para o 

exercício do controle das ações do Estado, parte do princípio que o Estado no Brasil segue a 

estrutura proposta por Montesquieu, que o divide em três poderes independentes e 

harmônicos (Brasil, 1988, Art. 2): Executivo, Legislativo e Judiciário. Suas respectivas 

funções são definidas para atuarem de forma conjunta para o bem da sociedade como versa a 

Constituição de 1988.  

O mesmo texto estabelece que o Poder Legislativo seja responsável pelo controle 

externo nas ações do Executivo, tendo o Tribunal de Contas da União função de auxiliá-lo 

neste controle (Brasil, 1988, Art. 71). O mesmo procedimento ocorre nos níveis de governo 

estadual e municipal entre seus respectivos poderes e Tribunais de Contas. 

A ampliação desse controle para a sociedade é confirmada na Constituição no Art. 74 

em seu §2º: ―Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, 

na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da 

União‖. 

Acompanhando a lógica desses artigos, fica evidente que a execução do controle 

externo no Poder Executivo é de competência exclusiva do Legislativo, cabendo ao cidadão 
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unicamente o direito de elaborar denúncias junto ao Tribunal de Contas. Tal evidência aponta 

para o alinhamento fundamental do Congresso com o TCU no exercício de controle sobre as 

ações do Executivo. Esta determinação da CF seria ampliada na implantação da Reforma do 

Estado de 1995. 

A mesma Constituição também tornou forte a figura do Presidente, ao permitir 

interferência no Legislativo através da elaboração de Medidas Provisórias e no Judiciário com 

a nomeação de Ministros no Superior Tribunal Federal. Cabe aqui uma breve explanação de 

Cintra (2007, p. 52) sobre o presidencialismo brasileiro que o define como sendo policêntrico 

por se encontrar na balança com outros núcleos de poder vindos principalmente dos estados 

da federação. Desta forma, ele melhor se compatibiliza com os processos eleitorais 

estabelecidos pelas bases regionais dos parlamentares. 

Essa forma de governo, utilizada pelo Executivo do Brasil, é construída dentro de um 

cenário montado a partir de uma coalizão partidária que se apoia nas várias alianças 

estabelecidas entre partidos no âmbito do Congresso, cujos membros atuam de forma a 

oferecer apoio ao governo de seu partido ou que seja resultado de uma coalizão à qual 

pertencem. Esta constante luta de forças políticas recai na questão da legitimidade assim 

como na flexibilidade para gerir e solucionar as crises advindas do sistema desde que não 

venha a comprometê-lo.  

A política orçamentária do governo é um bom exemplo para se entender a trama do 

tecido que une os dois Poderes, já que as decisões sobre a distribuição do orçamento público 

pelo Executivo são elaboradas em conjunto com sua bancada de apoio no Congresso, ficando 

sua aprovação, nesta casa, submetida a uma mera formalidade. (FIGUEIREDO; LIMONGE, 

2008, p. 167-168). Esta forma de governar acaba corroborando no aumento do descrédito da 

população do país em relação aos membros do Congresso Nacional, já que o Executivo é 

capaz de manter uma boa imagem através da realização dos seus programas de governo. 

Neste cenário político, engana-se quem pensa que os três poderes idealizados por 

Montesquieu vivem em permanente contraposição. Para Mettenhein (2003, p. 239) é a figura 

do presidente, e nas alianças que tece com os outros poderes, que se instala ou se exaure a 

governabilidade em seu sistema de governo.    

Figueiredo e Limonge (2008, p. 148-150) mostram que este sistema oferece ao 

Executivo um controle mais brando de suas ações pelo Congresso Nacional, já que 
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―parlamentares filiados a partidos que participam da base de governo votam favoravelmente à 

agenda do governo‖.  As contrapartidas do governo para garantir tal apoio são obtidas pela 

taxa elevada de execução de emendas individuais orçamentárias elaboradas pelos membros 

dos partidos de coalizão do governo e na distribuição de cargos dentro do próprio Executivo.  

Embora a Constituição seja clara quanto à função de controle externo do Poder 

Legislativo, uma bancada significativa de parlamentares de partidos de coalizão ―legitima‖ 

uma representação do Poder Executivo no Congresso Nacional. Tal fato propicia uma fraca 

oposição ao governo instituído, possibilitando a predominância dos interesses de um grupo 

sobre os demais e ferindo, segundo Anderson (2009, p. 20), os princípios democráticos e o 

Estado de Direito representados no federalismo.    

A situação demonstrada na relação entre os Poderes Executivo e Legislativo no 

Brasil, quanto à presença da coalizão, evidencia a incapacidade de se realizar o efetivo 

controle externo entre ambos dentro dos preceitos constitucionais, restando ao Ministério 

Público esta tarefa.  

Criado como instituição pública autônoma pela Constituição, que lhe atribuiu a 

incumbência de defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e 

individuais indisponíveis. O MP atua como grande defensor dos interesses do conjunto da 

sociedade brasileira, tendo a obrigação de defender o interesse público com isenção, 

apartidarismo e profissionalismo. Cada um dos estados da federação possui seu próprio 

Ministério Público, que faz valer seus preceitos dentro deste nível de governo (BRASIL, 

1988).  

A descrição das atribuições dos MPs como órgãos de controle não coloca em questão 

sua autoridade para o exercício pleno de suas funções. É preciso apenas lembrar que já foi 

exposto em parágrafo anterior que os mesmos não dispõem de servidores suficientes para agir 

de forma preventiva no combate à corrupção em defesa dos interesses da sociedade. Sua 

situação fica ainda mais limitada quando o próprio Estado age em defesa de interesses 

econômicos que beneficiem apenas uma pequena parcela da população em detrimento de 

outra.  

A construção do processo civilizatório brasileiro foi marcada, predominantemente, 

do período colonial até quase o final do Século XX, por um controle social exercido a partir 

das ações do Estado ou de seus representantes sobre a população do país. O contexto 
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histórico, onde houve o exercício deste controle social, foi marcado por ações repressivas 

violentas do Estado sobre a sociedade nos eventos em que grupos de interesse buscaram se 

libertar deste domínio.  

Agora esta lógica precisa ser invertida, já que organismos internacionais com os 

quais o Brasil mantém relações econômicas exigem a participação da sociedade civil nas 

ações de controle e combate à corrupção. No momento presente, faz-se necessário que o 

controle do Estado seja exercido também pela sociedade e nessa discussão ficam as seguintes 

questões: que tipo de controle é esse? Em que medida ele será exercido? Qual meio será 

aplicado para se conseguir superar os condicionantes da baixa prática do controle pela 

população do país?  

Deve ficar claro que, até o momento, foi o Estado que exerceu o controle social no 

país, ou seja, o controle da sociedade e que agora ele precisa, não transferir o controle para a 

sociedade, mas permitir que a sociedade-povo, que sempre foi deixado de fora todos estes 

anos, se aproxime mais do Estado e contribua com ele para fazer valer seus compromissos 

junto aos interesses econômicos internacionais.  O movimento da Assembléia Constituinte de 

1986 entendeu que havia chegado a uma solução com a criação dos Conselhos Gestores de 

Políticas Públicas, mas o tempo mostrou ser esta inadequada para os fins a que se propunha.   

A história da implantação dos Conselhos Gestores de Políticas Públicas no país, por 

orientação das Constituição de 1988, começou quando os integrantes da Assembleia 

Constituinte perceberam ser este um instrumento capaz de ampliar, de maneira efetiva, o 

controle social nos órgãos de governo dos três níveis no país com a contribuição da Sociedade 

Civil (BRASIL, 1988, Art. 198 e Art. 204). 

A ideia da presença do cidadão nos conselhos da criança e do adolescente, da saúde, 

da educação, da assistência social e em outros fóruns relacionados a políticas 

públicas, empresta um caráter diferenciado ao processo decisório público que se 

parece com a democracia direta e assume-se como controle social. (RIBEIRO, 2012, 

p.23) 

A democracia direta proposta pelo ideal dos Conselhos serviu até de inspiração para 

outras iniciativas em países da América Latina. Sua composição, estabelecida por paridade 

com membros do Poder Público, colocou como foco de sua atuação a fiscalização e o controle 

das políticas públicas realizadas pelo Poder Executivo. 

A evolução desse modelo no Brasil acabou tomando um direcionamento diferente de 

seus ideais iniciais, quando membros representantes da sociedade civil e dos Conselhos 



 

 

52 

passam a ser cooptada pelo poder público, que, alinhado aos interesses dos Secretários de 

Governo, votam suas decisões de acordo com os interesses dos dirigentes municipais, que se 

beneficiam diretamente dos recursos oriundos de repasses dos programas de governo federal. 

O procedimento de seus membros ―mostra uma sociedade desmobilizada, pouco afeita à 

atuação coletiva, acostumada a resolver seus problemas e a alcançar seus objetivos, em 

âmbito privado e, por isso, despolitizada‖, o que contradiz todas as expectativas geradas em 

torno de seu processo de formação, mostrando, claramente que a efetividade do controle 

social no país não encontra uma sociedade civil pronta para exercê-lo dentro de um modelo de 

democracia participativa. (Ibid., p. 42) 

Os fatos aqui apresentados levam ao questionamento sobre o vazio de cidadania que 

se instala nas pessoas que compõem os Conselhos de Políticas Públicas, como representantes 

da sociedade, que não se compreendem como agentes de mudança na redução das 

desigualdades sociais no Brasil através da plena realização dos deveres do Estado à 

concretização dos direitos do cidadão brasileiro.  

Faz-se necessário, com isso, diante de um evento como a CONSOCIAL, apresentar a 

importância da percepção do impacto da conferência e saber quais pessoas que participaram 

dela dando sua contribuição para a construção do Plano Nacional de Transparência. É 

importante buscar compor o perfil dos delegados e dos membros das comissões organizadoras 

para mostrar de qual parte da sociedade civil eles fazem parte. São eles cidadãos comuns ou 

funcionários do governo? Sua participação na conferência foi de modo espontâneo ou foram 

cooptados pelo poder público?   

A reflexão sobre estas questões conduziu este trabalho a realizar uma investigação 

sobre a dimensão da influência do Estado brasileiro junto à população do país. O estudo 

inicial se ampliou em uma pesquisa bibliográfica sobre o atual modelo de gestão adotado pelo 

governo. As informações encontradas foram organizadas e estão apresentadas no próximo 

capítulo que disserta sobre a Reforma do Estado de 1995, os reflexos que ela produziu no 

Judiciário e o papel dos órgãos de controle, Ministério Público, o Tribunal de Contas e a 

Controladoria Geral da União, no cumprimento dos preceitos do Artigo 37 da Constituição 

Federal.  
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CAPÍTULO III.  A REFORMA DE ESTADO DE 1995 

 

O sistema econômico capitalista é compreendido como um modo de produção, em 

que a atuação de empresas privadas coordenadas pelo mercado realiza transações à base de 

troca de valores equivalentes. Dentro desta definição, o Estado representa um corpo estranho, 

já que sua função é exclusivamente a de garantir os direitos de propriedade; esta é a 

perspectiva que está presente no pensamento liberal contemporâneo.  

A partir dos anos 1970, uma onda neoliberal varreu a economia mundial convergindo 

muitos de seus esforços no desacreditamento do wellfare state e na sua culpabilidade quanto 

ao endividamento dos Estados Nacionais. Os primeiros governos civis no Brasil, empossados 

após o fim da ditadura militar, encontraram o país imerso em uma inflação galopante 

decorrente da sua dívida externa e seguiram rigorosamente a cartilha do FMI, que preconizava 

a redução do Estado nas áreas econômica e social até o início do Século XXI.  

Os ventos neoliberais no Brasil, que configuram a ideologia do Estado pós-moderno, 

desmantelaram as estruturas de atendimento às demandas sociais, reduziram a poupança 

pública, causaram o esgotamento financeiro decorrente das dívidas interna e externa, o 

aviltamento dos salários da administração pública, reduziram a capacidade do Estado de 

―regulação social e arbitramento, de formulação e implementação de políticas públicas de 

caráter compensatório e de prestação de serviços públicos indelegáveis‖ (COSTA, 2010, p. 

70). 

Diante da inviabilidade da proposta conservadora do Estado mínimo nos países 

emergentes em função dos seus já clássicos problemas de desigualdades sociais, a grande 

tarefa dos anos 1990 no Brasil foi a implantação da sua Reforma do Estado. Nela estiveram 

inseridos os conceitos do Estado gerencial pelo uso dos critérios, embora não declarados 

explicitamente, do New Public Manangement (NPM), utilizados na Grã-Bretanha e Estados 

Unidos nos anos 1980, que reafirmaria as tarefas clássicas de garantia da propriedade e dos 

contratos pelo Estado; seu papel de garantidor dos direitos sociais e promotor da 

competitividade do seu respectivo país (BRESSER PEREIRA, 1998, p. 97).  

A Reforma de Estado brasileira foi conduzida pelo Ministério da Administração e 

Reforma do Estado (MARE) e definida dentro de um Plano Diretor. Nele, era apontada a 

necessidade do resgate do papel tradicional do Estado para a realidade de uma economia pós-

industrial mais voltado para a recuperação da sua governança e o aumento da sua 
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governabilidade, não mais lhe cabendo o papel de agente de desenvolvimento econômico e 

social. (Ibid., p. 98).  

O esforço de adaptação dos países com economia em desenvolvimento às regras 

impostas no cenário mundial - que requeriam a sofisticação ainda maior do modo de produção 

capitalista - propiciou uma crise social que levou ao questionamento do próprio modelo 

neoliberal do Estado mínimo. Esta crise foi resultante da deterioração da economia de países 

periféricos e fez despencar seus indicadores sociais.  

A Constituição de 1988 e a Reforma do Estado de 1995 criaram novos papéis dentro 

dos diferentes tipos de poderes nas três esferas de governo para que as devidas mudanças 

governamentais se tornassem realidade (MELLO, 2008); mas elas só se concretizariam 

através da efetividade dos serviços oferecidos pelo Estado ou por outras organizações 

públicas estatais e não estatais no país.  

A Reforma realinhou o papel do Poder Executivo para o de agente regulador, 

estabelecendo a presença de atores sociais com objetivos muitas vezes conflitantes e até 

contraditórios. O Estado, portanto, nesse caso, perde o direito de propriedade, mas não o 

dever de zelar por essa mesma propriedade. 

A Reforma aponta para a redução do Estado e para a ampliação da participação 

social. Mas ambos esbarram na falta de investimento do governo em inovações institucionais 

para a formação da sociedade brasileira na aplicação de controle social em ações de 

fiscalização, controle e avaliação dos administradores públicos, responsáveis pela oferta dos 

serviços mantidos com recursos do Estado e no combate à corrupção para a efetividade da boa 

governança como política de Estado (FILGUEIRAS, 2011, p. 143-144). 

A governança está intrinsecamente ligada à capacidade do Estado de atender aos seus 

cidadãos de forma mais equânime e justa possível. Para isso, suas políticas devem ser muito 

bem pensadas e avaliadas no sentido de sua efetividade, eficiência e eficácia. As atribuições 

destes três fatores para as políticas públicas estabelecem o alcance dos resultados pretendidos, 

a competência para se atingir tais resultados com o mínimo de recursos e esforços e o controle 

sobre todos os esforços. (MARINHO, FAÇANHA, 2001, p. 7) 

A política econômica brasileira já havia fracassado no fim do regime militar e a 

burguesia industrial não foi competente na liderança política do país após 1985. Neste 

momento, começa a despontar no Brasil uma Sociedade Pós-Industrial que faz crescer as 
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elites burguesas e burocráticas, ambas públicas e privadas, que aumentam de tamanho e se 

diversificam internamente. O mesmo fenômeno ocorre na classe trabalhadora, e todos clamam 

por mais direitos. 

A democracia interessa ao cidadão comum, porque é dela que ele tira o seu direito de 

reclamar, contrapor, contraditar, organizar-se, influir e até disputar o poder ou, se não o poder, 

alguma coisa de melhor para si. É nesse sentido que o controle social se apresenta como um 

subproduto da democracia, ganha relevo e pode reivindicar uma inversão de papéis. Esta 

inversão é exatamente o reconhecimento de que a democracia depende do controle social para 

se tornar sustentável (GURGEL, 2008, p. 1). 

O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE) foi o documento que 

tornou oficial a mudança da administração pública no Brasil ―voltada para o controle dos 

resultados e descentralizada para poder chegar ao cidadão‖ (MARE, 1995, p. 7). O modelo de 

gestão pública do PDRAE teve como base o gerencialismo e destacou alguns elementos tais 

como: limitação das dimensões do setor público; privatizações; comercialização ou 

corporatização dos órgãos públicos; descentralização para governos subnacionais; 

descentralização no governo central; uso de mecanismos típicos de mercado; e novas 

atribuições aos órgãos da administração pública (COSTA, 2010, p. 137-138). 

A Reforma estabeleceu três diretrizes básicas para a reconstrução do Estado nos 

moldes gerencialistas: a delimitação da abrangência institucional e a redução do tamanho do 

Estado, a demarcação do seu papel regulador e os processos de desregulamentação e o 

aumento da capacidade de governança e governabilidade (BRESSER PEREIRA, 1998, p. 50). 

Esperava-se que a mudança do papel do Estado de agente fomentador para regulador 

promovesse o aumento de recursos de mecanismos de controle via mercado e o transformasse 

em promotor da capacidade de competição do país em nível internacional através do seu 

fortalecimento.  

Mas o que se observou foi que a adoção do NPM impactou sobre medida as 

organizações públicas no Brasil ao utilizar práticas de gestão descentralizadoras no aparelho 

do Estado ―transformando políticas públicas em monopólios dos ministérios‖, privatizando 

estatais e terceirizando os serviços públicos ao adotar ―ideias e ferramentas gerenciais‖ do 

setor privado (COSTA, 2010, p.150). 
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As organizações públicas não estatais surgem neste momento como fruto decorrente 

dessas mudanças, posicionando-se no caminho entre o Estado e a sociedade. De acordo com a 

Reforma elas realizariam atividades públicas e seriam controladas diretamente pela sociedade 

através de conselhos de administração. Outras formas previstas para controlá-las, através do 

exercício do controle social, seriam através da vontade direta dos cidadãos de verem 

cumprido o papel destas organizações junto à sociedade. 

O programa de publicização estabelecido no PDRAE previa a transformação dos 

serviços sociais, entenda-se saúde, educação, cultura e pesquisa científica e tecnológica, em 

―organizações sociais‖, ―entidades públicas de direito privado que celebram contrato de 

gestão com o Estado e assim são financiadas parcial ou totalmente pelo orçamento público‖ 

(BRESSER PEREIRA, 1998, p. 70). Um movimento promovido pelas representações de 

classe das áreas de educação (SILVA JR, 2000) e saúde (BRAVO, 2011) pública federal em 

defesa dos preceitos do Artigo 5º da Constituição tem buscado coibir desde 1996 a plena 

realização desta medida por entender ser ela inadequada em um país com altos desníveis 

sociais com o Brasil.  

A lógica dos mecanismos de controle, aplicada às organizações sociais, toma 

dimensão dentro de uma estrutura segundo o peso relativo dos atores envolvidos. Nela espera-

se que a Sociedade Civil, considerada como o terceiro mecanismo básico de controle depois 

do Estado e do mercado, se contraponha aos diferentes grupos que defendem interesses 

particulares e corporativos, para mover ações em defesa do interesse público. 

O mecanismo de controle mais democrático e difuso é encontrado na democracia 

direta ou controle social. Através deste a sociedade se organiza para controlar os 

comportamentos individuais e as organizações públicas. Este controle pode ocorrer de duas 

maneiras: 

(...) de baixo para cima, quando a sociedade se organiza politicamente para 

controlar e influenciar instituições sobre as quais não tem poder formal, ou de cima 

para baixo, quando o controle social é exercido formalmente através de conselhos 

diretores de instituições públicas não estatais (BRESSER PEREIRA, 1998, p. 77). 

Observa-se no texto da Reforma que a participação da Sociedade Civil brasileira na 

aplicação do controle social, dentro dos moldes previstos na Constituição, é fundamental para 

o sucesso do Plano de Reforma, cabendo aqui uma pequena questão: à qual parte da 

Sociedade Civil ele se refere, já que a relação do Estado para com o povo brasileiro sempre 

foi de dominação e controle?  
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A Reforma de 1995 buscou romper com o modelo burocrático de gestão da 

Administração Pública, adotado nos anos 1930 com o propósito de desarticular o 

patrimonialismo e de cercear práticas tradicionais de corrupção e nepotismo no Estado. 

Entendia-se que a superação deste modelo era necessária para que se abrisse espaço no país 

aos avanços tecnológicos da Sociedade pós-industrial do final do Século XX. A adoção do 

modelo gerencialista tornaria a gestão estatal mais ágil e com foco em resultados, ainda assim, 

atividades burocráticas não seriam totalmente abandonadas já que a administração pública se 

fundamenta na lógica do cumprimento de leis e normas estabelecidas pelo poder público.  

Outro recurso empregado pelo governo para o exercício do controle e a plena 

realização de sua Reforma foram as ―agências executivas‖ direcionadas para a regulação dos 

setores, a fiscalização da concessão dos serviços públicos e a gestão de organismos que 

realizam funções exclusivas de Estado (COSTA, 2010, p. 196). 

A adoção do modelo gerencialista de gestão pública pelo governo brasileiro e as 

políticas econômicas dos últimos vinte anos inseriram o país, de maneira irreversível, na 

economia globalizada. Mas há que se compreender que o perfil econômico dos países que 

predominam neste modelo de produção não apresenta os contrastes de desenvolvimento que o 

Brasil e seus coirmãos latino-americanos possuem. Este fato provocou graves danos nas 

relações de emprego, no equilíbrio fiscal, na conservação do meio ambiente e na própria 

democracia brasileira. 

A mudança do modelo burocrático de gestão do Estado para o gerencialista levou ao 

encolhimento estatal, principalmente na prestação de serviços sociais, e foi elaborada dentro 

de uma ausência na regulamentação que transferisse para o setor privado os serviços não 

essenciais do Estado no período compreendido entre 1980-2000. Este vazio gerou um abismo 

social acentuando as desigualdades no país.  

Os avanços tecnológicos, principalmente nas áreas de computação e 

telecomunicações, possibilitaram mudanças sociais e de consumo, em que, a cada dia, 

aumenta o padrão de eficiência e produtividade que atenda às exigências dos consumidores, 

cada vez mais integrados em movimentos sociais e em grupos de interesse capazes de 

mobilizar ações públicas que conduzam o Estado a seu favor. Este por sua vez, necessita da 

participação da sociedade civil para solucionar situações que estão agora fora da sua esfera 

(Ibid., p. 184).  
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Quando o governo brasileiro concentrou suas políticas públicas num processo de 

publicização de maneira leviana, desrespeitando os setores sociais para apressar uma reforma 

fiscal através da redução do Estado, provocou o desmantelamento das estruturas de prestação 

de serviços sociais básicos, afetou a sociedade civil e comprometeu a governabilidade do país 

por não ter elaborado um ―sistema de avaliação fundado em indicadores claros, precisos e 

verificáveis, estabelecidos através de ampla discussão democrática entre todos os setores 

envolvidos‖ (Ibid., p. 189-190).  

Para que este tipo de situação não paralisasse a democracia e as instituições, 

possibilitando o surgimento de uma crise de governança, seria natural que o Poder Legislativo 

se mobilizasse, já que é ele o responsável pelo controle externo das ações do Poder executivo. 

Porém, como ele se encontra engessado dentro de um sistema político, entendido como 

presidencialismo de coalizão, onde ambos se apoiam e se sustentam numa troca permanente 

de interesses em detrimento das necessidades da população do país, restou ao Judiciário a 

tarefa de se pronunciar e se posicionar dentro das prerrogativas que a Constituição lhe atribui 

para a defesa da liberdade e do predomínio dos interesses da sociedade brasileira.  

Faoro (2001, p. 964) lembra que o capitalismo industrial promoveu o súdito a 

cidadão e o Estado de senhor a servidor dentro de uma proposta onde a economia fosse 

impulsionada por homens livres e autônomos. A combinação destes elementos consolidou 

uma sociedade onde ―somente a lei, como expressão da vontade geral institucionalizada, 

limitando o Estado a interferências estritamente previstas e mensuráveis na esfera 

individual, legitima as relações entre os dois setores‖. 

Em função desse fato, a política de coalizão, envolvendo Executivo e Congresso 

Nacional, alçou o Poder Judiciário brasileiro ao papel de defensor constitucional que passou a 

representar ―uma das principais formas de recursos das minorias políticas representativas, 

contra decisões políticas majoritárias‖, o que fez aumentar em muito o volume de trabalho 

atribuído a este Poder (ARANTES, 2007, p. 98).  

A lacuna criada pela interrupção das ações sociais estatais do executivo no Brasil 

provocou o aumento do volume de trabalho do Judiciário justificado em função de que, apesar 

das mudanças estabelecidas pela Reforma no Executivo, ainda permanecia todo o arcabouço 

legal que dava suporte ao estado do Bem estar Social acrescido da Constituição de 1988 que 

se colocava na defesa dos direitos individuais dos cidadãos do país. Estes fatos 
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reposicionaram o Poder Judiciário como representante da sociedade brasileira na defesa dos 

direitos sociais adquiridos ao longo do Século XX.  

Para atender as novas demandas e fazer cumprir a Constituição no país, este teria de 

passar por uma reformulação que o levasse a uma reestruturação organizacional que o 

adequasse a sua nova missão: cumprir de maneira efetiva seu novo papel, estimulado pelos 

organismos internacionais que cobravam pelo aumento de transparência do país. 

A reforma do Poder Judiciário brasileiro seguiu a orientação do Documento Técnico 

Nº 319 do Banco Mundial, também influenciando outros países latino-americanos, orientando 

a prestação de serviços dentro de critérios de eficiência, igualdade, respeitado e valorização da 

comunidade (BANCO MUNDIAL, 1996, p. 55-60) 

Tais mudanças se consolidaram em 2004 através da Reforma do Judiciário a partir da 

Emenda Constitucional nº 45 produzindo acréscimos e modificações nos crimes contra os 

direitos humanos, na duração dos processos, no fortalecimento da defensoria pública, na 

institucionalização da súmula vinculante e no fortalecimento do controle externo através da 

criação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) (AGRA, ALMEIDA FILHO, et al, 2005, 

p.63). Ela também estabeleceu limites para a atuação dos juízes em todo o país com a criação 

de diversos conselhos, entre eles o Conselho Nacional do Ministério Público e o  Conselho 

Superior da Justiça do trabalho 

As mudanças institucionais dos Poderes Executivo e Judiciário no Brasil não 

surgiram de forma espontânea ou foram frutos de reivindicações populares no país. Elas 

representam a resposta do governo brasileiro para atender a exigências internacionais, a partir 

do FMI e do Banco Mundial, para que o Brasil se adeque à nova ordem de mercado 

estabelecida pelas potências que controlam a economia mundial.   

Segundo Nader (2004, p. 115), ―a justiça é o valor supremo do Direito e também 

corresponde à maior virtude do homem‖. Ela necessita de um ambiente jurídico adequado, 

calcado em princípios fundamentais, para que não se perca no campo dos ideais ou das ideias. 

Desde sua criação, o CNJ se mobiliza para a modernização da máquina judicial através de 

campanhas de efetivação de políticas públicas do Judiciário, da busca de pacificação social 

por meio do incentivo à conciliação, da implantação de tabelas processuais unificadas e da 

coleta e sistematização de dados estatísticos para avaliação do desempenho dos tribunais.  
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Toda essa mobilização está inserida na estratégia do Estado brasileiro, que busca, 

através do aumento da produtividade do Poder Judiciário, a consolidação da Reforma 

Gerencial do Estado. Diante deste fato, há que se dar devida atenção ao efeito danoso para a 

sociedade quanto à priorização do aspecto econômico de um país em detrimento do social. 

Pedersoli (2011, p. 104) chama atenção para o alinhamento de interesses do CNJ com o STF, 

ao induzirem a reforma do sistema de justiça do país e buscarem, com isso, oferecer as 

garantias necessárias para a interrupção das investidas autoritárias por parte das esferas do 

poder incoerentes com o processo democrático e institucional brasileiro.  

A reestruturação do Judiciário, quanto ―paladino‖ da justiça no Brasil, não representa 

a solução do problema da má gestão na Administração Pública do país, muito menos no 

aumento e melhoria na oferta do serviço público e tão pouco do fim da corrupção. Filgueiras 

(Ibid., p.153) mostra ser necessária a integração entre o sistema burocrático-administrativo de 

controle externo do governo, o Poder Judiciário e a sociedade civil de maneira efetiva que 

resulte em ações conclusivas de coerção à má gestão pública, promovendo o equilíbrio fiscal 

das contas públicas e permitindo a prestação de contas de suas ações, accountability, aos 

cidadãos que os elegem para a garantia da democracia e da liberdade no país.  

O fortalecimento destas instituições públicas se faz necessário para o pleno avanço 

das reformas no Brasil por se entender serem elas responsáveis pelo exercício do controle no 

Estado brasileiro. O Ministério Público (MP), o Tribunal de Contas (TC) e a Controladoria 

Geral da União (CGU) representam órgãos de controle que realizam papéis coercitivos, 

fazendo valer os preceitos de legalidade, publicidade e moralidade, estabelecidos pelo Artigo 

37 da Constituição Federal (CF), atuando na investigação de denúncias de crimes contra a 

Administração Pública que tenham afetado o erário público, ou, de alguma forma, interferido 

na prestação de seus serviços.    

É também a CF que define as atribuições de cada um dos órgãos de controle do 

Estado brasileiro. O Artigo 127 apresenta o Ministério Público como ―instituição permanente, 

essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do 

regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis‖. Seus princípios 

institucionais lhe atribuem a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, 

administrativa e orçamentária compreendendo representações na União e nos estados da 

federação. Seu cargo máximo é ocupado por um Procurador nomeado pelo chefe do Poder 
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Executivo dentre os integrantes de carreira e suas funções compreendem essencialmente em 

fazer valer os preceitos constitucionais para o Estado e a Sociedade Civil no Brasil. 

As atribuições do Tribunal de Contas se encontram descritas no Artigo 71 da CF, que 

estabelece, para este órgão de controle externo, ações de monitoramento dos gastos públicos, 

cabendo-lhe, também, julgar e punir atos de ilegalidade de despesa ou irregularidade de 

contas que tenham causado danos ao erário público. Já foi exposto no Capítulo 1 que ele 

também atua recebendo denúncias formuladas pela sociedade civil nas ações de controle 

social. Assim como o MP, o Tribunal de Contas possui representações no nível federal e 

estadual no Brasil onde atua diretamente dando apoio institucional ao Poder Legislativo local. 

A Controladoria Geral da União (CGU) não se encontra mencionada na CF. 

Inicialmente denominada Corregedoria-Geral da União, sua criação é fruto da Medida 

Provisória nº 2.143-31 de 2001 que a vinculou diretamente a Presidência da República com a 

atribuição de combater, ―no âmbito do Poder Executivo Federal, a fraude e a corrupção e 

promover a defesa do patrimônio público‖. Posteriormente, a Secretaria Federal de Controle 

Interno (SFCI) e a Comissão de Coordenação de Controle Interno (CCCI) foram integradas à 

sua estrutura que também recebeu as competências da Ouvidoria-Geral da União, até então 

vinculadas ao Ministério da Justiça. O titular da CGU possui atribuições de Ministro de 

Estado. (BRASIL, 2013) 

Serra e Carneiro (2011, p. 7) expõem de maneira muito apropriada a relação do 

Estado-Sociedade no país através da mobilização do governo para a ampliação da interação de 

seus órgãos de controle com a sociedade brasileira. Iniciado em 1994, com a criação da 

Secretaria Federal de Controle Interno (SFCI), este movimento passou por um intenso 

processo de reorganização estrutural, chegando aos dias atuais com a CGU, órgão Central de 

Controle Interno na União considerada como o grande modelo de controle interno no Brasil, 

onde ―sua institucionalização traduz a integração e inter complementaridade entre três funções 

típicas de controle: auditoria e fiscalização, correição, ouvidoria e prevenção da corrupção‖. 

Embora apresentem diferentes manifestações na área estadual na forma de controladorias, 

auditorias gerais ou até de setores a cargo de Secretarias de Estado não existe  

(...) uma homogeneidade capaz de dar contornos precisos ao conjunto das unidades 

de controladoria estadual; a matriz constitucional de competências permanece a 

todas orientadas, devendo elas cumprir suas funções em relação à Administração, 

colaborarem com o controle externo e se abrirem ao controle social. 
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A criação de dispositivos para o exercício do controle interno nos Estados não se 

desenvolveu tanto quanto no nível federal, embora tenham tido sua representação integrada 

nas respectivas legislações estaduais ―muitos deles ainda não foram de fato implantados, ou 

foram implantados de forma insuficiente aos reclames atuais‖. 

Deve-se levar em conta que a mobilização das instituições de controle e do Judiciário 

brasileiros não pode seguir à revelia da Sociedade Civil já que é dela e para ela, que devem 

convergir as ações do Estado. A inserção da sociedade civil como agente ativo nas ações do 

governo é de extrema relevância para a garantia da liberdade e da democracia no país 

(FILGUEIRAS, 2011, p. 135-137). 

Estes fatores representam marcos importantes para a prevenção, controle e combate à 

corrupção e estão estabelecidos nos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. 

Tais documentos constituem a manifestação de interesses mundiais para investimento em 

Nações de significativo crescimento econômico. Dentre os compromissos firmados pelo 

Governo brasileiro, os que estão sob responsabilidade direta da CGU são: o Open 

Government Partnership, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, a Convenção 

Interamericana contra a Corrupção e a Convenção sobre o Combate da Corrupção de 

Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais. (BRASIL, 

2013) 

Os conceitos, os fundamentos e os compromissos firmados pelo Brasil em cada uma 

destas convenções se encontram listados a seguir. Os dados apresentados foram obtidos 

diretamente pela Internet do site da CGU organizada dentro do tema ―combate à corrupção‖ e 

nas respectivas instituições responsáveis.  

III.1 - Open Government Partnership (Parceria para Governo Aberto) 

O Open Government Partnership (OGP) representa uma iniciativa internacional 

voltada para o desenvolvimento global de práticas governamentais. Criado em 2011, co-

presidido pelos Estados Unidos e Brasil, teve na formação de seu Comitê Diretor os chefes de 

Estado do Reino Unido, África do Sul, Filipinas, Indonésia, México e Noruega juntamente 

com nove organizações não governamentais, sendo uma delas o brasileiro Instituto de Estudos 

Socioeconômicos (Inesc).  

Em abril de 2012, o Brasil sediou o encontro anual do OGP, reunindo em Brasília os 

delegados de 53 países, que objetivou o fortalecimento das ações da instituição para a 
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promoção do uso de tecnologia modernas que ofereçam aos governos o apoio necessário à 

solução de problemas antigos e entregar resultados tangíveis para os cidadãos. Neste mesmo 

evento, foram anunciados os planos de ação dos países participantes criados para alcançar 

―uma maior abertura, a fim de trazer os governos e os cidadãos mais juntos, cultivar o 

entendimento comum e ajudar a resolver problemas práticos‖. 

Mais de 400 delegados - incluindo representantes de organizações da sociedade 

civil, empresas e governos - se reuniram para dois dias de discussão inspiradora 

sobre as últimas reformas, ferramentas e inovações no campo um governo aberto. 

Eles compartilharam experiências de seus respectivos países, dando exemplos reais 

de como a abertura pode salvar vidas, impulsionar o crescimento econômico e 

reduzir a corrupção generalizada em todo o mundo (OPEN GOVERNMENT 

PARTNERSHIP, 2013). 

Os representantes dos países membros do OGP estabeleceram em sua Declaração de 

Princípios a formulação de Planos de Ação nacionais, onde se comprometeram adotar 

medidas de incentivo à integridade pública, à gestão mais efetiva dos recursos e dos serviços 

públicos, à criação de comunidades mais seguras e ao aumento da integridade no setor 

privado. Todos as 56 nações que participaram do OGP concordaram em se submeter a 

mecanismos independentes de avaliação da implementação desses compromissos e se 

comprometeram a avançar na transparência governamental, na luta contra a corrupção e no 

engajamento da sociedade civil (BRASIL, 2013). 

Por orientação do OGP, o primeiro Plano de Ação brasileiro teve de conter 

compromissos concretos relacionados à transparência, participação cidadã, prestação de 

contas (accountability), tecnologia e inovação. Participaram da sua elaboração a CGU, os 

Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão, da Ciência e Tecnologia e da Educação, 

além da Casa Civil e da Secretaria-Geral da Presidência da República, dentre outros órgãos. 

As organizações da Sociedade Civil também foram ouvidas. 

A CGU divulgou, em outubro de 2012, o Relatório do Plano de Ação brasileiro 

apresentando os seguintes resultados: dos 32 compromissos assumidos pelo governo 

brasileiro, 22 foram cumpridos, três estavam em andamento dentro do prazo, cinco estavam 

atrasados e dois ainda não tinham sido iniciados. Tais compromissos envolviam ações 

voltadas para a promoção da transparência pública e do acesso à informação; o 

aperfeiçoamento de suas práticas de prevenção e combate à corrupção; o fortalecimento da 

gestão de recursos públicos e na prestação mais eficiente de serviços públicos; a promoção da 

integridade nos setores público e privado; e o fomento à participação cidadã na formulação, 

implementação e monitoramento das políticas públicas. 
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Dos 22 compromissos já cumpridos, merecem destaque: a aprovação e 

implementação da Lei de Acesso à Informação; a realização da 1ª Conferência Nacional 

sobre Transparência e Controle Social (Consocial); a criação do Cadastro Empresa Pró-

ética; a disponibilização de dados do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse 

(Siconv) em dados abertos; a construção de uma plataforma para gestão de informações 

estratégicas em ciência, tecnologia e inovação (Plataforma Aquarius); e a disponibilização de 

dados do Cadastro Unificado de Fornecedores. 

A elaboração do Plano de Ação brasileiro do Governo Aberto contou com a 

colaboração maior da sociedade que participou de debates virtuais no portal e-Democracia 

nos fóruns de discussão e nas salas de bate-papo com sugestões de propostas que farão parte 

do documento final para o ano de 2013.  

III.2 - Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção 

De acordo com o site da CGU (BRASIL, 2013), a Convenção das Nações Unidas 

contra a Corrupção representa o maior texto internacional que obriga ao cumprimento os seus 

Estados Membros, respeitados os princípios de soberania e direito interno de cada país.  

O documento publicado pelo Escritório Contra Drogas e Crime das Nações Unidas 

apresenta as diretrizes estabelecidas para os países signatários no tocante ao desenvolvimento 

de ações de prevenção, detecção e dissuasão com a maior eficácia das transferências 

internacionais de ativos adquiridos ilicitamente e ao fortalecimento da cooperação 

internacional para a recuperação destes ativos, reconhecidos os princípios fundamentais do 

devido processo nas ações penais e nos procedimentos civis ou administrativos sobre direitos 

de propriedade (NAÇÕES UNIDAS, 2003). 

O texto foi elaborado com a contribuição de outros movimentos internacionais que 

desenvolvem ações semelhantes, em suas esferas de influência, onde o tema corrupção se 

encontra presente, são eles: Comissão de Prevenção de Delitos e Justiça Penal e o Escritório 

das Nações Unidas contra as Drogas e o Delito na prevenção e na luta contra a corrupção; 

Conselho de Cooperação Aduaneira (também denominado Organização Mundial de 

Aduanas), o Conselho Europeu, a Liga dos Estados Árabes, a Organização de Cooperação e 

Desenvolvimento Econômicos, a Organização dos Estados Americanos, a União Africana e a 

União Europeia; Convenção Interamericana contra a Corrupção; Convênio relativo à luta 

contra os atos de corrupção Convênio sobre a luta contra o suborno dos funcionários públicos 
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estrangeiros nas transações comerciais internacionais Convênio de direito civil sobre a 

corrupção; e a  Convenção da União Africana para prevenir e combater a corrupção. 

É perceptível a relevância que é dada no texto quanto ao envolvimento da sociedade 

civil como elemento de apoio fundamental nas ações de Estado quanto à prevenção e 

erradicação da corrupção. As Nações Unidas entendem ser esta uma responsabilidade de 

todos os Estados e que ações devem ser direcionadas para que se estabeleça a cooperação 

mútua. O documento é composto de setenta e um artigos distribuídos em oito capítulos onde 

se encontram as diretrizes que devem ser obedecidas pelos Estados signatários da Convenção. 

Em 2009, na 3ª Sessão da Conferência dos Estados Partes da Convenção das Nações Unidas 

(ONU) contra a Corrupção, foi aprovado o mecanismo de avaliação dos Estados Membros 

para a implementação das medidas previstas na Convenção. De acordo com o documento, os 

países membros são avaliados dentro dos critérios nele estabelecidos, sendo a revisão feita a 

cada dois ciclos, cada um deles com cinco anos de duração, objetivando o cumprimento do 

compromisso assumido. A escolha dos países é mediante sorteio e os membros dos países 

avaliadores obedecem a um conjunto de critérios específicos. Todas as ações assim como os 

resultados das avaliações são publicizados pela ONU em seis idiomas. (UNITED NATIONS, 

2009, p.3)  

 

III.3 - Convenção Interamericana contra a Corrupção 

A Convenção Interamericana contra a Corrupção, Convenção da Organização dos 

Estados Americanos (OEA) realizada em Caracas em 1996 e adotada pelo Brasil através do 

Decreto Nº 4.410 de 7 de outubro de 2002, busca promover e fortalecer os mecanismos 

necessários para realizar a prevenção, detecção e punição da corrupção no exercício das 

funções públicas e nos atos de corrupção especificamente vinculados a seu exercício. 

(PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2002) 

Em seu texto, a convenção mostra a preocupação dos países membros da OEA em 

relação à crise de governança que a presença da corrupção pode provocar nas Instituições do 

Estado e no comprometimento do desenvolvimento dos povos. Mostra também que o seu 

combate reforça a democracia, evita a desmoralização social, coíbe o crime organizado e 

promove a consciência cidadã através do reforço da participação da sociedade civil. O 

documento apresenta a importância de uma ação internacional coordenada de apoio mútuo 

entre governos e a necessidade da criação de um instrumento amplo que promova e facilite a 
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cooperação internacional para combater a corrupção ficando estabelecida que é 

responsabilidade dos Estados a efetiva erradicação da impunidade no processo de prevenir, 

detectar, punir e erradicar a corrupção no exercício das funções públicas e nos atos de 

corrupção especificamente vinculados a seu exercício.  

A Convenção é composta de vinte e cinco artigos que estabelecem as diretrizes 

necessárias para as práticas de combate à corrupção, compreendidas dentro da realidade dos 

países membros da OEA. 

III.4 - Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em 

Transações Comerciais Internacionais. 

A Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros 

em Transações Comerciais Internacionais publicadas em 2011 foi promovida pela 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e teve sua origem 

em 1997 através da  Recomendação Revisada sobre o Combate à Corrupção em Transações 

Comerciais Internacionais. Ela foi aprovada pelo Conselho da OCDE e representa medidas 

efetivas para ―deter, prevenir e combater a corrupção de funcionários públicos estrangeiros 

em transações comerciais internacionais, em particular a criminalização imediata de tal 

corrupção‖ (OCDE, 2011, p. 6). 

A OCDE é uma organização internacional e intergovernamental formada por trinta e 

oito países que atuam em economias de livre mercado, constituídos no modelo de democracia 

representativa, atuando no desenvolvimento de indicadores comparativos de políticas 

econômicas na busca de soluções para problemas comuns através da coordenação de políticas 

domésticas e internacionais. Com sede em Paris, a organização reúne os representantes dos 

países membros para a troca de informações na definição de políticas que objetivem 

maximizar o seu crescimento e desenvolvimento econômico. (BRASIL, 2013) 

Os países membros da OCDE são oriundos, em sua maioria, de economias 

desenvolvidas que apresentam alto Índice de Desenvolvimento Humano. Tais Nações 

entendem que a prática de suborno produz sérias preocupações morais e políticas que 

comprometem a boa governança, o desenvolvimento econômico e distorcem as condições 

internacionais competitivos. 

Ela também se compatibiliza com outras iniciativas de mobilização internacional e 

cooperação para o combate à corrupção de funcionários públicos, formuladas pelas Nações 
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Unidas, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, a Organização Mundial do 

Comércio, a Organização dos Estados Americanos e o Conselho de Europa e da União 

Européia que, somadas aos esforços de companhias, organizações empresariais e sindicatos, 

bem como outras organizações não governamentais no combate à corrupção, reconhecem o 

papel dos Governos na prevenção contra o pedido de propinas de indivíduos e empresas em 

transações comerciais internacionais. O desenvolvimento de ações para obtenção de progresso 

nessa área requer esforços locais e cooperação multilateral, monitoramento e 

acompanhamento de outros entes para que as mesmas se tornem eficazes.  

Para avaliar a evolução dos países signatários da Convenção, assegurando a 

aplicação completa das obrigações internacionais que os países assumiram, a OCDE 

estabeleceu o Grupo de Trabalho sobre Suborno que aplica mecanismos de monitoramento 

para a produção do relatório de acompanhamento, este documento contêm recomendações 

formadas a partir de exames rigorosos de cada país.  

Apesar de não ser membro da OCDE, o Brasil é signatário da Convenção desde 2000 

tendo se comprometido a executar as medidas estabelecidas pelo documento. (BRASIL, 

2013) 

 O alinhamento com as instituições que coordenam o movimento internacional de 

combate à corrupção mostra que os interesses do Governo brasileiro, no tocante a este tema, 

representam efetivamente uma política de Estado. Considerando a relevância unânime que 

todos apresentaram quanto à integração da sociedade civil na soma de esforços direcionados 

para os objetivos propostos, este trabalho segue dentro deste Capítulo apresentando uma lista 

limitada de instituições, oriundas da Sociedade Civil Organizada no Brasil, cujo mote de 

trabalho se concentra em ações de controle e monitoramento da corrupção no país. Interesses 

comuns colocaram-nas alinhadas aos órgãos de controle do governo levando-as a integrarem, 

quanto membros da Sociedade Civil, juntamente com outras instituições, a Comissão 

Organizadora Nacional (CON) da 1ª CONSOCIAL (CONSOCIAL, 2013).  

Organizações como a Transparência Brasil (TBrasil), Articulação Brasileira Contra a 

Corrupção e a Impunidade (ABRACCI), Amigos Associados de Ribeirão Bonito 

(AMARRIBO), o Observatório Social do Brasil (OSB) e o Contas Abertas representam 

alguns expressivos exemplos de controle social brasileiros de monitoramento dos gastos 

públicos, que não poderiam deixar de fazer parte deste trabalho. Segue uma breve 
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apresentação destas organizações e o trabalho que vem desenvolvendo no país nos últimos 

anos.  

 

III.5 Transparência Brasil 

 

A criação da Transparência Brasil (TBrasil) ocorreu em abril de 2000 por um grupo 

de indivíduos e organizações não governamentais desejosos de uma organização independente 

e autônoma comprometida com o combate à corrupção. Seus fundadores acreditam ser as 

disparidades brasileiras nos terrenos social e econômico reflexo direto da disponibilidade de 

instrumentos de combate à corrupção. 

A TBrasil entende que falta de capilaridade da imprensa nas diferentes regiões do 

Brasil somada à dificuldade de acesso à justiça para todos os cidadãos e ainda o baixo grau de 

transparência dos três Poderes, nos diferentes níveis de governo, contribuem de maneira 

efetiva para a desmobilização do controle das ações da Administração pública.   Por isso 

concentra esforços em ajudar as organizações civis e os governos de todos os níveis a 

desenvolver metodologias e atitudes voltadas ao combate à corrupção priorizando as 

seguintes áreas de atuação: 

 Realização de levantamentos empíricos sobre a incidência do problema da corrupção 

em diferentes esferas. São exemplos à corrupção eleitoral, a perspectiva do setor 

privado, diagnósticos municipais e outros; 

 Criação de instrumentos de Internet para propiciar o monitoramento do fenômeno da 

corrupção através de ferramentas próprias; 

 Condução de programas de combate à corrupção em parceria com entes públicos.  

A Transparência Brasil foi associada à Transparency International até 2007 tendo 

decidido descontinuar a associação após esta data (TRANSPARÊNCIA BRASIL, 2013). Seus 

representantes estiveram presentes na Comissão Organizadora da 1ª CONSOCIAL do Estado 

de São Paulo. (CONSOCIAL, 2013) 

III.6 Articulação Brasileira Contra a Corrupção e a Impunidade (ABRACCI) 

 

A Articulação Brasileira Contra a Corrupção e Impunidade (ABRACCI) é uma 

instituição sem personalidade jurídica, criada em 2009 durante o Fórum Social Mundial, com 
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a função de ajudar no desenvolvimento da cultura da não corrupção e impunidade no Brasil. 

Os meios escolhidos para alcançar seus objetivos utilizam o estímulo e a articulação de 

instituições e pessoas da Sociedade Civil em prol da construção de uma sociedade mais justa, 

democrática e solidária. 

A ABRACCI é composta por organizações da Sociedade Civil que já atuam 

diretamente no combate à corrupção e à impunidade no Brasil. A atuação em rede é um 

princípio básico desta organização cujo foco é direcionado para ações conjuntas na luta contra 

a corrupção e a impunidade e na promoção de uma cultura de transparência e integridade na 

esfera pública.  (ABRACCI, 2013) 

 

III.7 Amigos Associados de Ribeirão Bonito (AMARRIBO) 

 

A história de formação da organização Amigos Associados de Ribeirão Bonito 

(AMARRIBO) tem sua origem em 1999 com a manifestação de um grupo de amigos da 

cidade de Ribeirão Bonito, localizada no estado de São Paulo, que decidiu unir esforços na 

promoção do desenvolvimento local. 

Ao deparar com o descaso do Poder Público, aliado a fortes indícios da má gestão de 

recursos do governo na cidade, o grupo inicia uma série de investigações das contas públicas 

que culminam em denúncias junto à Câmara Municipal, na Promotoria de Justiça e no 

Tribunal de Contas do Estado. A mobilização da sociedade, através do estímulo à participação 

popular, resultou na cassação de dois prefeitos e cinco vereadores da cidade. 

O caso de Ribeirão Bonito repercutiu na imprensa nacional do Brasil e estimulou a 

criação de outras iniciativas em diferentes cidades. Este fato levou a Associação a melhor se 

estruturar para poder atuar em Rede, disseminando sua experiência para outros grupos 

desejosos de atuarem no combate à corrupção dentro da esfera pública. 

No ano de 2003, em parceria com o Instituto de Fiscalização e Controle, é montada a 

Rede AMARRIBO Brasil – IFC que coordena atualmente mais de 200 instituições 

promovendo palestras, oficinas e formação de pessoas para exercício do direito cidadão em 

exigir de seus governantes o dever no uso adequado dos recursos públicos para a população.  

Em 2011 o nome da AMARRIBO é modificado para AMARRIBO Brasil e ela amplia sua 

atuação a nível internacional ao se tornar à organização de contato da Transparência 

Internacional no Brasil. 
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A busca permanente em fazer despertar no cidadão comum o sentimento de que ele é 

peça central da democracia direta e demonstrar que suas ações podem mudar os rumos da 

sociedade dentro de princípios como ética, transparência, integridade, probidade e equidade 

despertam nos componentes da Rede AMARRIBO o sentimento de que é possível vencer o 

grande desafio do Século XXI: o controle das ações do Estado que culminem no fim da 

corrupção e da impunidade através de movimentos sociais democráticos de defendam com 

efetividade os interesses da população. (AMARRIBO, 2013) 

 

III.8 Observatório Social do Brasil (OSB) 

 

O Observatório Social surgiu na cidade de Maringá no Paraná em 2006 e foi criado 

com a finalidade de propiciar à sociedade oportunidades de coesão social, por meio da 

transparência e do zelo pela gestão dos recursos públicos. Sua atuação inicial foi a de somar 

esforços junto à Sociedade Eticamente Responsável (SER) para o despertar da sociedade 

quanto à importância dos tributos e a necessidade de eficácia na aplicação de seus recursos. 

Ele surgiu como uma resposta de um segmento da população em relação a uma série 

de escândalos de desvio de dinheiro dos cofres públicos no município. A Sociedade Civil 

Organizada de Maringá se uniu então para a criação de um mecanismo de controle dos gastos 

públicos através do monitoramento das licitações públicas, nascendo daí a verdadeira missão 

do Observatório Social e o mote em que ele se estruturou para desenvolver ações de controle 

sobre os gastos públicos.    

Sua importância foi rapidamente absorvida e sua atuação é fruto de uma equipe de 

trabalho que desenvolveu uma metodologia própria de acompanhamento dos gastos do 

município através das licitações. (OBSERVATÓRIO SOCIAL DE MARINGÁ, 2013) 

O Observatório Social de Maringá é fruto do Movimento pela Cidadania Fiscal, que 

foi criado em 2005 através do esforço conjunto realizado por empresários da Associação 

Comercial e Empresarial de Maringá (ACIM), pelo Programa de Orientação para o Estágio 

(Instituto PROE) e pela Federação das Associações Comerciais do Paraná (Faciap) em 2004. 

Toda esta mobilização da Sociedade Civil foi capitaneada pela Federação das Associações 

Comerciais e Empresariais do Paraná e está inserida numa visão de futuro que busca 

desenvolver na consciência dos brasileiros a importância dos tributos para a realização da 

verdadeira justiça social e o compromisso da sociedade no controle social dos gastos públicos. 

(CIDADANIA FISCAL, 2013) 
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Desde 2009, o Observatório Social vem se estruturando em Rede e já conta com mais 

de 60 filiados em 12 estados da federação.  Em 2011, estabeleceu sua sede na Cidade de 

Curitiba com a denominação de Observatório Social do Brasil (OSB). A relevância do 

trabalho dos voluntários do OSB já possibilitou uma economia de R$ 300 milhões aos cofres 

públicos no exercício de 2012. Deste montante, R$ 150 milhões apenas no estado do Paraná, 

onde funcionam 28 observatórios (OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL, 2013). O OSB 

esteve presente em três Comissões Organizadoras Estaduais (COE) da 1ª CONSOCIAL, Pará, 

Rondônia e Paraná. (CONSOCIAL, 2013) 

 

III.9 Contas Abertas 

 

A organização Contas Abertas é uma instituição que reúne pessoas físicas e jurídicas, 

lideranças sociais, empresários, estudantes, jornalistas e qualquer interessado em colaborar 

para a melhoria no uso dos gastos públicos. Criada em 2005 como entidade da sociedade civil 

sem fins lucrativos ela realiza permanentemente a fiscalização, acompanhamento e divulgação 

das execuções orçamentária, financeira e contábil da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios tornando disponíveis as informações para a população do país.  

As limitações estruturais e orçamentárias da instituição, que faz uso intensivo de 

tecnologia da informação, permitem a regularidade do monitoramento das contas apenas a 

nível federal sendo sua atuação na esfera estadual limitada a análise dos portais de 

transparência pela concentração de esforços da comparação das despesas estaduais com as 

federais. 

Os objetivos propostos pela instituição com vias ao combate da corrupção são: 

 Tornar disponível para a sociedade as execuções orçamentárias, financeira e 

contábil da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

 Estimular o aprimoramento da qualidade, da prioridade e da legalidade do 

dispêndio público; 

 Estimular a participação do cidadão na elaboração e no acompanhamento do 

Orçamento Geral da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

 Estimular a fiscalização das contas públicas; 
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 Estimular a cidadania participativa, especialmente a relação entre o governo e a 

sociedade, com vistas ao acompanhamento da arrecadação e das despesas 

públicas. 

A contribuição da divulgação dos dados públicos pela instituição torna possível ao 

cidadão monitorar os investimentos do governo federal, através das transferências de recursos 

em seus estados e municípios e, com isso, ter condições de cobrar de seus governantes e 

administradores públicos a prestação de contas do dinheiro público. (CONTAS ABERTAS, 

2013) 

A organização Contas Abertas participou, como representante da Sociedade Civil, na 

Comissão Organizadora Distrital (COD) da 1ª CONSOCIAL de Brasília.  (CONSOCIAL, 

2013) 

Apenas por uma questão de justiça, seria interessante contabilizar e divulgar a 

participação dessas instituições nas conferências livres, municipais, regionais e virtuais 

realizadas em todo o território nacional pela 1ª CONSOCIAL. Mas isso demandaria muito 

tempo e fugiria ao tema principal desta pesquisa. Fica aqui uma sugestão para futuros estudos 

sobre o tema.  

Antes do encerramento deste capítulo é importante acrescentar uma explanação sobre 

a relevância do Índice de Transparência como elemento de referência para a percepção da 

corrupção no Brasil que faz uso da regulamentação do Decreto 7.185 de 28 de maio de 2010 

na Lei Completar 131 e criou os critérios e formas de avaliação das informações 

eventualmente disponibilizadas pela União, Estados e Municípios na Internet.  

A história da construção deste índice tem sua origem na mobilização promovida pela 

Associação Contas Abertas para a formação de um Comitê de Transparência, composto por 

especialistas em finanças e contas públicas, que produzisse um indicador que fosse capaz de 

avaliar o conteúdo e o grau de transparência ativa das informações disponibilizadas pelas 

administrações públicas. A formulação do Índice de Transparência buscou estabelecer um 

ranking que elencasse os sites públicos dos estados, dentro de um maior ou menor grau de 

transparência. O Índice de Transparência informa ao cidadão o grau de transparência das 

contas públicas em todos os níveis de governo. (ÍNDICE DE TRANSPARÊNCIA, 2013) 

As notas utilizadas para a construção do Índice têm sua origem na análise de mais de 

100 parâmetros, divididos em três grandes temas: Conteúdo (60% da nota final), Usabilidade 
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(33%) e Série Histórica e Frequência de Atualização (7%). Um dos principais fatos 

registrados no Índice de 2012 foi o aumento da transparência ativa na maioria dos 26 estados 

e no Distrito Federal, resultado obtido pelas melhorias em várias áreas e funções-chave dos 

portais estaduais de controle. Para cumprir o decreto 7.185/2010 os portais precisam atualizar 

suas informações diariamente. 

Dos 27 avaliados, 18 portais aumentaram suas notas entre 2010 e 2012. Por outro 

lado, apenas nove sofreram alguma redução de nota. Em média, os avanços foram 

maiores do que as quedas. A principal explicação para a redução das notas de alguns 

portais foi a aplicação mais rigorosa dos critérios do Índice de Transparência. 

Avanço significativo foi registrado também na apresentação de ferramentas que 

dinamizam a consulta aos dados dos portais e permitem ao usuário realizar pesquisas 

mais complexas. (Ibid.) 

No quesito licitações públicas ainda há que caminhar, posto que as informações são 

deficitárias, visto que não há uma prática majoritária para a divulgação dos nomes, CNPJs e 

propostas de todos os participantes dos processos licitatórios; ainda continua baixo o número 

de portais que disponibilizam os contratos firmados. A qualidade das informações sobre 

licitações é construída com baixo nível de detalhamento; as descrições detalhadas dos 

empenhos e pagamentos realizados ainda não são prioridade nos portais de transparência 

estaduais e a ausência de linguagem acessível para a compreensão dos dados disponibilizados 

é grande.   

Embora não se tenha encontrado referência a respeito da relação do Índice de 

Transparência dos estados brasileiros com o Índice de Percepção de Corrupção – IPC por 

país, publicado pela Transparência Internacional (TI) e comentado na parte introdutória deste 

trabalho, percebe-se sua correlação pelo fato de ambos representarem indicadores do 

crescimento de maturidade do país nas ações de combate a corrupção. 

Para que todo este movimento se consolide é necessária proximidade cada vez mais 

intensiva de seus entes principais.  Como já foi apresentada anteriormente neste capítulo, a 

credibilidade do Brasil, frente aos organismos internacionais, no tocante ao monitoramento 

dos gastos públicos e combate à corrupção, se implanta de maneira mais eficaz através do 

estreitamento das relações entre o Estado e a Sociedade Civil.  

No próximo capítulo estão expostas as ações de governo voltadas para o aumento da 

transparência, o combate à corrupção e o fortalecimento da cidadania que, alinhadas às ações 

de mobilização da sociedade no estímulo ao fortalecimento do controle social no combate à 

corrupção movidas pelos órgãos de controle, podem vir a fortalecer os movimentos sociais 
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resultando no aumento da participação popular no Brasil. Todos este fatores conduzem a uma 

ruptura na lógica do controle social estabelecido no país durante todo o seu ciclo histórico e 

direcionam para uma nova formação ideológica colocando a ―Sociedade no Acompanhamento 

e Controle da Gestão Pública‖.    
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CAPÍTULO IV. A QUEBRA DA LÓGICA DO CONTROLE SOCIAL PELA 

RECONFIGURAÇÃO IDEOLÓGICA DO ESTADO. 

 

A prática de controle social realizada no Brasil, analisada a partir da construção do 

seu Estado Nacional até o final da segunda metade do Século XX, apresenta um quadro que 

evidencia estarem as ações de Estado no país voltadas para a preservação dos interesses do 

pequeno grupo que conduz a economia no país. A repressão exercida para coibir as iniciativas 

populares que clamaram pela ampliação da participação do povo-massa nas questões político-

internas mostra que o Estado brasileiro ou a elite econômica que o compõe encontra-se pouco 

afeito a abrir mão dos privilégios adquiridos na condução do governo. 

A construção do pensamento social brasileiro mostra que tal fato se evidencia nas 

obras de pensadores como Viana (1987), que defende o fortalecimento das instituições 

nacionais pela presença predominante da pequena parcela fortalecida, intelectual e 

economicamente da população que considera ser capaz de realizar a condução plena do 

desenvolvimento do país. Foi ela também que criou mecanismos e delineou instituições que 

providenciaram a exclusão do restante da população na participação da política interna no 

Brasil. 

Num certo momento da história da Nação Brasileira no Século XX, é confirmado 

que este pensamento hegemônico alcançou seu intento na formação da burguesia brasileira 

por permitir a emergência de alguns poucos grupos sociais que ampliaram o espaço público 

na política nacional. Todo este processo se consolidou dentro de princípios ideológicos 

formulados para fazer crer que a massa da população, formada em sua maioria de pessoas 

iletradas, era avessa à participação política e não apresentavam a competência necessária, ou 

seja, não estavam preparadas para participarem das decisões do país. Logo, ao serem 

―naturalmente‖ alijados da participação política, restou aos cidadãos comuns do país a 

abertura deste espaço para a burguesia nacional, elite econômica ―mais competente‖ que passa 

a escrever os rumos da Nação.  

A quebra desta lógica, consolidada e cristalizada nos diferentes níveis de governo em 

um país com as dimensões do Brasil, só passa a ser pensada quando tal prática se coloca em 

oposição a interesses maiores que compactuam com a política econômica internacional da 

qual o Brasil tanto depende. A perspectiva de ampliação de investimentos externos cada vez 

maiores para o país obriga-o a alinhar-se a normas e tratados internacionais de combate à 

corrupção que orientam para a ampliação de mecanismos de controle social do Estado com a 
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participação cidadã, modelo totalmente diferenciado do praticado nos cinco séculos de 

existência do país. 

A mudança de paradigmas do controle social brasileiro mostra ser necessária a 

ampliação desta discussão dentro de diferentes temas. O aumento dos debates sobre a 

descentralização da Administração Pública e a formação da cidadania no país pode produzir 

respostas para as seguintes questões: é o Estado constituído pela cidadania ou é a cidadania 

que constitui Estado? Como romper com ―verdades‖ construídas ao longo da construção do 

modelo civilizatório nacional que defendiam, numa sociedade atrasada como a do Brasil, ser 

preciso que o Estado fosse forte para criar condições para a sociedade avançar?  

Tais questões são levantadas para que se possa construir uma reflexão sobre a crença 

de que é preciso a interferência do Estado nas mudanças propostas pelos mecanismos 

econômicos internacionais já que o povo não está preparado. O estudo aqui elaborado também 

buscou investigar se a intervenção do governo na condução da população à participação de 

uma conferência como a CONSOCIAL foi considerada legítima por seus participantes. Outras 

reflexões surgiram ao longo do trabalho que levaram aos seguintes questionamentos: o 

movimento iniciado pela conferência e sua proposta são sustentáveis no longo prazo? Até que 

ponto a participação induzida, controlada, é desejável em uma sociedade como a do Brasil? É 

melhor este tipo de participação do que nenhuma participação? 

Na busca de respostas para estas indagações, a pesquisa avançou na procura de 

conceitos recentes que pudessem fornecer subsídios quanto à caracterização da população 

brasileira e que ajudassem na identificação de traços considerados válidos para este estudo. 

Partiu-se do pressuposto da existência valores básicos que fossem capazes de nortear o 

pensamento do brasileiro e que influenciariam diretamente suas ações, o modo com se 

relaciona com seus pares e com as suas instituições. Chegou-se com isso a Almeida (2008, p. 

15) que considera a necessidade de estudos permanentes sobre os valores básicos da 

sociedade, fator fundamental para a compreensão do comportamento de seus membros.  

―Uma característica extremamente importante de um valor básico é que ele demora muito 

para mudar‖, já que representam os fatores com os quais as pessoas são socializadas. Sua 

provável mudança pode ocorrer dentro de uma transição geracional, basicamente a cada vinte 

ou trinta anos.   

Este autor também mostra, nas evidências da pesquisa de campo que realizou em 

2002, que o nível de escolaridade contribui sobremaneira na construção dos valores e 
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comportamentos democráticos e éticos da população adulta que, no Brasil, se torna um dado 

alarmante, quando 60% dela se apresentam com baixa escolaridade.  Ele também declara que 

esta discrepância tem impacto direto na renda da população por limitar o acesso aos melhores 

postos de trabalho, aqueles que pagam melhor. Logo, segundo ele, o fator escolaridade 

provoca desigualdades econômicas, sociais e de participação política no Brasil. (Ibid., p. 18), 

quanto ao fator corrupção é mostrado que este extrato social apresenta maior tolerância para 

com ela.   

Souza (2013, p. 8) discorda da visão de Almeida (2008) e aponta para a necessidade 

da realização de pesquisas mais contundentes no país onde se possa, de fato, realizar uma 

análise mais racional, menos ―simplista e distorcida‖, do verdadeiro perfil da população no 

Brasil. Ele declara que Freyre (1990), Holanda (1995) e Faoro (2001), em suas obras 

clássicas, Casa Grande e Senzala, Raízes do Brasil e Os donos do poder, acabaram criando 

um modelo de civilização no país que atendia aos interesses do governo na época da 

publicação delas, colocando o tema corrupção como uma mazela própria do Estado e do povo 

que nele vive, em detrimento do mercado entendido como virtuoso e vítima da corrupção 

existente no país.   

É a partir desse raciocínio que o tema da corrupção política passa a ser um dos temas 

mais centrais e recorrentes do debate acadêmico e político brasileiro. O que está em 

jogo, no entanto, não é a melhoria do combate à corrupção por meio do melhor 

aparelhamento dos órgãos de controle. O que existe é uma dramatização da oposição 

mercado (virtuoso) e Estado (corrupto) construída como uma suposta evidência da 

singularidade histórica e cultural brasileira. Como já observado, é apenas o ―Estado‖ 

que passa a ser percebido como o fundamento material e simbólico do 

patrimonialismo brasileiro. Ora, se todos somos ―cordiais‖, porque apenas quando 

estamos no Estado desenvolvemos as conseqüências patológicas dessa nossa 

―herança maldita‖? Por que o mercado, por exemplo, não é percebido do mesmo 

modo? E, por que, ao contrário, o mercado é inclusive visto como a principal vítima 

da ação parasitária estatal? 

 

O fato a ser considerado mais alarmante neste cenário é que ele não pode ser 

decorrente de tendências ou fatores internos aos indivíduos e que influenciam a população, 

mas sim de políticas públicas deficitárias estabelecidas por dirigentes mal intencionados que 

buscam obter vantagens decorrentes da permanência desta situação mantida pela ação dos 

aparelhos de Estado. Mercado e Estado não se dissociam, mesmo numa democracia 

representativa como a brasileira eles não são oponentes.  

A dicotomia entre mercado e Estado não pode ser considerada responsável pela 

dramatização de um conflito aparente e falso, Mercado virtuoso e Estado desonesto, sob a 

condição de obscurecer ―as contradições sociais de uma sociedade – e nela incluindo tanto seu 
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mercado quanto seu Estado - que naturaliza desigualdades sociais abissais e um cotidiano de 

carência e exclusão‖ (Ibid., p. 10) que não precisam de uma geração para ser corrigidas, já 

que demandam ações sociais e políticas urgentes de curtos e médios prazos.  

Mesmo diante de fatos tão sombrios, têm surgido, ao longo da história recente do 

país, iniciativas governamentais e populares voltadas ao incentivo à participação social. 

Apesar de ser uma notícia considerada promissora, observa-se que outros movimentos já 

existiram induzidos por governos locais e que desapareceram quando estes governos 

deixaram o poder.   

Guedes e Fonseca (2007, p. 10) declaram que o controle social do Estado exercido 

pela sociedade no Brasil apresenta avanços e retrocessos em função do ―amplo aspecto de 

emoções‖ estabelecidos na relação, que se encontra muito longe da homogeneidade entre 

cidadãos e governos, posto que, quando observadas determinadas regiões do país, ele 

dependerá do ―período político, do perfil do governo, do estado e do município em questão, 

do partido no poder‖, enfim dos atores sociais.   

Um exemplo emblemático recente foi o orçamento participativo que nasceu em Porto 

Alegre e, inicialmente, parecia que se tornaria um importante instrumento articulador da 

sociedade em relação aos investimentos públicos. Martins, Vaz e Caldas (2010, p. 569) 

mostram que ele acabou se tornando um ―instrumento de democratização da gestão, 

redistribuição de poder, identificação de demandas, de prestação de contas do governo e 

mecanismo de decisão‖ para uma parcela muito limitada dos recursos públicos municipais. 

Eles também chamam atenção para o abandono das políticas setoriais e do debate sobre 

geração de renda.  

Percebe-se, com isso, certa dificuldade na harmonização da articulação política e 

econômica no processo de envolvimento da Sociedade Civil com o poder público, diante da 

perenidade de tais relações em função do tempo de mandato dos gestores públicos. A simples 

existência de capital social em um local não é garantia para se alcançar o pleno 

desenvolvimento econômico. Muitas vezes é da prática cotidiana e persistente de ações 

orientadas para o desenvolvimento que se é capaz de criar, localmente, a mobilização do 

capital social.  ―(...) a articulação de atores sociais pressupõe um prazo de maturação e um 

custo de organização e de institucionalização‖ (Ibid., p. 580) que não necessariamente 

precisam levar uma geração para serem construídos.  
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Não se pode considerar que tais iniciativas de controle social no Brasil tenham se 

destacado apenas após a Constituição de 1988. Nos anos 1970, os municípios de Lages e Boa 

Esperança em Santa Catarina iniciaram um movimento de gestão participativa que buscou a 

melhoria das condições de vida da população pobre da região contando com a intervenção 

governamental alinhada às organizações populares como associação de bairros se tornando 

referência em trabalhos acadêmicos recentes.  

Estas experiências, inéditas para a época, mostraram ser possível a construção de 

uma cultura democrática através de um novo modelo de relações entre o Estado e a Sociedade 

Civil. Nos dias atuais, a Conferência das Cidades reúne em um mesmo espaço estes mesmos 

entes que pactuam para a elaboração do Plano Diretor dos Municípios com mais de vinte mil 

habitantes, mas ainda não se pode declarar que os resultados alcançados, até o momento, 

representem, efetivamente, a maturidade da relação agente-principal já que a intervenção 

social nas instituições públicas depende sobremaneira de transparência, descentralização e 

participação, tripé da luta pela gestão democrática (FRANÇA, 2013).  

A forte concentração populacional dos grandes centros urbanos espalhados pelo 

Brasil tem gerado ambientes cada vez mais complexos que reúnem problemas diversos, 

resultado da má distribuição de renda, da carência de oferta de serviços essenciais e do 

aumento da violência urbana. Em um mesmo ambiente convivem relações conflituosas entre 

grupos sociais, instituições públicas e privadas e uma massa de excluídos que clama cada vez 

mais por inserção social.  

Para fazer valer a democracia das massas, os governos se tornaram complexos e 

gigantescos, predominando uma relação de distanciamento entre representantes e 

representados (agente-principal) o que resulta no comprometimento da eficiência funcional da 

burocracia tradicional do Estado, comandada por políticos que estabelecem ―planos de 

governos desprovidos de uma estrutura de gerenciamento econômico-financeiro com foco nos 

resultados, como as existentes nas modernas corporações capitalistas‖. Esta alteração na 

dinâmica do Estado, que o volta para a lógica do capitalismo alterou as relações tradicionais, 

vigentes até o final do Século XX entre Estado e Sociedade, fazendo com que os governos 

demandem mais economia e as empresas assimilem mais política e com isso confirmem 

(PIRES, 2007, p. 37). 

 
(...) a necessidade de adequação das instituições produtivas e governamentais a uma 

realidade em transformação a partir do acelerado progresso técnico e da erosão do 
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padrão das relações de produção e relações políticas até agora prevalecentes, sem 

que se tenha ainda clareza de qual será o ponto de chegada das transformações 

tecnológicas, das inovações institucionais e, portanto, das condições de sociabilidade 

e coesão social que estão por vir (Ibid. p. 39). 

 

A falta de clareza para esta questão mostra que o processo de reestruturação 

econômica e social, que afetou sobre medida o Estado brasileiro, está ainda em processo e 

com isso exige uma permanente adequação de todos os envolvidos, o que impulsiona 

mudanças de papéis e a construção de novas relações. A Constituição de 1988, que permitiu o 

aumento da autonomia dos municípios na gestão de recursos transferidos diretamente pela 

União, contribuiu também para alterar o modelo de gestão pública, permitindo a entrada de 

novos atores no exercício do controle social dentro de duas frentes: de um lado gestores 

públicos profissionais buscando a presença de diferentes setores da Sociedade Civil para a 

elaboração e implementação efetiva das políticas públicas e, de outro, a Sociedade Civil 

exigindo dos atores públicos o aumento da transparência e da ética na aplicação dos recursos 

públicos.  

Os últimos vinte anos apresentaram algumas iniciativas de sucesso em diferentes 

municípios do país que só conseguiram atingir 16% da sua totalidade (SPINK e TEIXEIRA, 

2007). Ainda há muito que avançar e, principalmente, aprender sobre o significado do 

controle social para uma população que vive em um país com as características do Brasil.  

As mudanças de papéis em uma sociedade como a brasileira, doutrinada por tanto 

tempo para perceber, na figura do Estado, o agente hegemônico das mudanças estruturais, 

estão conduzindo a uma nova realidade, que ainda se encontra em processo de formação. É 

preciso entender a importância relativa que traz estes novos papéis para que os entes 

envolvidos em tal processo tenham condições de aprender a atuar nesta nova dinâmica com 

plena efetividade.   

Sá (1978, p. 72) apresenta um estudo sobre controle social e mostra a importância do 

domínio da Sociologia para a ampliação das ―possibilidades de articulação das formulações 

sociológicas no pensamento psicológico comportamentalista‖. Seus estudos levam a 

compreensão de que o controle social exercido entre grupos, ou intermediado por instituições, 

representa uma das vantagens da vida social por levar ―explicitamente em conta‖ o fato de 

que padrões diferentes de comportamento são, com freqüência e cada vez mais, exigidos de 

diferentes grupos ou pessoas. ―A interação mais ou menos harmoniosa da multiplicidade e 
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diversidade de padrões comportamentais requeridos para o funcionamento diário de uma dada 

sociedade‖ é o resultado mais surpreendente do controle social. 

O autor acrescenta que o controle social exerce fundamentalmente duas funções: a 

primeira compreende a elaboração do desenho da sociedade através dos critérios adotados 

para que os indivíduos exerçam seus papéis e a ―segunda função é a de zelar pelo 

cumprimento continuado das expectativas dos papéis e suas inter-relações‖ (Ibid., p. 63-64). 

Tais fatos são flagrantes ao se considerar as ações dos agentes formais de controle: policiais, 

professores, psicoterapeutas e outros, que, em ampla medida, mostram que, em sociedades 

complexas, todos exercem o papel de controladores e controlados.   

É frequente a troca de posições de controladores e controlados na dinâmica da vida 

cotidiana e o exercício do controle é realizado de forma impessoal ―pelos motivos, crenças e 

valores mais aceitos em uma dada sociedade‖. As ideias que coadunam para a perpetuação 

deste constructo são elaboradas pelos grupos de poder como justificativa de seu 

comportamento e utilizadas para o controle dos demais (Ibid., 68-69). 

Polantzas (2000) confirma este fato ao discorrer sobre o papel dúbio do Estado na 

sociedade capitalista que age em prol dos direitos dos cidadãos de uma sociedade, mas cujas 

ações são predominantemente marcadas pelos interesses dos grandes grupos econômicos que 

direcionam a força do capital de uma Nação. Embora o Estado moderno democrático 

reconheça na força do capital a sua dependência estrutural, ainda lhe é possibilitado o papel 

de ente intermediador na luta de classes, o que o faz através do reconhecimento e 

fortalecimento das suas instituições. Fato que, na realidade, acaba por torná-lo um aparelho 

especial, já que ―apresenta uma ossatura material própria que não é reduzível às relações (tal e 

qual) de dominação política‖ (p. 11).  

O aparelho de Estado, tanto especial quanto temível, não é capaz de se esgotar em 

seu próprio poder, já que a sua dominação política está inscrita e materializada 

institucionalmente em seu cerne. Sendo assim, a atuação de suas instituições, na qualidade de 

aparelhos repressivos e ideológicos, não põe em dúvida sua capacidade de controle sobre a 

sociedade.  

A utilização dos aparelhos ideológicos pelo Estado é empregada de maneira eficaz, 

uma vez que é através deles que os grupos de poder buscam manter sob seu controle todos os 

extratos sociais, conseguindo, com isso, pôr sobre controle a luta de classes. Althusser (1985) 
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mostra que os instrumentos de controle do Estado agem como mecanismos ideológicos 

básicos que se articulam dentro de uma proposta de sujeição aos agentes sociais ao seu 

alcance. Eles estão presentes nas idéias e em um conjunto de instituições concretas, em que 

sua unidade não lhe é garantida por política ou mesmo através de um comando unificado, mas 

sim pela ideologia dominante que é exercida através de seus aparelhos.  

O autor chama atenção para que, ao se fazer referências aos aparelhos de Estado, 

busque-se entender a diferença entre repressivos e ideológicos. Compreende-se como 

aparelhos repressivos de Estado o governo, a administração, o exército, a polícia, os tribunais 

e as prisões, posto que agem através da violência ou em situações limites para assegurar as 

relações de produção/exploração. Já os ideológicos representam certo número de realidades se 

apresentando a um observador imediato como ―instituições distintas e especializadas‖ (Ibid., 

p. 67-68), a saber: igrejas, escolas, família, jornais, sindicatos, centros culturais e outros. A 

existência de aparelhos repressivos de Estado aponta para um número maior de aparelhos 

ideológicos cuja origem parte de iniciativas privadas ou públicas funcionando de forma a 

difundir a ideologia da classe dominante e com isso assegurar o exercício do poder através do 

Estado. (p. 73). Para que os aparelhos ideológicos do Estado encontrem efetividade em suas 

ações são necessários à compreensão sobre o processo de formação ideológica e o 

entendimento de como ela se reproduz e se perpetua através das instituições.  

A ideologia atua na medida das relações de dominação sócio-econômicas 

estabelecidas em uma sociedade, cumprindo o papel de legitimá-las e assim perpetuá-las. Sá 

(1978, p. 70) mostra que, no sentido marxista, a ideologia representa a forma como a classe 

dominante estabelece o processo de ―mascaramento intelectual da realidade social inteira, 

substituindo-a pela realidade da classe dominante‖.  Ela constitui uma falsificação da 

consciência tornando o homem incapacitado para perceber a realidade, não entendendo que se 

encontra diante de uma representação ―distorcida e reificada das relações de interesses 

cristalizadas em um dado momento histórico‖. 

 
A produção das idéias, das representações e da consciência está, a princípio, direta e 

intimamente ligada à atividade material e ao comércio material dos homens; ela é a 

linguagem da vida real. As representações, o pensamento, o comércio intelectual dos 

homens aparecem aqui ainda como a emanação direta de seu comportamento 

material. O mesmo acontece com a produção intelectual tal como se apresenta na 

linguagem da política, na das leis, da moral, da religião, da metafísica etc. de todo 

um povo. São os homens que produzem suas representações, suas idéias etc, mas os 

homens reais, atuantes, tais como são condicionados por um determinado 

desenvolvimento de suas forças produtivas e das relações que a ela correspondem, 

inclusive as mais amplas formas que estas podem tomar. A consciência nunca pode 
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ser mais que o ser consciente; e o ser dos homens é o seu processo de vida real. E, 

se, em toda a ideologia, os homens e suas relações nos aparecem de cabeça para 

baixo como em uma câmara escura, esse fenômeno decorre de seu processo de vida 

histórico, exatamente como a inversão dos objetos na retina decorre de seu processo 

de vida diretamente físico (MARX e ENGELS, 2007, p. 18-19). 

 

A construção da ideologia também pode ser vista sob outro aspecto, além do 

marxismo. Mannheim (1976, p.81) reconhece a contribuição de Marx e Engels na elaboração 

deste conceito e acrescenta ser a ideologia um elemento de origem muito mais antiga e ainda 

capaz de fazer surgir novos significados independentemente destes pensadores. Ele mostra, 

através da análise sociológica e histórica, que o termo ―ideologia‖ pode existir em dois 

significados distintos e separáveis: o particular e o total. 

Dentro da significação destes dois termos para a ideologia, Mannheim consegue 

mostrar que a ideologia particular é entendida como a resistência do indivíduo em aceitar as 

verdades alheias, o que o leva a contrastar com a ideologia total, mais inclusiva, que 

representa a ideologia de uma época ou de um grupo histórico-social concreto. É interessante 

observar que ambas se voltam para o sujeito, já que tanto o indivíduo quanto o grupo fazem 

parte de um mesmo momento histórico, que direciona o significado e a expressão de suas 

opiniões, declarações, proposições e sistemas de idéias, posto que ―o caráter e a situação de 

vida específica do sujeito influenciam suas opiniões, percepções e interpretações‖ (Ibid. 82). 

Outra forma para se tentar compreender a ideologia e a influência que ela impõe em 

seu tempo aos grupos sociais nos quais se deseja estabelecer certo domínio ou controle é 

apresentada por Eagleton (1997, p. 15) ao esclarecer que o termo pode ser mais bem 

compreendido através de uma analogia em que a ideologia age como se estivesse instituída 

dentro de um tecido constituído de uma trama inteira de fios que representam diferentes 

conceitos que foram traçados por histórias divergentes. Ele acrescenta que ―mais importante, 

provavelmente, do que forçar essas linhagens a reunir-se em alguma Grande Teoria Global é 

determinar o que há de valioso em cada uma delas e o que pode ser descartado‖. Para o 

exercício do controle social, a ideologia entra como referência para um sistema de crenças que 

legitimam o poder de uma classe ou grupo social dominante, ao mesmo tempo em que 

também legitima que ―nem todo o corpo de crenças normalmente denominado ideológico está 

associado a um poder político dominante‖ (Ibid., p. 19).  

Percebe-se, com isso, que ideologia e controle social são fatores que fazem parte das 

sociedades complexas, dão sustentação à estrutura de poder, de acordo com momento 

histórico, transfigurando-se dentro de critérios diferenciados que são empregados com o 
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propósito de oferecer as garantias de permanência para os grupos que modelam a 

superestrutura do Estado. Desta forma, então, como foi desencadeada a mudança do controle 

social do Estado para a Sociedade Civil no Brasil? Quais foram os critérios empregados pelo 

governo brasileiro que possibilitaram o avanço da sociedade no país para a realização de uma 

CONSOCIAL e da elaboração do Plano Nacional de Transparência e Controle Social? Segue 

um breve histórico sobre o avanço do controle social no Brasil a partir do que se encontra 

instituído no Art.74 § 2º da Constituição de 1988.     

Fonseca e Beuttenmuller (2007, p. 75) mostram que o controle social exercido sobre 

a Administração Pública é uma prerrogativa democrática para a existência do Estado de 

Direito que precisa dispor de ―mecanismos e estruturas de regulação dos conflitos, de 

administração da vida cotidiana (em diversas dimensões) e de implementação de políticas 

públicas‖. O Estado democrático moderno pressupõe a existência de uma Administração 

Pública controlada socialmente disponibilizando de forma transparente as informações sobre 

suas ações; ambos são elementos fundamentais para sua perpetuação. 

Para fins didáticos, os autores esclarecem que a informação pública compreende 

dados quantitativos e qualitativos e os processos decisórios do governo que afetam a vida do 

cidadão. Por controle social compreende-se a existência de mecanismos formais da esfera 

pública utilizados para fiscalizar, interceder e canalizar opiniões e interesses de grupos 

politicamente organizados na execução das políticas públicas. Resumidamente, esse tipo de 

controle social possibilita que o Estado brasileiro seja controlado por grupos sociais que 

conflitam na sociedade e que têm avançado desde a Constituição de 1988 em ações de 

mobilização no governo (Ibid., p. 76) onde sua representação política pode se dar através de 

diferentes meios: no parlamento, nos partidos políticos, nos movimentos sociais, nos 

conselhos gestores de políticas públicas, nas organizações não-governamentais e mesmo nos 

lobbies (quanto visíveis) (p. 79).  

Tal fato conduziu o presente trabalho a apresentar alguns exemplos reais de ações de 

controle social realizadas pela sociedade no Brasil desde a Constituição de 1988, que 

possibilitaram o aumento da autonomia financeira e fiscal dos municípios.  Este tipo de 

controle social de caráter público é uma forma de democracia direta que aumenta a 

visibilidade nas decisões dos gestores municipais propiciando o avanço de movimentos 

sociais populares, a ampliação do espaço institucional dos Conselhos de Políticas Públicas e a 

continuidade da transferência de recursos orçamentários aos arranjos político-federativos de 
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âmbito local. Tais propostas apresentam ―um quadro conceitual bastante significativo, pois 

contribuem para mapear pressupostos, diagnósticos e proposições‖ (Ibid., p. 86) e auxiliam no 

entendimento do debate conceitual sobre descentralização e poder local ressaltado pela visão 

vigente da ideologia ultraliberal de redução do tamanho do Estado.   

Das ações empreendidas para o efetivo exercício do controle social no Brasil, que 

não fogem do proposto pela CONSOCIAL, merecem destaque nesta dissertação os 

Observatórios locais de políticas públicas, surgidos na década de 1990 com a finalidade de 

ampliar o monitoramento da execução das políticas públicas e aumentar o nível de 

transparência na utilização dos recursos disponibilizados pelo governo.  

A difusão da informação alinhada à mobilização da sociedade através destas 

organizações permitiu o aumento da demanda por indicadores locais e ações de planejamento 

municipal, tais como os Planos Diretores Municipais, já referendados anteriormente, que, 

segundo Fonseca e Beuttenmuller (p. 94), ainda apresentam uma inexpressiva expansão no 

país. Os mesmos autores também revelam terem os Observatórios locais se ampliado e 

especializado nos principais centros urbanos na forma de organizações não governamentais 

que congregam sociedade, movimentos sociais e universidades em iniciativas tais como: 

Observatório dos Direitos do Cidadão, Observatório das Metrópoles e Observatório de 

Favelas.  

A centralidade urbana é predominante nessas iniciativas pelo fato de demandarem 

potenciais recursos em tecnologia da informação e pessoal. A qualificação das pessoas se dá 

em função da necessidade de interpretação dos dados disponibilizados pelo governo e na 

elaboração das informações estratégicas fundamentais para a efetividade do exercício do 

controle social. Tais fatores incorrem como impeditivos para o avanço de outros entes, que 

não apenas os Observatórios de políticas públicas em nível nacional.  

O despreparo da população brasileira para ações nos Observatórios é, 

brilhantemente, explicada por Bourdieu como sendo este o resultado da luta pelo poder em 

que a classe ou fração hegemônica constrói esquemas ―classificatórios, em grande parte 

inconscientes e irrefletidos, que irão servir como orientação de comportamento a todas as 

classes sociais sob seu jugo‖ (SOUZA, 2003, p. 58). Ele identifica na luta de classes uma 

maneira de se estabelecer uma luta cultural na qual o grupo dominante constrói o modelo 

cultural considerado legítima. 
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Como vimos, a forma de capital simbólico específica do capitalismo avançado 

traduz-se na naturalização de diferenças reais em distinções que tornam 

intransparente o seu ―modo de aquisição‖, ou seja, permitem sua percepção na 

dimensão da vida cotidiana como características inatas de seus possuidores. A 

―distinção‖ aparece como uma diferença ―merecida‖, correta e justa já que 

supostamente se basearia nos talentos inatos de seus possuidores. (Ibid., p.58) 

 

Alijados de acesso à cultura, a classe de excluídos se torna incapacitada para 

compreender e construir relações sociais além da sua ―experiência imediata‖ de seu grupo de 

convívio. Isto é o que a mantém fora da participação política, dos movimentos de controle das 

ações de governo e do combate à corrupção, fato que atende sobre maneira aos interesses de 

grupos políticos tradicionais que se perpetuam nas relações de patronagem e servilismo em 

boa parte dos municípios no Brasil.  

Os efeitos nocivos desta relação interferem diretamente na auto-estima deste grupo 

devido a sua condição de fragilidade e dependência do sistema econômico vigente, que 

também age para influenciar fortemente o sistema educacional que os atende reforçando a 

estrutura que reproduz as ―hierarquias sociais‖ pela incompreensão da gênese da concepção 

do mundo hierarquizado. (Ibid., p. 61) 

É assim que os indivíduos e os grupos sociais precarizados se transformam em 

subprodutos de subcidadãos.  Em tal fenômeno de massa, as vítimas da precariedade passam 

por um processo de produção social que as transforma em ―ralé estrutural‖ nas sociedades 

periféricas. Numa sociedade capitalista, em que o consumo dita as regras, a ―apropriação 

seletiva de bens e recursos escassos constitui o contexto cristalizado e tendencialmente 

permanentes de desigualdade‖ (Ibid., p. 177). Tal explicação mostra que a justificativa da 

falta de participação política do cidadão comum no Brasil não pode continuar se apoiando 

unicamente em sua herança histórica.  É preciso romper com este ciclo de 

 
dominação simbólica subpolítica, que traz de forma inarticulada uma concepção 

acerca do valor diferencial dos seres humanos e cujo ancoramento institucional, no 

cerne de instituições fundamentais como mercado e Estado, permite, por meio dos 

prêmios e castigos empíricos associados ao funcionamento destas instituições – sob 

a forma de salários, lucro, emprego, repressão policial, impostos etc. – a imposição 

objetiva, independentemente de qualquer intencionalidade individual, de toda uma 

concepção de mundo e de vida contingente e historicamente produzida sob a 

máscara da neutralidade e da objetividade inexorável.(Ibid., 180) 

 

A busca de compreensão da lógica de sociedades periféricas complexas e dinâmicas 

como a brasileira não deve ser conduzida a partir de princípios pré-modernos como o capital 

social. Sua interferência é pequena se comparada aos capitais econômicos e culturais. Estes 
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sim, verdadeiros agentes estruturantes deste tipo de sociedade, que colocam a população em 

tal medida que as torna ―não gente‖, portanto ―não cidadãos‖. Ficam então as questões: de que 

forma o governo brasileiro tem se estruturado para conter a corrupção no país e atender as 

exigências dos organismos internacionais? Qual foi o procedimento escolhido por ele para a 

realização da CONSOCIAL? 

O quadro apresentado até agora mostra os motivos pelos quais a população brasileira 

possui baixa participação em ações de controle social no monitoramento dos gastos públicos. 

Já foi citado neste trabalho que o combate à corrupção, em um país como o Brasil, deve ser 

fruto de um esforço conjunto e permanente onde Estado e sociedade se juntam para sua 

redução. Em parágrafos anteriores, os Observatórios de políticas públicas foram apresentados 

como iniciativa da sociedade no controle do Estado. A partir deste ponto, são apresentados 

alguns exemplos da estrutura governamental do país, construídos para atender esta demanda, 

que precisa de um arcabouço legal próprio, tipos diferenciados de instituições e aumento na 

transparência das ações de governo para a sua plena efetividade. 

O processo de descentralização do Estado, iniciado com a Constituição de 1988, 

incorreu na elaboração de um conjunto de Leis que deram respaldo à sociedade no exercício 

do controle social no Brasil. Para fazer cumprir o direito do cidadão e garantir a boa 

governança e governabilidade no país e realizar o pleno exercício de controle sobre a 

Administração Pública este aparato legal cumpre a função básica de normatizar o controle no 

uso dos recursos públicos. Segue um breve histórico das Leis que compõem todo este 

processo e a estrutura institucional disponibilizada para seu funcionamento.  

 

 A Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992. Lei que regulamenta atos de improbidade 

administrativa que importam enriquecimento ilícito. Ela dispõe sobre as sanções 

aplicáveis aos agentes públicos no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na 

administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências quanto 

ao enriquecimento ilícito; 

 Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Lei das Licitações. Regulamenta o Art. 37, 

inciso XXI, da Constituição Federal de 1988, instituindo normas para licitações e 

contratos da Administração Pública e dá outras providências nos três níveis de poder; 
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 A Lei complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Conhecida como Lei de 

Responsabilidade Fiscal.  Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 

responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências; 

 A Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, conhecida como Estatuto da Cidade. 

Estabelece em seu Artigo 1º normas de ordem pública e interesse social que regulam o 

uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos 

cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. Um dos mecanismos de controle é 

estabelecido através da gestão democrática por meio da participação da população e de 

associações representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, 

execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento 

urbano (Artigo 2º, II);  

 Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002. Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 

modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços 

comuns e dá outras providências;   

 Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005. Regulamenta o pregão, na forma 

eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns; 

 Lei Complementar nº 131 de 27 de maio de 2009. Lei da Transparência. Acrescenta 

dispositivos à Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de 

finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras 

providências, a fim de determinar a disponibilização, em tempo real, de informações 

pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios; 

  Lei Complementar nº 135, de 4 de junho de 2010, conhecida como Lei da Ficha 

Limpa. Altera a Lei Complementar nº 64 de 18 de maio de 1990, que estabelece, de 

acordo com o § 9º do art. 14 da Constituição Federal, casos de inelegibilidade, prazos 

de cessação e determina outras providências, para incluir hipóteses de inelegibilidade 

que visam a proteger a probidade administrativa e a moralidade no exercício do 

mandato.   
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 Lei nº 12.527 de 18 de novembro de 2011. Lei de Acesso à Informação. Regula o 

acesso a informações previsto no inciso XXXIII do Art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 

37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei no 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990; revoga a Lei Nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da 

Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências. 

 

A aprovação da Lei da Ficha Limpa e da Lei de Acesso a Informação (LAI) foi o 

resultado de uma mobilização popular em nível nacional; a sociedade se organizou para 

pressionar o Congresso Nacional. O avanço que esta aprovação representa em termos de 

democracia direta não é maior que o desafio de implementá-las em todo o país, já que a LAI 

precisa passar por regulamentação nos três níveis de governo para sua implantação. (BRASIL, 

2013) 

Não se pode deixar de acrescentar também os avanços alcançados no sistema 

eleitoral brasileiro que, além da exigência da Ficha Limpa entre outros, estabelece a proibição 

de distribuição de brindes, camisas, colocação de placas nas ruas e das ―bocas de urna‖. As 

últimas eleições tem apresentado maior rigor na repressão sobre o trabalho das ―bocas de 

urna‖, pessoas que recebem para conseguir votos de conhecidos perto das seções de votação. 

Outro avanço siginificativo foi a criação do Portal da Transparência,. Nele, a CGU 

disponibiliza dados financeiros de pessoal, orçamento e tranferências de recursos da União 

para estados e municípios, podendo ser acessado por qualquer cidadão no país (BRASIL, 

2013). 

Matias-Pereira (2010, p. 197) declara que a corrupção no Basil poder ser classificada 

em quatro níveis diferentes: o primeiro é de caráter eventual e espontâneo, a exemplo de um 

pagamento ao fiscal para evitar que o mesmo lavre multa; o segundo nível identifica a 

corrupção estrutural, na qual se verifica o envolvimento de alguma empresa, cujo âmbito de 

atuação restringe-se ao nível municipal ou regional; o terceiro nível apresenta uma rede 

sofisticada de empresas ou de funcionários públicos agindo na esfera federal ao longo dos 

anos; e o quarto nível apresenta o crime organizado, estruturado em redes criminosas sem 

base empresarial, onde a violência é a norma. Logo, a corrupção, seus agentes e seus efeitos  

perpassam todos os níveis de governo. 

No intuito de minimizar este tipo de prática, algumas das ações que o autor 

considerou importante, à época da publicação de sua obra, que viriam beneficiar os próprios 
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sistemas de governo foram: o combate à compra de votos durante as campanhas eleitorais e a 

aplicação rigorosa da  Lei da Ficha Limpa; o fortalecimento do trabalho da Receita Federal 

com prioridade na justiça para suas demandas; a elaboração de um cadastro das empresas 

inidôneas apuradas pela CGU com ampla divulgação na mídia; a autorização automática de 

auditoria externa pelo governo de empresas sob suspeita de fraude com o governo; a avaliação 

imediata de denúncias anônimas contra funcionários e órgãos governamentais; a prioridade 

para a aprovação no Congresso de Leis que aperfeiçoem as regras de licitações públicas (Ibid. 

p. 198-199). Algumas destas sugestões já se encontram implementadas em 2013 (nota da 

autora). 

Como se pode observar a atuação dos órgãos de controle estatal nas ações de 

combate à corrupção no país é fundamental. Porém os mesmos esbarram em uma estrutura 

deficitária para fazer valer tais ações de maneira preventiva, ficando dependente da 

mobilização da sociedade no monitoramento das ações dos entes públicos. Como boa parte 

desta sociedade no país é oriunda de formação educacional e social voltada para a 

subcidadania, não se encontrando em condições de corresponder à altura, o desafio de tais 

instituições se torna ainda maior quando elas se voltam para uma nova linha de ação que é 

totalmente diferenciada do seu processo de formação original: a educação fiscal ou educação 

para a cidadania. 

Desta parte do presente trabalho em diante, encontram-se apresentadas as ações dos 

órgãos de controle do governo para o fomento da participação cidadã no controle social e 

combate à corrupção no Brasil. Segue um breve relato sobre a atuação destas instituições nos 

Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, voltados para o aumento da transparência, o 

combate à corrupção e o fortalecimento da cidadania. 

Cabe lembrar que os órgãos de controle estatais brasileiros já foram citados em 

capítulos anteriores neste trabalho e que deve se acrescentar a estas informações o fato de que 

se encontram organizados em dois grupos distintos dentro dos três Poderes de Estado no 

Brasil, são eles: os órgãos de controle externo e os órgãos de controle interno.  

Os órgãos de controle da Administração Pública (AP) estão inseridos em um sistema 

dentro do Estado que possibilita a participação popular como forma de cidadania ativa em seu 

Sistema de Controle da Administração Pública (SCAP). Criado pela nova Constituição, o 

SCAP é composto pelo controle judicial, o controle interno, o controle externo e o controle 

social.    
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A base conceitual do SCAP atua em quatro canais básicos onde o controle da AP 

pode ser realizado: via judicial, quando o Judiciário atua como consultor quanto à legalidade 

da ação administrativa questionada; o controle interno, realizado dentro da própria 

Administração Pública; o controle externo a cargo do Poder Legislativo e Tribunais de 

Contas; e o Controle Social realizado pelo cidadão, grupos de cidadãos ou sociedade. 

(SERRA e CARNEIRO, 2011, p. 4). Estrategicamente o SCAP situou as principais 

ferramentas de controle estatal, ouvidorias, canais de recepção para denúncias, representações 

e consultas, junto aos controles internos e externos existentes com o intuito de agregar o 

controle social pela participação popular.  

Os laços que unem os diferentes tipos de controle são assegurados pela constituição e 

visam a aumentar a transparência das ações e robustecer o sistema de fiscalização da AP. 

―Assim, o controle interno deve contribuir para o desempenho do controle externo e, se 

aquele toma conhecimento de fato irregular deve dele dar ciência ao Tribunal de Contas, sob 

pena de responsabilidade solidária‖ (Ibid., p.4). Assim, o sistema sai fortalecido em seu 

desenho institucional possibilitando o surgimento de canais de acesso entre os tipos de 

controle.  

O Estado Democrático de Direito exige mais rigor na fiscalização da AP que o 

Estado Liberal, posto que este último se mostrou insuficiente para atender as novas demandas 

econômicas e sociais da população brasileira do Século XXI exigente por ações efetivas de 

fiscalização, legalidade e transparência dos atos dos gestores públicos, à legitimidade das 

escolhas e a responsabilidade fiscal no trato do erário. Munidos destas novas ferramentas a 

população brasileira passa a ter condições de planejar as ações de políticas públicas tendo 

condições de avaliar sua adequação através dos resultados alcançados. 

Tais disposições, desde que funcionem, transformam o lócus de controle em uma 

arena onde a defesa do interesse público é realizada pelo próprio cidadão. O arranjo 

institucional do SCAP que coloca a sociedade brasileira alinhada com os órgãos de controle 

através do controle social, instiga a formação de parcerias sociedade-AP e sociedade-Estado 

para que se facilite a accountabiliy, um dos representantes do cerne do Estado Gerencialista. 

Serra e Carneiro (2011, p. 6) mostram na pesquisa que realizaram nos órgãos de 

controle estatais brasileiros que o país ainda não apresenta homogeneidade nos processos 

destas instituições em sua articulação com a população. Sua análise apresenta a existência de 

diferenças acentuadas entre os Tribunais de Contas Estaduais e o TCU acrescentando que os 
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órgãos de controle internos estaduais e municipais, identificados por controladorias, auditorias 

ou por outros nomes, nos três Poderes também não alcançaram o mesmo nível de maturidade 

da CGU. Embora todos saibam qual o papel que representam para a sociedade no Brasil, os 

serviços disponibilizados por estes órgãos são ainda precários e contribuem de forma negativa 

para o estreitamento das suas relações com a sociedade, comprometendo a efetividade das 

ações desta última para o pleno exercício do controle social no Estado. 

Barreto (2009, p. 49-51) enriquece este assunto, ao comentar sobre seus estudos 

acerca das ações do TCE de Pernambuco, que ―a criação de instrumentos jurídicos de 

repressão às práticas de improbidade não tem sido suficiente para controle efetivo dessas 

ações‖; as que estão disponíveis necessitam de maior adequação à realidade social no Brasil. 

A autora critica que a precariedade de mecanismos de controle social, disponibilizados pelo 

poder público, desestimula a contribuição cidadã, quando, diante de atos de improbidade na 

Administração Pública, é preciso que órgãos de controle interno e externo promovam 

melhorias em seus canais de comunicação com a sociedade para que as relações desta com o 

Estado sejam efetivas.  

Uma das maneiras encontradas pelos órgãos de controle brasileiros para promover o 

fortalecimento de suas relações com a sociedade no estímulo à participação no controle social 

do país tem sido a reestruturação de suas ouvidorias. Mais precisamente os Tribunais de 

Contas dos diferentes níveis de governo têm intensificado o uso deste recurso como ―canal 

para verificar o sentimento do cidadão‖. Sua efetividade torna eficiente ―acolher, identificar, 

conhecer, conduzir internamente e orientar nas preocupações, denúncias, elogios, 

reclamações, dúvidas e, principalmente, sugestões manifestadas pelos cidadãos‖ 

(MALAFAIA, 2011, p. 56).  

Serra e Carneiro (2011), Barreto (2009) e Malafaia (2011) mostram que existe um 

movimento em prol da melhoria das relações entre Estado e sociedade em nível federal no 

Brasil através de investimentos nos canais de comunicação dos órgãos de controle. Porém fica 

claro que este movimento se encontra aquém das reais necessidades da população nos demais 

níveis de governo. 

A participação popular vem aumentando significativamente nos espaços 

estabelecidos para o controle social, especialmente mediante utilização das 

ouvidorias.  

O TCU e a CGU têm valorizado o controle social como ferramenta para a realização 

de suas atribuições e contribuído para a propedêutica democrática, mas permanece 

como desafio o avanço em igual nível de atuação na área estadual, seja para a 
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instalação de muitas ferramentas, bem assim para o aperfeiçoamento das existentes. 

(SERRA e CARNEIRO, 2011, p. 14) 

 

Outra medida promovida pelos órgãos de controle que tem contribuído para a 

ampliação da participação popular no controle social e combate à corrupção no país são as 

ações educativas direcionadas ―à transparência da gestão pública e aproximação com a 

sociedade‖ (BARRETO, 2009, p.60). Através dos recursos de Ensino à Distância a CGU, o 

TCU e alguns Tribunais de Contas do Estado (TCE) disponibilizam escolas virtuais em seus 

portais, que têm contribuído para a ampliação da oferta na formação de servidores públicos, 

membros de conselhos de políticas públicas e cidadãos que desejam contribuir com ações de 

controle social na AP das diferentes instâncias de governo (BRASIL, 2013). 

Todas estas iniciativas são válidas, posto que corroboram para a maior aproximação 

dos órgãos de controle com a sociedade através do aumento da transparência e da 

compreensão do funcionamento das instituições de Estado pela população. Vale lembrar que, 

no presente trabalho, foram mostradas as elucidações de Souza (2003) sobre o processo da 

formação subcidadã, destinada a perpetuar a população de excluídos no Brasil, que em nada 

contribui para a ampliação da participação popular no controle social.   

Observa-se, diante destes fatos, que existe um esforço do governo brasileiro em 

trazer a sociedade para dentro do Estado e ampliar, com isso, o controle social. Mas este se 

encontra desarticulado com a realidade do país, pelo fato dos governos não promoverem um 

trabalho efetivo em educação e cultura para a concretização das grandes mudanças 

necessárias à instalação de um Estado Democrático. 

Canclini (1999, p. 27-28) orienta para a dificuldade em se realizar mudanças 

culturais em sociedades já inseridas no contexto globalizado. Sua justificativa para tal é dada 

em função das tendências hegemônicas existentes no processo de urbanização e 

industrialização cultural da América Latina. Ele alerta para a necessidade de estudos 

consistentes sobre a compreensão da estrutura atual e da dinâmica dos modelos culturais da 

população periférica que revelem menor importância da representação da voz dos silenciados 

e excluídos quando comparada à compreensão dos lugares ―em que suas questões ou sua vida 

cotidiana entram em conflito com os outros‖. 

O autor também denuncia estarem as políticas culturais dos governos latino-

americanos instaladas em uma inércia burocrática, sendo incapazes de absorver as mudanças 

socioculturais em trânsito da Sociedade Civil, principalmente nos centros urbanos modernos 
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onde são modelados os cenários de consumo que formam a base estética da submissão da 

cidadania. (Ibid., p. 271-275) 

É indispensável possuir informação internacional, não só para estarmos atualizados 

tecnológica e esteticamente, mas também para nutrirmos a elaboração simbólica no 

multiculturalismo das migrações, nos intercâmbios e nos cruzamentos. Mas também 

há o momento em que devemos nos dobrar sobre o específico, sobre a peculiaridade 

nacional ou ética, sobre as interações pessoais em espaços domésticos ou a modesta 

busca individual. (Ibid., p. 276) 

Tal especificidade cultural está longe de existir em um país como o Brasil do Século 

XXI em que o Estado vive uma relação dicotômica com ele mesmo.  Sob esta ótica, é 

observada a existência de um Estado brasileiro que clama por mais participação social 

incentivando seus órgãos de controle à ampliação dos canais de comunicação com a sociedade 

com vias à consolidação de um Estado Democrático de Direito e a democracia direta é 

exercida através do controle social. Enquanto isso, no mesmo país, existe outro Estado que 

segmenta e segrega sua população através de seus aparelhos ideológicos para uma 

perpetuação ―pacífica‖ da dominação econômica através da permanência das relações de 

poder vigentes.   

Mas como este fenômeno pode acontecer em um mesmo espaço geográfico? A 

explicação vem através de Oliveira (2010, p. 24-25) ao mostrar que as expectativas de 

mudanças deflagradas com a ascensão do Partido dos Trabalhadores ao poder nas eleições de 

2002 representam um exemplo de como tudo permanece como está diante de um discurso 

hegemônico de severas mudanças sociais.  

A receita elaborada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, alçado na qualidade de 

mito que obscurece o preconceito de classe e destrói as barreiras das desigualdades no país, 

foi se articular dentro de sua coalizão política em ações voltadas para ―despolitizar a questão 

da pobreza e da desigualdade‖ transformando-as em um problema de administração. 

Sequestrando os movimentos sociais e a sociedade civil organizada para dentro do governo, 

ele enfraqueceu a mobilização popular do país e afetou as representações de classe das 

estruturas produtivas ao oferecer cargos na AP direta e nos fundos de pensão das estatais a 

dirigentes de sindicatos operários.  

Oliveira (2010) identificou esta movimentação, a qual chamou de ―hegemonia às 

avessas‖, como um novo fenômeno que exige reflexões, posto que não existiu similar ―com 

qualquer das práticas de dominação exercidas ao longo da existência do Brasil‖. Sua 

peculiaridade se apresenta de maneira tal que   
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(...) não são mais os dominados que consentem em sua própria exploração; são os 

dominantes – os capitalistas de o capital explicite-se – que consentem em ser 

politicamente conduzidos pelos dominados, com a condição de que a ―direção 

moral‖ não questione a forma de exploração capitalista. É uma revolução 

epistemológica para a qual ainda não dispomos da ferramenta teórica adequada (...) 

(Ibid., p.27) 

 

Neste contexto, um discurso de transparência, de combate à corrupção, de controle 

social e democracia direta, diante de práticas econômicas liberais, apresenta o cidadão comum 

em uma posição mais direcionada para a fiscalização do governo e não como agente efetivo 

de mudanças, já que não o integra na participação política às decisões de Estado.  

Após a Era Lula e suas contradições, é necessário que governo atual - que baseou sua 

plataforma política em propostas de controle severo dos gastos públicos - entenda que a 

participação da sociedade civil no controle das ações do Estado deve ser ampliada para uma 

parceria permanente e que uma mudança real de cultura reoriente a atuação cidadã para a 

defesa de seus interesses, a própria razão de ser o Estado. 

Este Capítulo apresentou o esforço realizado pelos órgãos de controle brasileiros 

quanto à geração dos recursos necessários para que conduzam a ruptura de velhos paradigmas 

e resultem na ampliação da participação da população do país para o pleno exercício do 

controle social e no combate à corrupção, certo de que uma mudança neste nível requer o 

envolvimento de um número maior de entes e instituições que compreendam a realidade do 

país, as suas especificidades e as reais necessidades do seu povo. 

O enfraquecimento dos movimentos populares dos últimos anos no país atendeu 

sobre medida aos interesses econômicos nacionais e internacionais vigentes, criando um 

quadro preocupante de distanciamento estatal na sociedade. Gurgel (2008, p. 10) mostra que o 

controle social representa um avanço para os brasileiros, pois pode alçar a sociedade em um 

terceiro momento que é o de transferência ―para a sociedade civil, especialmente para os 

segmentos populares, da sustentabilidade da democracia‖; é nela que reside o real interesse 

dos cidadãos que não dispõem de meios de acesso ao poder. 

A CONSOCIAL representa um marco na história do país, que mereceu ser estudado 

por ter possibilitado que representantes de todos os estados da federação dos três diferentes 

entes que dela fizeram parte - Sociedade Civil, Poder Público e Conselhos de Políticas 

Públicas - dividissem o mesmo espaço ao elaborarem as proprostas/diretrizes que comporão o 

Plano Nacional de Transparência. A CGU também conseguiu congregar nesta conferência a 
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Sociedade Civil, os Poderes Públicos (Executivo, Legislativo e Judiciário) e as instituições 

burocrático-administrativas de controle externo e interno que dela participaram na elaboração 

de suas diferentes etapas. 

(...) todo o pensamento coletivo, tanto na forma como na matéria, deve ser estudado 

em si mesmo, por si mesmo, com o sentimento do que tem de especial, e devemos 

deixar ao futuro o cuidado de procurar em que medida ele se parece com o 

pensamento dos particulares. (DURKHEIM, 2008, p.23) 
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CAPÍTULO V. A MOBILIZAÇÃO PARA A 1ª CONFERÊNCIA SOBRE 

TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL 

O governo brasileiro, ao colocar a Controladoria Geral da União (CGU) como 

responsável pela realização da 1ª Conferência Sobre Transparência e Controle Social 

(CONSOCIAL), destinou verba orçamentária própria para sua realização. O planejamento e a 

implementação da conferência foram estabelecidos através de critérios específicos que a 

diferenciaram de outras conferências realizadas anteriormente no país.  

Como já abordado na introdução deste trabalho, a convocação da 1ª CONSOCIAL 

ocorreu por Decreto presidencial em julho de 2011, chegando a sua última etapa, a nacional, 

em maio de 2012, quando foram selecionadas as diretrizes/propostas que comporão o futuro 

Plano Nacional sobre Transparência e Controle Social do Brasil. Sua realização fez parte de 

um dos compromissos assumidos no primeiro Plano de Ação nacional que o governo 

brasileiro apresentou ao Open Government Partnership (OGP), já explicitado no Capítulo 3. 

Para a realização da CONSOCIAL em todo o Brasil, a CGU construiu um Portal na 

Internet exclusivamente para a conferência disponibilizando: material impresso de orientação 

para sua realização; a identificação e contatos das pessoas responsáveis pelas comissões 

organizadoras nacional e estaduais; atas, resoluções e recomendações da Comissão 

Organizadora Nacional (CON); material de promoção e orientação do evento, publicações 

brasileiras recentes de estudos sobre controle social e corrupção no Brasil; jornais e boletins 

informativos sobre o avanço na realização das diferentes etapas da conferência pelo país; e o 

relatório final da Conferência. 

O desenvolvimento e manutenção do Portal da CONSOCIAL foi fruto do Acordo de 

Cooperação Técnica realizado entre a CGU e a Universidade de Santa Catarina (UFSC), que 

também coordenou o atendimento ao SAC durante o período da conferência em que foram 

atendidas 2.404 ligações. Este serviço esteve disponível entre agosto de 2011 e maio de 2012. 

Estas informações, assim como o número de participantes, instituições, propostas finais e 

aplicação dos recursos financeiros produzidos pelo evento, foram publicadas no relatório final 

da CONSOCIAL e disponibilizadas em seu portal em dezembro de 2012.  

Todo este aparato foi montado pelo poder público para tornar esta conferência uma 

ferramenta de incentivo à participação social. Ela objetivou a institucionalização da sociedade 
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no fomento à ampliação de ações de controle social do Estado no Brasil e publicizou seus 

objetivos em seu portal que foram: 

 Debater e propor ações da sociedade civil no acompanhamento e controle da gestão 

pública e no fortalecimento da interação entre sociedade e governo; 

 Promover, incentivar e divulgar o debate e o desenvolvimento de novas ideias e 

conceitos sobre a participação social no acompanhamento e controle da gestão 

pública; 

 Propor mecanismos de transparência e acesso a informações e a dados públicos a 

serem implementados pelos órgãos e entidades públicas e fomentar o uso dessas 

informações e dados pela sociedade; 

 Debater e propor mecanismos de sensibilização e mobilização da sociedade em prol da 

participação no acompanhamento e controle da gestão pública; 

 Discutir e propor ações de capacitação e qualificação da sociedade para o 

acompanhamento e controle da gestão pública, que utilizem, inclusive, ferramentas e 

tecnologias de informação; 

 Desenvolver e fortalecer redes de interação dos diversos atores da sociedade para o 

acompanhamento da gestão pública; 

 Debater e propor medidas de prevenção e combate à corrupção, envolvendo o trabalho 

de governos, empresas e sociedade civil. 

O conteúdo do material disponibilizado no portal pela CGU para a 1ª CONSOCIAL 

foi analisado e está todo referendado neste capítulo. Por se tratar de material único, específico 

para a conferência e desenvolvido com a finalidade de orientar sua realização, buscou-se fazer 

apenas um breve comentário (CELLARD, 2012, p. 306) da finalidade de cada um, 

acrescentando-se, quando necessário, fatos relevantes que contribuíram para os objetivos 

desta dissertação. A não aplicação de um tratamento metodológico-documental específico 

neste material se deu em função da escolha em se focar um estudo mais elaborado nos dados 

primários obtidos através da pesquisa de campo.  

Esta decisão não inviabilizará a realização de futuras pesquisas em tais documentos, 

já que o Portal da CONSOCIAL permitiu o download de todo o material aqui apresentado. 
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A estrutura textual de orientação à realização da conferência em suas diferentes 

etapas, divulgada pela CON na Internet, produziu o conjunto de informações que foram 

apresentadas na seção V.1. Foram lidas todas as atas, resoluções, recomendações, o relatório 

com mapeamento e diagnóstico, os regimentos internos, o texto-base, os manuais 

metodológicos das conferências, estudos recente sobre controle social e corrupção no Brasil e 

as apresentações produzidas antes, durante a mobilização e após o encerramento da 

conferência. 

O Portal também exibiu material jornalístico sobre a realização das conferências, as 

pessoas que dela tomaram parte na organização e, também, sobre o avanço ou retrocesso do 

controle social e combate à corrupção no país. As notícias, os áudios, os boletins 

informativos, as edições do Jornal CONSOCIAL e do Relatório Final, contribuíram para o 

exposto na subseção V.2 deste capítulo. Também foi disponibilizado um link para consulta ao 

acervo da Biblioteca Virtual sobre Corrupção da CGU, objetivando a ampliação de acesso ao 

conhecimento sobre o tema, embora este não tenha sido incluído neste estudo.  

O acesso ao material aqui referendado foi realizado de forma direta e simplificada, 

posto que se encontra identificado na estrutura do Portal da CONSOCIAL de forma aberta.  A 

análise deste acervo delineou o estudo e a estrutura de apresentação do seu conteúdo neste 

capítulo e contribuiu de maneira relevante para a pesquisa realizada nesta dissertação. Tais 

fatos coadunam com o que Bardin (2011, p.126-131) declara sobre a contribuição dos 

documentos e seu tratamento na análise de conteúdo. O presente estudo demonstra isso, 

quando identifica que: 

 A seleção documental foi suscetível de fornecer informações relevantes sobre a 

conferência; 

 O corpus documental atendeu a regra de exaustividade, já que todo ele trata da 

CONSOCIAL e seus temas; 

 O material diversificado, disponibilizado no Portal, foi considerado 

identificado como uma amostra representativa das informações produzidas; 

 O conjunto de documentos selecionados pela CGU para comporem o Portal faz 

referência ao objeto de estudo, a conferência, atendendo ao critério de escolha 

de acordo com a regra de homogeneidade; e 
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 Os documentos são pertinentes quanto a sua fonte e correspondem ao objetivo 

que suscita a análise.  

Buscou-se, através destas fontes, compreender o modelo de conferência estabelecido 

pela CON e os ajustes realizados durante os processos de sua implementação que culminaram 

nos resultados publicados em seu Relatório Final de dezembro de 2012.  Vale lembrar que 

todo o aparato mobilizado para que esta conferência se tornasse uma realidade durou 

dezessete meses, envolveu, diretamente, 153.000 pessoas de todos os estados da federação, 

consumiu em torno de cinco milhões de Reais em recursos e trouxe para o debate um número 

significativo de instituições pertencentes ao Poder Público e a Sociedade Civil.  

Todo levantamento realizado no conteúdo do Portal da CONSOCIAL buscou 

mostrar que um evento de tal monta, além dos números significativos que produz, deve ser 

também estudado através do material textual que produz. Tal fato possibilitou uma melhor 

compreensão da organização da conferência e produziu conhecimento suficiente não só para 

esta pesquisa como para contribuições futuras.  

A organização deste capítulo agrupou o conteúdo estudado em duas grandes 

subseções, que compreendem orientações para a realização da conferência e veículos de 

notícias. Dentro de cada uma delas os documentos são apresentados com a mesma 

nomenclatura utilizada no Portal. No final do capítulo, foram transcritas as considerações 

sobre os resultados alcançados no evento.   

V.1 – Orientações para a realização da conferência 

Esta subseção foi elaborada com o propósito apresentar a relevância dos documentos 

que contribuíram para a implementação e adequação do modelo de conferência adotado para a 

CONSOCIAL no país. Nela se encontram expostas as diretrizes adotadas pela Comissão 

Organizadora Nacional (CON), os ajustes realizados durante o processo de sua 

implementação a nível nacional e o material de orientação para a realização das diferentes 

etapas da conferência. Os instrumentos investigados se encontram descritos a seguir. 

V.1.1 – Decisões e orientações da Comissão Organizadora Nacional (CON) 

As decisões e orientações resultantes dos encontros dos membros da CON, de 

fevereiro de 2011 a setembro de 2012, foram publicizadas no Portal na forma de atas, 

pareceres e resoluções. Tais documentos foram considerados válidos para este estudo, pois 

todos os autores e atores sociais envolvidos estão identificados em seus textos, o que 
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possibilita sua confiabilidade. Através da interpretação de seu conteúdo, chegou-se à 

classificação de sua natureza, identificada no título da presente subseção e à lógica interna das 

relações entre os entes representantes das instituições que compuseram a CON. Os 

comentários elaborados para atas, recomendações e resoluções da CON serão apresentados a 

seguir.  

a) Atas 

A Comissão Organizadora Nacional da 1ª CONSOCIAL promoveu nove encontros 

com seus membros, oito anteriores à etapa nacional e o último em setembro de 2012. Em 

todos os encontros da COM, houve expressiva participação das instituições representantes da 

Sociedade Civil, contribuindo com sugestões e elucidações sobre os temas em pauta.  

O conteúdo das atas dos encontros de 25 de fevereiro e 29 de março de 2011 mostrou 

que a elaboração do Regimento Interno e do Texto-base foi palco de debates polêmicos que 

não se distanciaram da proposta original da conferência dada a orientação da presidente da 

comissão e o conhecimento da equipe técnica que conduziu os trabalhos. Muitas referências 

sobre a dificuldade de interpretação dos termos utilizados no Regimento Interno e Texto-base 

foram relevantes e acatados, resultando na modificação da grafia destes textos para facilitar 

sua compreensão pela população.  

O questionamento sobre a metodologia adotada pela CGU para a conferência esteve 

presente nos dois primeiros encontros da CON durante o processo de elaboração do 

Regimento Interno e do Texto-Base. Em 30 de junho de 2011, terceiro encontro da CON, o 

Relatório com mapeamento e diagnóstico foi apresentado aos membros da comissão, 

melhorando a compreensão dos presentes sobre relevância da composição do modelo adotado 

para a conferência, 60% - 30% - 10%. Consta na ata desta data a contratação da Universidade 

Federal de Santa Catarina para desenvolver o sistema de acompanhamento da CONSOCIAL 

na Internet.  

A metodologia que foi aprovada pela CON nesta data estabeleceu para as etapas 

municipais/regionais, livres e virtuais a formulação de diretrizes/propostas, cabendo às 

comissões organizadoras estaduais/distritais a sistematização de todas as propostas produzidas 

por eixo destas conferências, que seriam priorizadas nas etapas estaduais.  Na etapa estadual, 

as diretrizes/propostas seriam votadas pelos delegados eleitos nas etapas municipais, que 

também escolheriam, através de votação, os representantes da etapa nacional.  A etapa 
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nacional promoveria a sistematização das diretrizes/propostas eleitas nos estados, nas 

conferências livres e nas conferências virtuais. Os delegados na conferência nacional, 

juntamente com os convidados selecionados pela COM, elegeriam as 80 propostas do Plano 

Nacional de Transparência.  

As Atas de sete dos nove encontros mostram a presença frequente de observadores 

oriundos em sua maioria de representações de classe dos órgãos de controle e dos 

magistrados. As instituições da Sociedade Civil que integraram a CON também mantiveram 

observadores nos encontros. Membros do Instituto de Pesquisa Aplicada (IPEA), da empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos e dos Ministérios da Saúde e da Justiça também tiveram 

participação significativa nos encontros, de acordo com as atas do período.  

No encontro da CON, realizado 8 de dezembro de 2011, o assunto de pauta tratado 

foi o diagnóstico dos números da conferência realizadas nos estados. Foi divulgada a 

ocorrência de conferências ―chapa branca‖, aquelas promovidas pelo poder público local, sem 

divulgação e com a participação exclusiva de funcionários públicos e de cargos 

comissionados na composição dos 60% da Sociedade Civil.  Neste dia, também foi realizada a 

conferência livre da comissão para a elaboração de diretrizes propostas para o Eixo 4. 

Nos encontros da CON, que vão de outubro de 2011 a fevereiro de 2012, os assuntos 

tratados se concentraram mais no monitoramento da realização das conferências, nos números 

produzidos e na necessidade de ampliação da divulgação do evento; a preocupação com o 

sucesso das conferências estaduais foi uma constante. A reunião extraordinária da comissão 

em fevereiro de 2012 foi conduzida exclusivamente para tratar da divulgação da conferência 

com os representantes das COEs de todo o país.     

Em todos os encontros realizados pela comissão nacional, esteve presente um 

reduzido grupo de funcionários da CGU, que deram apoio permanente ao evento. Na Ata de 

30 de junho, foram identificados os profissionais envolvidos na organização da conferência, 

entre servidores, consultores, estagiários e terceirizados, além dos 56 servidores da CGU dos 

estados envolvidos com a mobilização regional.  

O conteúdo das atas dos encontros da CON realizados no final de 2011 e início de 

2012 registrou a preocupação da presidência da comissão com baixo número de conferências 

realizadas em alguns estados. Foi dirigido um apelo aos membros da comissão, integrantes da 
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Sociedade Civil Organizada presentes, para fomentarem, em suas redes nos estados, a 

cobrança junto aos Poderes Executivos municipais da realização do maior número possível de 

conferências.  

O calendário da CONSOCIAL só permitiria sua convocação até noventa dias para o 

poder executivo ou, caso este não se manifestasse, a sociedade poderia realizá-la até sessenta 

dias antes da data da Conferência Estadual (Resolução 01 de 23 de agosto de 2011).  

A última reunião da CON data de 28 de setembro de 2012 e nela foram apresentados 

os números finais da conferência, a atuação das COEs, o monitoramento da implementação 

das propostas aprovadas, as estratégias futuras para o fomento à participação da sociedade no 

controle social e a publicação do Plano de Transparência. Houve manifestações elogiosas das 

instituições representantes da Sociedade Civil pela atuação da CGU na condução da 

conferência e reivindicações para a continuidade da CON na promoção de outros movimentos 

de controle social e combate à corrupção.   

Os representantes do Ministério da Saúde se manifestaram, informando que o 

modelo criado para a realização da 1ª CONSOCIAL seria aplicado nas futuras conferências da 

saúde no país.  

Todo encontros foram realizados na cidade de Brasília. Os locais de reunião da CON 

variaram, ocorrendo da seguinte forma: uma vez na Confederação Nacional dos 

Trabalhadores no Comércio, na Confederação Nacional da Indústria, Escola Superior de 

Administração Fazendária e no Conselho Nacional de Assistência Social, duas vezes no 

Conselho Nacional de Saúde e três na Controladoria-Geral da União.  

O período compreendido entre as convocações das etapas estaduais e a realização da 

etapa nacional foi de onze meses. A Figura 1 apresenta o cronograma estabelecido para a 

realização das etapas da conferência. É importante lembrar que a metodologia da conferência 

estabelecia para as conferências municipais/regionais o período compreendido entre junho 

2011 e fevereiro de 2012. Neste breve espaço de oito meses, de acordo com o que foi 

registrado na ata do último encontro da CON, foram realizadas um total de 982 conferências 

que envolveram 109.807 pessoas.  
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Figura 1 – Esquema Cronológico de Convocação e Realização de Etapas da 1ª CONSOCIAL 
Fonte: Relatório Final da 1ª CONSOCIAL 

 

b) Recomendações 

A CON editou duas Recomendações para a CONSOCIAL, uma em dezembro de 

2011 e a outra em fevereiro de 2012. A primeira direcionada para o fomento da participação 

ampla da população nas diferentes etapas da conferência nos estados e municípios, com 

sugestões para a facilidade de horário e de acesso das pessoas. A segunda foi voltada para 

direcionamentos específicos quanto ao melhor aproveitamento do tempo na realização de 

debates para elaboração e votação das propostas. Consta na ata da CON de 28 de fevereiro de 

2012 que algumas conferências foram prejudicadas em função de polêmicas discussões a 

respeito da leitura e aprovação do Regimento (Regulamento) Interno, o que comprometeu o 

tempo de debate para elaboração e votação das propostas.  

Outro item da segunda recomendação foi dirigido para a valorização das propostas 

que não foram aprovadas para a etapa nacional, mas que obtiveram expressiva votação. 

Houve um entendimento que elas poderão ―colaborar para um aprofundamento local no que 

diz respeito ao acompanhamento dos gastos públicos podendo, inclusive, subsidiar a 

elaboração de Planos Estaduais sobre Transparência e Controle Social‖. 

c) Resoluções 

As Resoluções publicadas pela CON ocorreram entre agosto de 2011 e abril de 2012. 

Todas foram direcionadas para alterações no texto do Regimento Interno, foram elas: 

ampliação das datas das conferências municipais e das conferências livres, o direito à voz e 

voto do presidente ou Coordenador-Executivo de cada Comissão Organizadora 

Estadual/Distrital e o direito a voz aos convidados na etapa nacional.  
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V.1.2 - Relatório com mapeamento e diagnóstico 

O Relatório com mapeamento e diagnóstico foi o documento apresentado no terceiro 

encontro da CON, que mostrou aos presentes a origem dos quatro eixos temáticos utilizados 

na 1ª CONSOCIAL. Ele é o resultado da pesquisa elaborada por Clóvis Henrique Leite de 

Souza para o governo federal e representa o mapeamento e diagnóstico dos temas 

transparência pública, controle social, atuação de conselhos como instâncias de controle e 

prevenção e combate à corrupção que foram abordados em conferências nacionais de políticas 

públicas realizadas pelo Governo Federal entre 2003 e 2010. No encontro da CON de 30 de 

junho de 2011, o consultor Clóvis relata que seu trabalho foi o resultado da investigação em 

74 conferências nacionais e da análise dos documentos finais de 68 conferências e dos textos-

base de 49.  O objetivo de sua investigação foi o de verificar a abordagem com que os temas 

dos quatro eixos da CONSOCIAL tiveram no âmbito daquelas conferências. Também foi 

apresentado aos membros da CON presentes no encontro as dificuldades no acesso aos 

documentos e das falhas na publicização dos resultados e na produção de relatórios. Observa-

se, através destas declarações, que as providências tomadas pela CGU em relação à 

conferência tomaram como base a experiência dos pontos fortes e fracos de eventos similares 

que ocorreram no país.  

V.1.3 – Regimento Interno 

O Regimento Interno foi o primeiro documento elaborado pela CON, tendo sido 

discutido sua minuta de forma aberta entre todos os membros presentes no primeiro encontro 

da comissão, em fevereiro de 2011. Nele estão contidos os direcionamentos para a realização 

das conferências em todas as suas etapas nos estados da federação. Ele está organizado em 

sete capítulos que tratam temas diversos como: objetivos, temário, realização, organização, 

etapas preparatórias, etapa nacional e disposições gerais.  

Foram elaboradas minutas de Regimentos Internos para as diferentes etapas da 

conferência: estadual/distrital, municipal/regional, livre e virtual, que foram debatidas pelas 

respectivas comissões organizadoras e adequadas à estrutura de cada situação. A orientação 

dada no Regimento Interno foi que cada comissão organizadora deveria ser composta, 

preferencialmente, de 60% de representantes da Sociedade Civil, 30% do Poder Público e 

10% dos Conselhos e Políticas Públicas que deliberariam quanto à adequação da redação do 

Regimento Interno em relação à situação local.  

A organização da conferência, o calendário, os diferentes papéis dos membros da 
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comissão organizadora, o material de divulgação, os veículos de comunicação, o local de sua 

realização e a publicização dos resultados, foram temas presentes e obrigatórios em todas as 

comissões, desde que respeitados os critérios estabelecidos no Regimento Interno da 

Conferência Nacional. 

A CGU estabeleceu que haveria dois de seus funcionários em cada um dos estados 

da federação disponíveis exclusivamente para prover as comissões organizadoras do devido 

suporte técnico às realizações das conferências. A orientação dada pela CON em relação às 

conferências municipais/regionais era de que deveriam ser promovidas inicialmente pelos 

Poderes Executivos locais através de decretos. Caso estes não se mobilizassem até a data de 

90 dias anteriores à realização da conferência estadual, a Sociedade Civil poderia tomar a 

iniciativa de realizá-las. A articulação dos funcionários da CGU da CONSOCIAL do estado 

do Rio de Janeiro foi efetiva e seu resultado foi destaque no Relatório Final da conferência.  

Todos os funcionários da instituição no estado foram entrevistados para esta pesquisa 

e suas observações e análises da conferência fazem parte do acervo deste trabalho e foram 

integradas ao estudo apresentado no Capítulo VI.   

V.1.4 – Texto-base 

O Texto-base foi o documento que orientou o processo de discussão nas diferentes 

etapas da conferência. Possuiu caráter propositivo, tendo seu conteúdo sido direcionado à 

apresentação e melhor compreensão dos temas dos quatro eixos que foram discutidos na 1ª 

CONSOCIAL. Foi organizado em duas partes: a primeira apresentou cada um dos eixos 

temáticos da conferência e discutia seus conteúdos através de dados recentes oriundos de 

pesquisas no país e o segundo mostrou dados conclusivos do Relatório com mapeamento e 

diagnóstico, já comentados na subseção V.1.2. 

O objetivo da elaboração do Texto-base foi o de oferecer elementos para a realização 

de um debate qualificado durante o processo conferencial. Por isso, a Comissão Organizadora 

Nacional disponibilizou, neste documento, conceitos relevantes, contextualização do tema, 

indicação de legislação aplicável e um panorama do cenário atual, com seus desafios e 

possibilidades para melhor suprir os participantes da conferência com conhecimento 

necessário sobre os temas dos quatro eixos temáticos: Promoção da transparência pública e 

acesso à informação e dados públicos; Mecanismos de controle social, engajamento e 

capacitação da sociedade para o controle da gestão pública; A atuação dos conselhos de 

políticas públicas como instâncias de controle; e Diretrizes para a prevenção e combate à 
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corrupção. 

A CGU confeccionou o Texto-base diferenciado para as conferências virtuais, 

respeitando o mesmo conteúdo. 

V.1.5 – Manuais metodológicos das conferências 

Os manuais metodológicos das conferências foram documentos que delinearam as 

diretrizes estabelecidas pelo Regimento Interno da 1ª CONSOCIAL à realização da 

conferência em nível nacional. Para cada tipo de conferência, das etapas preparatórias a 

nacional, foi confeccionado um manual específico.  A subordinação das diferentes comissões 

organizadoras aos procedimentos, à metodologia e aos documentos de referência elaborados 

pela CON foi transcrito em artigos próprios no Regimento Interno. Todos os modelos dos 

manuais metodológicos foram publicizados no do Portal da CONSOCIAL através do link 

Biblioteca > manuais.  

A Figura 2 apresenta o esquema do modelo adotado nas etapas da conferência e 

disponibilizado em todos os manuais metodológicos. Deve ser observado o caráter de 

dependência das conferências municipais/regionais em relação às estaduais. Vale lembrar que 

a metodologia adotada pela CON previa a elaboração das diretrizes/propostas nas etapas 

municipais/regionais, virtuais e livres. Às conferências estaduais e nacionais coube o processo 

de priorização e votação das propostas para o Plano Nacional de Transparência e Controle 

Social.  

 

 

Figura 2 – Esquema de realização das etapas da 1ª CONSOCIAL 
Fonte: Relatório Final da 1ª CONSOCIAL 



 

 

108 

V.1.6 - Estudos recente sobre controle social e corrupção no Brasil  

O portal criado e mantido pela UFSC também disponibilizou artigos científicos sobre 

os temas tratados na conferência. O estudo deste mecanismo não evidenciou o tipo de 

processo empregado para a seleção destes artigos, mas estes estiveram disponíveis para 

download até a data próxima a publicação do Relatório Final. Seu conteúdo foi explorado 

superficialmente neste estudo e os dados referentes ao título, autores, palavras-chave, data e 

veículos de publicação e nome do arquivo se encontram disponíveis no Anexo 3 desta 

dissertação.   

V.1.7 - Apresentações 

Os manuais metodológicos das conferências municipais/regionais e livres orientaram 

as comissões organizadoras quanto à preparação dos participantes da conferência sobre os 

objetivos da 1ª CONSOCIAL e a metodologia utilizada para a priorização das 

diretrizes/propostas. Para unificar este etapa da conferência, foi desenvolvido material próprio 

de apresentação na forma de slides, que foi disponibilizado no Portal da conferência em 

arquivos PDF identificados como: Apresentação Texto-base, Aspectos Metodológicos, 

Comunicação, CONSOCIAL, Metodologia/facilitação dos grupos, Metodologia/priorização e 

a Poderosa ferramenta chamada controle social. 

Após a etapa nacional, os dados finais da Conferência ficaram disponibilizados no 

arquivo Apresentação – Balanço e Resultado Final para divulgação em eventos e encontros 

promovidos pelas comissões organizadoras e Sociedade Civil organizada.  

Antes do encerramento desta subseção, é importante acrescentar que o Portal 

também disponibilizou os modelos de relatórios que deveriam ser apresentados pelas 

comissões organizadoras, questionários de avaliação das conferências e documentos com 

instruções passo a passo para a realização das conferências municipais/regionais, livres e 

virtuais. Também estavam disponíveis no portal os modelos de decretos estaduais, municipais 

e regionais destinados aos poderes executivos para a publicação da convocação da 

conferência e a arte para douwload que unificou o material de divulgação pela Internet com 

logos, cartazes, banners.  

Percebe-se, com isso, que a orientação para a realização do evento foi centralizada 

pela CGU e monitorada pela sua representação nos estados. Tal orientação conseguiu evitar o 

distanciamento dos debates em relação aos temas propostos e contribuiu para os resultados 
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apresentados no Relatório final da conferência. Os modelos adotados e as orientações dos 

manuais adotados como material de referência atuaram também como mecanismos de 

controle na conferência. O conteúdo das apresentações permite a clara percepção deste 

procedimento.  

Ainda é cedo para se fazer juízo de valor sobre os procedimentos adotados pela CGU 

na conferência, já que as principais referências, Texto-Base e Regimento Interno, foram 

analisados e aprovados pela CON, que era composta por representantes da Sociedade Civil, 

Poder Público e Conselho de Políticas Públicas.  

V.2 – Veículos de Notícias 

O conteúdo selecionado para análise nesta subseção difere dos identificados em V.1, 

posto que representa material de divulgação de fatos da conferência e não a metodologia para 

sua realização. Cellard (2011, p.297) orienta que um documento utilizado em uma pesquisa 

documental consiste de ―todo o texto escrito, manuscrito ou impresso em papel‖, mas a 

Internet possibilita a utilização de recursos diferenciados na composição de um portal, como 

foi o caso da CONSOCIAL.  

Mesmo não seguindo uma orientação metodológica em análise de documentos neste 

capítulo, vale a observação de que portais da Internet permitem o uso diferenciado de recursos 

que os distinguem dos tradicionais e amplamente empregados neste tipo de pesquisa; a UFSC 

fez uso desta distinção. 

Os organizadores do portal juntaram ao material impresso de orientação para a 

realização da conferência, que já foram descritos em V.1, matérias jornalísticas, entrevistas 

filmadas, propagandas e recomendações sobre a conferência e a divulgação em programas de 

rádio de alguns municípios do país. São estas fontes que serão apresentas a seguir.  

V.2.1 – Notícias 

O acesso às notícias da conferência no Portal da CONSOCIAL se encontra na forma 

de link em Divulgação. Desde a inauguração do Portal que a CGU registra notícias de eventos 

e ações direcionadas para controle social e combate à corrupção com conteúdos sem sempre 

exclusivos da conferência. Este foi um espaço utilizado à divulgação da mobilização de ações 

do Poder Público ou da Sociedade Civil nos temas da conferência. Seu conteúdo foi, e ainda é 

atualizado mensalmente.  
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Das matérias que se encontram publicadas nos meses de março e abril de 2013, 64% 

delas não foram de ações da Sociedade Civil em controle social.  

V.2.2 – Áudios 

Os áudios que foram disponibilizados no Portal da CONSOCIAL se encontram no 

link Galerias e são em número de 14. Dentro deste número, encontram-se disponíveis duas 

entrevistas com representantes da CGU envolvidos com a CONSOCIAL, duas chamadas de 

radialistas para a participação da sociedade nas conferências uma delas representa uma 

denúncia do baixo envolvimento dos estados para a convocação da conferência, uma denúncia 

sobre as conferências ―chapa branca‖ de alguns municípios do país e a convocação da 

sociedade para coibir esta prática, dois programas de rádio onde a conferência é divulgada, 

seis chamadas para participação da sociedade em diferentes municípios do Brasil e uma 

entrevista sobre a CPI do Ministério dos Esportes e as ONGs onde a presidente da ABONG 

fala sobre o escândalo e aproveita para conclamar a sociedade para a participação da 

população na conferência. 

Houve estímulo ao uso do rádio como meio de divulgação da conferência já no 

primeiro encontro da CON, conforme registrado na Ata e, a partir de outubro de 2011 em 

diante, a articulação para promover a CONSOCIAL neste tipo de veículo de comunicação foi 

aumentada, tendo a comissão organizadora desenvolvido novos produtos para divulgação do 

evento, de acordo com o que foi encontrado nas Atas.  

V.2.3 – Boletins Informativos 

A conferência publicou três Boletins Informativos em três datas distintas: 10/2/2012, 

2/03/2012 e 27/03/2012. Tais instrumentos de comunicação foram editados pela CGU e 

apresentam conteúdos similares tais como: divulgação de conferências, números alcançados 

pela CONSOCIAL e chamada para participação das conferências livres e virtuais. Pelo fato 

de suas edições terem sido em data próxima da etapa nacional, entende-se que os esforços 

estavam voltados para a realização do maior número de conferências possível, conforme está 

registrado nas Atas dos encontros da CON neste período.    

V.2.4 - Jornal CONSOCIAL 

O Jornal CONSOCIAL foi um veículo de comunicação elaborado para atuar 

exclusivamente na cobertura da etapa nacional da conferência com o propósito de manter 

informados os participantes do evento. Sua edição consistiu de três números publicados nas 
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seguintes datas: 19/5/2012, 20/5/2012 e 21/5/2012. Sua circulação ocorreu na forma impressa 

das duas primeiras edições, tendo tido ampla distribuição durante os dias de realização da 

conferência nacional e, posteriormente, a terceira edição do formato eletrônico foi emitido via 

email. 

O material jornalístico foi estruturado em quatro páginas, tendo a organização das 

suas seções formatos constantes nas três edições; foram elas: manchete do dia na primeira 

página; a segunda página composta de duas colunas, entrevista a um dos membros da 

comissão organizadora nacional e a coluna expediente com a lista dos membros do governo 

responsáveis pela realização do CONSOCIAL, os coordenadores da CON e as pessoas 

responsáveis pela elaboração do jornal; a terceira página era também composta de duas 

colunas que apresentaram a cobertura do dia e fotos com cenas da 1ª CONSOCIAL nacional; 

e a quarta página com a coluna ―fique por dentro‖ dividida em programação conferência 

nacional que apresentava os eventos programados para os três dias da conferência e os 

destaques para cada um destes dias, a coluna ―comentários‖ com pequenos trechos de 

entrevistas dos delegados presentes, e os informes de saúde. No segundo dia de conferência, o 

espaço à esquerda da página foi reservado para a impressão das erratas. 

O jornal foi fartamente distribuição durante os dias 19 e 20 de maio e manteve a 

informação atualizada com a plena divulgação dos eventos que estavam ocorrendo paralelos 

aos trabalhos dos grupos, as atividades da plenária e a votação das propostas. O destaque para 

as entrevistas com os membros da CON possibilitou sua identificação dentro do espaço da 

conferência.  

V.2.5 - Relatório Final da 1ª CONSOCIAL 

O Relatório Final da conferência foi apresentado pela primeira vez no último 

encontro da CON, em setembro de 2012, mostrando os números alcançados pelo evento. A 

partir de dezembro deste mesmo ano, ele foi publicado no Portal da conferência com opção 

para download e enviado aos participantes da conferência via email.  

Os dados primários que compuseram as informações do Relatório Final foram 

apurados através dos relatórios emitidos pelas comissões organizadoras das diferentes etapas 

da conferência, das respostas obtidas com a aplicação do questionário aos participantes e dos 

registros das conferencias virtuais. Observaram-se manifestações de contentamento, 

registrados na Ata da CON deste encontro, em função dos números expressivos alcançados 

pelo evento.  
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Segue um breve relato extraído da Ata do dia 26 de setembro de 2012. 

―O perfil dos participantes, estes são os números finais de todo o processo conferencial: 

verificamos nas etapas municipais e regionais uma maior participação feminina, que vai 

caindo nas etapas estaduais e na etapa nacional. Nas etapas livres e virtual, a participação 

feminina foi maior, ou seja, quando não há competição pela eleição de delegados. Em termos 

de idade, nas conferências municipais tivemos um número significativo de jovens, mas esse 

percentual decresce à medida que as etapas se sucedem. Nas conferências livres, que são 

formas alternativas de participação, constatamos uma ampla participação da juventude, até 

mesmo porque também estimulamos a realização nas universidades. Na conferência virtual, e 

isso foi uma surpresa, tivemos 34% dos participantes com faixa etária de 41 a 50 anos. 

Quanto à escolaridade, nas municipais a maioria das pessoas tinha nível médio ou superior 

completo, nas estaduais, a maior parte tinha pós-graduação, assim como na etapa nacional. 

Fica, então, uma reflexão para outras conferências, em especial nas questões de gênero e 

juventude. Nas conferências livres, o maior grupo tinha o nível superior incompleto, enquanto 

na conferência virtual, a maioria tinha nível superior completo e pós-graduação. Sobre os 

números de participação, temos que 153 mil cidadãos envolveram-se diretamente com o 

processo. Lembramos que foi deliberado pela CON que as proporções de segmentos 

representados deveriam ser refletidas, e essa proporção foi mantida de fato. Tivemos 1.374 

participantes na etapa nacional. Quanto às conferências preparatórias, as etapas estaduais do 

Ceará, Roraima e São Paulo englobaram o maior número de participantes presenciais, sendo 

que São Paulo destacou-se pelas conferências municipais e Roraima pelas conferências livres 

e municipais. Observamos que, em números absolutos, Maranhão, Piauí, Paraná e Roraima 

realizaram os maiores encontros. Na abrangência em termos populacionais por unidade da 

federação, os estados do Amapá, Ceará, Roraima e Sergipe conseguiram abranger o maior 

número de participantes a cada 10 mil habitantes e, com isso, reconhecemos o trabalho feito 

pela CGU em Sergipe. Os números apresentados nos indicam que, de cada mil brasileiros, 

pelo menos 1 participou diretamente da CONSOCIAL. Isso nos dá muito satisfação, 

especialmente por ser a primeira conferência e já contar com tal abrangência da população. 

Dando seguimento às estatísticas sobre conferências realizadas e conferências relatadas, 

tivemos 1.309 conferências relatadas e 47 não relatadas. Como é do conhecimento geral, 

tivemos etapas estaduais em todos os estados e no Distrito Federal, nas etapas municipais 

registramos o sucesso alcançado pelos estados da Bahia, Ceará e São Paulo, ao mesmo tempo 

em que destacamos o trabalho da Controladoria nesses estados e da sociedade civil. Quanto às 

conferências regionais, citamos os estados do Maranhão, Minas Gerais e Santa Catarina, 

lembrando o debate sobre a conveniência ou não do modelo de conferências regionais. Os 

estados que mais realizaram conferências livres foram Rio de Janeiro, Roraima e São Paulo. 

Além disso, houve importantes conferências municipais/regionais convocadas pela sociedade 

civil e compartilhamos esse orgulho com os integrantes da CON, pois em uma de nossas 

reuniões tivemos o alerta de poucas conferências municipais em municípios relevantes e, 

assim, incentivamos a convocação pela sociedade civil, as entidades se mobilizaram e tivemos 

um ótimo resultado.‖ 

 

As diretrizes/propostas finais, aprovadas para o Plano Nacional de Transparência e 

Controle Social, representam o resultado do trabalho de sistematização das diferentes etapas 

da conferência, que produziram um total de 20.487 diretrizes/propostas identificadas dentro 

dos eixos temáticos da seguinte forma: 4.895 pra o Eixo 1, 5.056 para o Eixo 2, 4.802 para o 
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Eixo 3 e 5.734 para o Eixo 4. O documento revela a existência de um equilíbrio entre os 

números produzidos para cada eixo.  

No final da etapa nacional, estes números foram reduzidos para 80, sendo 

redistribuídos da seguinte forma: 17 pra o Eixo 1, 17 para o Eixo 2, 16 para o Eixo 3 e 30 para 

o Eixo 4. O Relatório Final apresentou a redação final de cada uma delas, disponibilizando 

uma apresentação em Power Point no Portal da CONSOCIAL, que faz uma síntese destas 

propostas para melhor compreensão de sua importância. Seu conteúdo foi reeditado e 

disponibilizado no Quadro 2 a seguir.  

Eixo 1 - Promoção da transparência pública e acesso à informação e dados públicos 

TRANSPARÊNCIA E ACESSO À INFORMAÇÃO 

 Modernizar e democratizar a divulgação de dados e informações públicas 

 Aplicar rigorosamente a Lei de Acesso à Informação 

 Universalizar o acesso da população às tecnologias da informação 

CONSELHOS DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E CONTROLE SOCIAL 

 Criar Conselhos de Transparência Pública e Controle Social 

DADOS ABERTOS 

 Fornecer a divulgação de dados públicos na Internet em formato aberto, de 

forma a facilitar sua obtenção, análise e reaproveitamento pela sociedade. 

Eixo 2- Mecanismos de controle social, engajamento e capacitação da sociedade para o 

controle da gestão pública  

CAPACITAÇÃO 

 Promover e garantir a capacitação permanente e continuada da sociedade civil 

para o controle social. 

EDUCAÇÃO FISCAL 

 Mobilizar os estudantes em torno de temas relacionados à educação fiscal e 

ao controle social, visando a formar cidadãos críticos e conhecedores de seus 

direitos e deveres. 

OUVIDORIAS 

 Criar e fortalecer as ouvidorias públicas  

Eixo 3 - A atuação dos conselhos de políticas públicas como instâncias de controle  

AUTONOMIA 

 Garantir a autonomia administrativa e financeira dos conselhos de políticas 

públicas. 

CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS 

 Criar programas de capacitação e formação continuada de conselheiros de 

políticas públicas, a ser executado pelos órgãos de controle. 

FORTALECIMENTO 

 Fortalecer e instrumentalizar os conselhos de políticas públicas, garantindo 

acesso e infraestrutura adequada para a sua atuação como instância de 

controle social. 

 

 

Eixo 4 - Diretrizes para a prevenção e combate à corrupção 

FICHA LIMPA 
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 Regular implantar, exigir o cumprimento e aumentar a abrangência da Lei da 

Ficha Limpa para todos os agentes públicos. 

COMISSÃO DE ÉTICA 

 Instituir obrigatoriamente comissões de ética. 

 Prevenir o conflito de interesses. 

RIGOR NO COMBATE À CORRUPÇÃO 

 Garantir a devolução aos cofres públicos dos recursos desviados. 

 Fortalecer o sistema de correição por meio do agravamento das penas 

administrativas em casos de corrupção. 

SISTEMA DE CONTROLE  

 Fortalecer a atuação dos órgãos de controle e instituições especializadas; 

 Garantir a eficiência da estrutura e das ações dos órgãos de controle; 

 Garantir a remuneração condizente com as responsabilidades do cargo aos 

servidores dos órgãos de controle interno; 

 Assegurar a independência às ações de controle. 

SIGILO FISCAL 

 Permitir o acesso aos dados fiscais e bancários pelos órgãos de fiscalização e 

controle. 

 

Quadro 2 – Síntese do texto das diretrizes/propostas finais aprovadas na 1ª CONSOCIAL  
Fonte: Relatório Final da 1ª CONSOCIAL 

 

 

Outra informação divulgada no relatório, página 25, foram atividades chamadas de 

―Programas e Atividades Especiais‖, utilizadas como mais uma forma de ampliar a 

participação na Conferência, que levaram ao evento cerca de 740 mil. O documento também 

declara que muitos dos organizadores das 1.356 etapas preparatórias optaram por eximir-se de 

participar dos debates e da produção de propostas, entendendo que assim agregariam maior 

imparcialidade nas conferências que organizaram. A CON declarou em seu Relatório Final 

que cerca de um milhão de pessoas participaram direta ou indiretamente da 1ª CONSOCIAL.  

A avaliação dos resultados publicizados pela CGU no Portal da 1ª CONSOCIAL 

mostra que os esforços empreendidos durante o processo de planejamento e implementação 

da conferência alcançaram os objetivos propostos. Os instrumentos de monitoramento e 

controle adotados pela CON foram assertivos e permitiram ações corretivas em tempo. O 

aumento das mobilizações para a realização das conferências nos estados, a partir das 

demandas das instituições da Sociedade Civil organizada parceiras do evento, foi o diferencial 

deste processo e está registrado em Ata. 

O uso intensivo de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) foi fundamental 

para a ampliação do alcance da conferência, contribuindo com o aumento do número de 

diretrizes/propostas apresentadas na etapa Nacional e a participação de jovens das 
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conferências virtuais. Outro grande canal de comunicação foi as Redes Sociais. A 

CONSOCIAL foi inovadora com a utilização maciça do Facebook, Twitter, Orkut e Youtube. 

Observa-se, no Relatório Final, que os números apresentados apontam para uma significativa 

participação de mulheres, jovens e pessoas com alto nível de escolaridade. 

Ainda é cedo para se declarar que a conferência atingiu plenamente seus objetivos. 

Um ano após a sua realização, o Plano Nacional de transparência e controle social ainda não 

foi publicado. Porém, a mobilização dos órgãos de controle de Estado possibilitou sua 

aproximação com a Sociedade Civil e os Conselhos de Políticas Públicas, criando e 

fortalecendo relações.  

Tais conclusões ainda não fecham este estudo. No próximo capítulo foi apresentada a 

análise da pesquisa de campo já declarada na parte metodológica (Capítulo I) desta 

dissertação.  
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CAPÍTULO VI. RESULTADOS ALCANÇADOS NA CONFERÊNCIA SEGUNDO A 

PESQUISA DE CAMPO 

 

A metodologia empregada para a realização da pesquisa de campo aplicada na 1ª 

Conferência Sobre Transparência e Controle Social realizada no Brasil em maio de 2012 já 

foi descrita no Capítulo I desta dissertação. Cabe a esta etapa do presente trabalho a 

apresentação da análise deste estudo, realizada a partir do uso da técnica de análise de 

conteúdo, do tratamento estatístico das questões fechadas do questionário e dos registros da 

observação participante, seguida das conclusões preliminares da pesquisa. 

Este capítulo foi estruturado para divulgar as conclusões da investigação realizada 

entre os delegados, a Comissão Organizadora Estadual (COE) do Rio de Janeiro e a 

metodologia adotada para a realização da conferência.   

O trabalho conduzido ao longo das etapas da conferência produziu dados qualitativos 

e quantitativos, que foram submetidos à técnica de análise de conteúdo. Tal recurso foi 

adotado em função de sua efetividade na contribuição em pesquisas qualitativas. A 

justificativa para esta escolha é encontrada no texto de Bardin (2011, p.27), que declara estar 

a função ou objetivo da análise de conteúdo direcionada para a inferência, que se concretiza 

tomando por base indicadores de freqüência ou indicadores combinados que possibilitam 

―regressar às causas ou até descer aos efeitos‖ dos problemas apontados no ambiente 

pesquisado.  

O emprego desta técnica ofereceu o devido suporte na investigação dos fatores 

explicativos do baixo grau de controle social no Brasil, objetivo deste trabalho, ao 

possibilitar a criação de critérios específicos para análise dos dados apurados através de 

diferentes meio. Todo o material colhido na pesquisa de campo foi posto como objeto de 

estudo nesta etapa da dissertação, de forma que possa contribuir para elucidação do problema 

objeto deste estudo. A decisão de utilizar análise de conteúdo para o tratamento dos dados 

existentes resultou da compreensão dos critérios em que a própria Bardin (2011) se baseia 

para incentivar o uso de tal técnica. 

A análise de conteúdos (seria melhor falar de análises de conteúdo) é um método 

muito empírico, dependente do tipo de ―fala‖ a que se dedica e do tipo de 

interpretação que se pretende como objetivo. Não existe coisa pronta em análise de 

conteúdo, mas somente algumas regras de base, por vezes dificilmente 

transponíveis. A técnica de análise de conteúdo adequada ao domínio e ao objetivo 

pretendido tem de ser reinventada a cada momento, exceto para usos simples e 

generalizados, como é o caso do escrutínio próximo da decodificação e de respostas 

a perguntas abertas de questionários cujo conteúdo é avaliado rapidamente por 



 

 

117 

temas. (Ibid., p. 36) 

A autora acrescenta que a análise de conteúdo pode ser enriquecida através da 

contribuição de outras técnicas de métodos qualitativos ou quantitativos e foi justamente este 

fato que contribuiu para a decisão de sua escolha.  

O procedimento para o uso da técnica de análise de conteúdo se constitui de três 

etapas: pré-análise, exploração ou análise e inferência e interpretação dos dados. Cada uma 

delas se encontra descrito a seguir dentro dos procedimentos que foram adotados para a 

realização deste estudo, que envolveu as entrevistas da COE-RJ, dos delegados das etapas 

estadual do Rio de Janeiro e da nacional e os registros do diário de campo produzidos pela 

observação participante, já comentados no Capítulo I. 

VI.1 Pré-análise: 

Nesta etapa, foi realizada a leitura flutuante do material produzido na pesquisa de 

campo e a seleção dos documentos pertinentes à solução do problema apresentado. Tal 

procedimento permitiu a classificação de três grupos de dados a serem analisados: entrevistas 

filmadas com os membros da COE-RJ e com os delegados da etapa nacional, respostas 

fechadas e abertas dos questionários dos delegados do Eixo 2 da etapa estadual do Rio de 

Janeiro e da nacional e os registros do diário de campo.  

Este estudo possibilitou a formulação de cinco hipóteses, já indicadas no Capítulo I e 

listadas a seguir, que compuseram a estrutura do processo de referenciação dos índices e da 

elaboração dos indicadores na preparação do material da análise.  

a) Hipótese 1 : Existe um maior número de pessoas categorizadas como Sociedade Civil 

no Eixo 2; 

b) Hipótese 2 : A realização da conferência é fruto da articulação direta dos órgãos de 

controle do governo em seus diferentes níveis; 

c) Hipótese 3 : Existe uma forte concentração de representantes do governo dentro dos 

Eixos da conferência; 

d) Hipótese 4 : A conferência possibilitou a ampliação de debates e a participação 

popular com o governo nos temas por ela propostos; 
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e) Hipótese 5 : Houve efetividade na atuação dos delegados para a aprovação das 

propostas apresentadas nas etapas estaduais e nacional. 

Os dados considerados primários, que representam o corpus de análise, foram 

obtidos com as transcrições das entrevistas filmadas com oito membros da COE-RJ e de 23 

delegados do Eixo 2 da etapa nacional. Para o questionário, os dados primários foram tabelas 

de contingência construídas a partir das respostas das cinco questões fechadas e o tratamento 

qualitativo dado às duas questões abertas. O diário de campo, resultado da observação 

participante, produziu outros dados, que foram agrupados sob os critérios específicos da 

análise de conteúdo. Segue o modelo de quadro de agrupamento e registro significativo 

construído para este estudo.  

Quadros de Agrupamento em Registros Significativos 

Os quadros Agrupamento em Registros Significativos construídos para a análise das 

entrevistas vão ser utilizados nas subseções VI 1.1, VI 1.2 e VI 1.3 para as categorias que 

foram nesta subseção. Ele foi construído para conter as seguintes colunas: Categoria, 

Subcategoria, Registros Típicos Significativos, Número de Registros Aderentes, Número de 

Entrevistas que Apresentaram o Registro Típico. O Quadro 3, a seguir, contém as explicações 

e observações sobre o conteúdo das colunas citadas. 

CATEGORIA SUBCATEGORIA 
REGISTROS 

TÍPICOS 

Nº DE REGISTROS 

ADERENTES 

Nº DE 

ENTREVISTAS 

COM O REGISTRO 

 

Categoria 

temática 

selecionada 

através das 

etapas iniciais 

de leitura 

flutuante das 

transcrições. 

 

 

 

Maior nível de 

detalhe da 

categorização. 

 

 

O registro 

típico é 

obtido pela 

análise do 

conteúdo das 

entrevistas 

É o número de 

registros que 

aderem ao registro 

típico selecionado. 

Significa que o 

registro não é 

igual ao registro 

típico, mas pode 

ser representado 

por ele. 

 

É o número de 

entrevistados que 

apresentaram, pelo 

menos uma vez, 

um registro que 

pode ser 

representado por 

aquele registro 

típico. 

Quadro 3 - Explicativo de Agrupamento em Registros Típicos Significativos 
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Tipologia do Roteiro das Entrevistas, do Questionário e dos registros no Diário de 

Campo: 

As entrevistas filmadas foram baseadas em procedimentos semiestruturados, para 

que não se fugisse ao tema principal da conferência, de maneira diferenciada para os dois 

grupos aqui identificados: membros da comissão organizadora estadual do estado do Rio de 

Janeiro e delegados da etapa nacional da CONSOCIAL que participaram do Eixo 2. Não foi 

realizada entrevista filmada na etapa estadual.  

Na etapa estadual do Rio de Janeiro e na nacional, foram realizadas entrevistas 

exclusivas com delegados do Eixo 2, aplicando-se um questionário formado de cinco questões 

fechadas e duas abertas. 

Os registros do Diário de Campo foram feitos mediante a observação de 

comportamento diferenciado dos delegados, participantes e organizadores das diferentes 

etapas em que a autora deste estudo esteve presente. Critérios como: conhecimento prévio do 

material da conferência divulgado pela CGU, compromisso com o papel de delegado, 

participação ativa nos Grupos de Trabalho, desrespeito ao Regimento da Conferência foram 

considerados critérios relevantes para esta pesquisa.  

Nas entrevistas gravadas, foi solicitado que o grupo da COE-RJ falasse livremente 

sobre sua experiência na organização e na realização da conferência e para os delegados 

foram feitas duas perguntas: o que o motivou a participar da CONSOCIAL e quais as 

expectativas para a conferência nacional.  

As questões centrais foram aplicadas ao grupo da COE, com um roteiro mínimo e 

sem contagem de tempo, permitindo um discurso livre com breves e poucas interrupções. As 

entrevistas foram realizadas em grupos e em momentos distintos. Os três funcionários da 

CGU foram entrevistados em março de 2012, os quatro da AGE-RJ em abril de 2012, o 

comissionado da Casa Civil em março de 2012, a funcionária da AGE-RJ cedida ao TCE-RJ 

também em abril de 2012. Em janeiro de 2013 foi realizada a entrevista com o último 

funcionário da CGU.   

Roteiro de Entrevista para os membros da COE-RJ: 
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Questões de abertura (Objetivo- verificar se o respondente se localiza em uma 

situação privilegiada para a finalidade da pesquisa): 

• Estamos entrevistando o fulano de tal, no dia x do mês y do ano z Onde trabalha?  

Função? 

• O que você pode relatar sobre sua experiência na CONSOCIAL? 

Outras questões foram sendo acrescidas ao longo da entrevista de forma espontânea.  

Questões feitas na continuação da entrevista: 

 Como foi construída a relação entre os membros da COE no Estado do Rio de Janeiro? 

 Quais as suas expectativas para o movimento do controle social? 

Todas as entrevistas foram realizadas em um único momento. Não ocorreram novos 

encontros para avaliação do conteúdo com os entrevistados.  

As entrevistas filmadas com os delegados da etapa nacional foram realizadas entre os 

dias 19 e 20 de maio com vinte e três participantes das diretrizes/propostas do Eixo 2.  

Roteiro de Entrevista para Delegados da etapa nacional: 

Questões de abertura (Objetivo- verificar se o respondente se localiza em uma 

situação privilegiada para a finalidade da pesquisa – foi dado tempo de três minutos para 

resposta): 

• Estamos entrevistando o fulano de tal, no dia x do mês y do ano z. Diga o estado onde 

vive e sua cidade de origem. 

• O que o motivou a participar da CONSOCIAL? 

• Quais as suas expectativas para a conferência nacional?  

O questionário aplicado para os delegados presentes na etapa estadual e nacional do 

Eixo 2 foi distribuído na sala dos grupos de trabalho entre os intervalos da priorização e 

recolhido no final do dia com os facilitadores. Antes da entrega do questionário, era feito uma 

breve explicação do objetivo da pesquisa, sua importância e o processo de preenchimento. 

Aguardava-se um período de 15 minutos após a distribuição dos questionários para possíveis 

esclarecimentos sobre o tema da pesquisa.  
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Roteiro do Questionário para os delegados da etapa estadual RJ e Nacional: (os modelos de 

questionários se encontram no Anexo 1 e 2 deste trabalho) 

• O questionário foi desenvolvido para registrar os seguintes grupos de dados:  

o Dados pessoais (Nome, instituição que representa, município/estado, sexo 

– m/f – idade – profissão) 

o Dados de escolaridade 

o Dados de categoria que representa (sociedade civil, poder público, 

conselho de políticas públicas) 

o Cinco questões sobre a mobilização no município e das pessoas para o 

controle social onde o delegado mora e o resultado da CONSOCIAL 

o Uma questão aberta busca para saber as razões pelas quais a sociedade não 

pratica controle social na local de origem do delegado 

o Uma questão aberta para avaliar se o delegado participou das discussões do 

grupo de trabalho da proposta que veio aprovar. 

A aplicação do questionário na etapa estadual foi no dia 18 de março de 2012, onde 

se obteve 103 questionários válidos. A etapa nacional foi no dia 19 de maio de 2012 com 166 

questionários válidos.  

Os registros do diário do Diário de Campo foram realizados em todas as etapas em 

que participou a autora desta monografia (vide Quadro 1), tendo forte concentração nas 

atividades do Eixo 2. A base para os registros foi a experiência adquirida da 1ª CONSOCIAL 

realizada na Cidade de Niterói, que mostrou os fatores considerados relevantes para a 

formulação dos critérios a serem analisados já que: muitos dos participantes da conferência 

estiveram ausentes da abertura do evento, perdendo a palestra de apresentação do texto-base e 

do regimento interno; foram inúmeras as interrupções na plenária com assuntos fora do tema 

do evento;  um participante do Grupo de Trabalho do Eixo 2 aproveitou o momento para fazer 

propaganda político partidária e falar mal do partido do governo local; um candidato a 

delegado para a  conferência estadual só apareceu no hora da votação, não participando do 

debate, acompanhado do grupo de pessoas que o elegeriam; existiram participantes muito 
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integrados aos temas da conferência que ofereceram relevante apoio aos seus pares do Grupo 

de Trabalho através de experiências pessoais, contribuindo, com isso, para o enriquecimento 

dos debates e a melhoria na qualidade das propostas; e os organizadores possibilitaram o 

espaço e a liberdade necessários para que as propostas finais representassem, 

verdadeiramente, a vontade da maioria.  

Os critérios estabelecidos nesta pesquisa, preceituados por Bardin (2011), para 

aplicação da análise de conteúdo se encontram apresentados a seguir.  

Como comentado anteriormente neste capítulo, a primeira ação no sentido da pré-

análise foi a transcrição resumida das entrevistas, dando ênfase aos relatos de interesse da 

investigação e procedendo com a construção das tabelas de contingência a partir das respostas 

obtidas nos questionários. Foi elaborada uma leitura mais criteriosa apenas com as entrevistas 

transcritas dos membros da COE-RJ, o que produziu o Quadro 4 com a categorização das 

entrevistas.  

A categorização, após a transcrição das entrevistas, se deu pelos elementos que mais 

ocorrências foram apresentadas pelos entrevistados. Assim, as grades imaginadas nesta fase 

de pré-análise para cada um dos tipos de entrevistas continham, basicamente, a identificação 

das inferências surgidas durante o processo de transcrição das entrevistas.  

A categorização foi feita segundo um critério semântico, que originou um conjunto 

de categorias temáticas principais (Bardin, 2011, p. 117-118). Como unidades de registro, 

foram selecionadas frases cujos sentidos se enquadrassem nas diversas categorias. 

A primeira grade considerou as dimensões encontradas nas entrevistas dos membros 

da COE-RJ como categorias principais, as que estão representadas no Quadro 4. A segunda 

grade considerou as dimensões encontradas nas entrevistas dos delegados da etapa nacional 

como categorias principais, as que estão representadas no Quadro 5. A terceira considerou as 

dimensões encontradas nas respostas das questões abertas do questionário como categorias 

principais, as que estão representadas no Quadro 6 e a última considerou os registros do 

Diário de Campo como categorias principais estão expostas no Quadro 7.  

GRADE DE CATEGORIAS DOS MEMBROS DA COE 

Nº CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

 

 

 

Percepção do interesse verdadeiro da 

população em mudar o quadro atual 

1.1 Presença de muitas pessoas nas 

conferências 

1.2 Interação harmônica nos GTs dos 
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GRADE DE CATEGORIAS DOS MEMBROS DA COE 

Nº CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

 

1 

representantes da Sociedade Civil, 

Poderes Públicos e Conselhos 

1.3 Mobilização dos municípios para a 

realização da conferência 

1.4 Cuidado com a elaboração das 

propostas 

 

 

 

2 
Consciência de que os resultados da 

CONSOCIAL vão demorar a aparecer 

2.1 Usar verbo no futuro quando se fala 

dos resultados propostos pela 

CONSOCIAL  

2.2 Referência a gerações futuras que 

poderão viver em um país melhor 

2.3 Fazer referência as crianças pequenas 

nas escolas  

3 Demonstra esperança quanto aos 

resultados do movimento da 

CONSOCIAL 

3.1 Acredita verdadeiramente que haverá 

mudanças 

 

4 
Trabalho institucional do COE-RJ foi 

fortalecido pelas boas práticas de todos 

graças a familiaridade anterior de seus 

membros 

4.1 Referência ao GTCS 

4.2 Participação em ações de educação 

para estímulo às práticas de controle 

social anteriores a movimentação da 

conferência 

5 Poder Público municipal do interior do 

estado inibiu a participação popular 

5.1 Os realizadores da conferência não 

convocavam a Sociedade Civil 

6 Faltaram ações de divulgação do evento 

pelo poder público nas três esferas de 

governo que contribuiu para a baixa 

participação popular  

6.1 Os governantes não participaram da 

divulgação da conferência para lhe 

atribuir mais credibilidade 

Quadro 4 – Grade de classificação de categorias entrevista membros da COE-RJ 

A análise do conteúdo dos oito organizadores (3 AGE + 4CGU + 1Casa Civil) gerou 

um quadro com as colunas o número identificador da entrevista, a categoria, a subcategoria e 

o registro, que, como mencionado, corresponde a uma frase do entrevistado, cujo significado 

se enquadrou na categoria e subcategoria do Quadro 4. Foram, assim, extraídos 204 registros 

dos textos das transcrições das entrevistas. 

O Quadro 5 apresenta as categorias principais e as subcategorias das entrevistas 

filmadas realizadas com os delegados da etapa nacional no dia 20 de maio de 2012. A análise 

de conteúdo do texto das transcrições realizadas entre os 23 delegados extraíram 96 registros 

a partir do quadro que foi montado contendo como colunas a categoria, a subcategoria, o 

número identificador da entrevista e o registro. 
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Antes de avançar para a próxima grade de classificação, é necessário acrescentar uma 

nota neste ponto quanto ao número de entrevistas filmadas com os delegados da etapa 

nacional. No primeiro dia da conferência, foi realizado levantamento do número de delegados 

participantes dos subgrupos de trabalho do Eixo 2. Foram contadas 350 pessoas presentes.  

Para não comprometer o trabalho dos grupos que estavam voltados para a priorização 

das propostas e sua votação, as filmagens foram realizadas nos intervalos dos trabalhos e fora 

das salas dos Eixos temáticos. A partir de uma identificação visual do delegado do Eixo 2, 

fazia-se uma abordagem sobre sua disponibilidade para uma entrevista filmada de três 

minutos. Em caso de concordância, as questões da entrevista eram apresentadas, o delegado 

assinava o termo de permissão de uso da imagem e a filmagem começava pela identificação 

do crachá que conferia o Eixo do delegado. Tal procedimento foi necessário para se poder 

identificar a categoria do delegado – Sociedade Civil, Poder Público ou Conselhos de 

Políticas públicas - e seu estado de origem e, com isso, colher o máximo possível de 

declarações de grupos heterogêneos. 

A partir da décima entrevista, observou-se que havia um padrão de respostas entre os 

delegados, independentes de sua categoria ou origem, que se manteve até a 23ª entrevista, 

quando se decidiu interromper este procedimento e dar prosseguimento nas observações sobre 

a mobilização da votação das propostas da conferência.  A identificação visual do delegado do 

Eixo 2 foi possível pelo fato dos trabalhos dos subgrupos das salas do Eixo 2 terem sido 

acompanhados nos dias 18 e 19 de maio.  

GRADE DE CATEGORIAS DOS MEMBROS DA COE 

Nº CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

 

1 
A população não sabe realizar controle 

social 

1.1 Ensinar controle social nas escolas 

1.2 O governo tem de oferecer cursos de 

capacitação para a população 

 

 

2 Os resultados da CONSOCIAL ainda vão 

demorar muito para aparecer  

2.1 Usar verbo no futuro quando se fala 

dos resultados da CONSOCIAL  

2.2 Referência a gerações futuras  

2.3 descrença que as mudanças serão 

rápidas 

 

 

 

 

3 
O papel do governo nos objetivos 

propostos pela conferência é fundamental 

3.1 Declara a população precisa de 

orientação/formação dada pelo governo 

3.2 Coloca o governo como único agente 

capaz de mobilizar a sociedade 

3.3 Transfere a mobilização proposta 

pela conferência para os órgãos de 

controle 
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GRADE DE CATEGORIAS DOS MEMBROS DA COE 

Nº CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

 

 

 

4 
Não de mostra disposto a iniciar suas 

ações sem a publicação do Plano 

Nacional para se mobilizar 

4.1 Declara que vai esperar pelo 

resultado do Plano Nacional 

4.2 Não declara fazer parte de 

movimentos de controle social em sua 

localidade 

 

 

 

5 
Apresenta-se fortemente alinhado às 

idéias transcritas nos textos de preparação 

da conferência  

5.1 Responde a entrevista com citações 

do manual da conferência ou do texto-

base 

5.2 Descreve o papel do delgado de 

acordo com o texto do material da CGU 

5.3 Faz citações aos discursos proferidos 

pelos organizadores do evento e das falas 

dos facilitadores nas salas de trabalho  

6 É do Poder Público, mas veio como 

representante da sociedade civil 

6.1 declara ser servido público em sua 

localidade 

Quadro 5 – Grade de classificação de categorias entrevista delegados nacional 

 

O Quadro 6 apresenta as categorias principais e as subcategorias das entrevistas em 

forma de questionário realizadas com os delegados da etapa estadual e nacional. Este quadro 

faz referência à justificativa apresentada pelo delegado em resposta negativa à Questão 5 do 

referido instrumento representado pela primeira questão aberta: AS PESSOAS DE SEU 

MUNICÍPIO ESTÃO PREPARADAS PARA REALIZAREM AÇÕES VOLTADAS 

PARA O CONTROLE SOCIAL? 

A orientação no questionário era que a justificativa só fosse dada mediante uma 

resposta negativa a esta questão. Observou-se a ocorrência de um número significativo de 

respostas diante da falta deste critério. Optou-se por considerar todas as respostas transcritas 

para esta questão, independente da validade da resposta da Questão 5.  

A construção original das questões fechadas do questionário orientou para apenas 

dois tipos de respostas: sim e não. Em função deste fato, outros problemas foram identificados 

nos entrevistados da etapa estadual ao acrescentarem, de próprio punho, opções como ―não sei 

dizer‖ ou ―+ -". Este fato apontou para um erro na construção do questionário que não pôde 

ser modificado na etapa nacional devido a sua descaracterização em relação à estadual.  

A análise de conteúdo do texto da primeira questão aberta das transcrições foi 

realizadas em um total de 269 delegados obtendo-se 233 respostas válidas onde foram 

extraídos 176 registros a partir do quadro que foi montado contendo como colunas a 
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categoria, a subcategoria os registros aderentes e o número de entrevistas com respostas como 

registro.  

GRADE DE CATEGORIAS DOS MEMBROS DA COE 

Nº CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

 

 

1 
Necessidade de capacitação da sociedade 

1.1 declara que o povo não quer 

participar porque não saber 

1.2 pede para preparar professores para 

ensinar cidadania nas escolas 

1.3 apela para que o governo ofereça 

cursos para preparar a população 

 

 

2 
Não disponibilidade de informações pelo 

executivo 

2.1 A prefeitura esconde a informação 

2.2 O poder executivo não dá satisfação 

de suas ações 

2.3 A sociedade não é recebida pelos 

órgãos de governo 

3 Falta de interesse da população sobre o 

tema 

3.1 As pessoas não participam 

3.2 Não há interesse em se envolver 

 

4 
Interferência do executivo municipal para 

não incentivar o controle social 

4.1 A pessoas sofrem perseguição 

4.2 O prefeito pune quem tenta se meter 

nos assuntos do governo 

 

5 Falta de debates para a promoção do 

controle social 

5.1 não existem movimentos locais  

organizados para o controle social 

5.2 a população é muito parada para 

assuntos políticos 

 

 

6 
Falta de preparo da sociedade para 

realizar controle social 

6.1 as pessoas não sabem como fazer o 

controle social 

6.1 não existe interesse para buscar seus 

direitos 

6.2 as pessoas desconhecem seus direitos 

7 
Melhor preparo dos 

conselhos/conselheiros 

7.1 mais oferta de cursos para 

conselheiros 

7.2 Processo seletivo mais rigoroso para 

os conselheiros 

Quadro 6 – Grade de classificação de categorias entrevista com aplicação de questionário 

nos delegados da estadual RJ e da nacional 

 

Não responderam esta questão na etapa estadual vinte delegados e na etapa nacional 

89 delegados.   Durante o processo da tabulação de dados, foi observado que um envelope 

com os questionários de uma das salas de trabalho do Eixo 2 foi deixado na conferência. 

Foram infrutíferas as tentativas para recuperá-lo; ficou contabilizada uma perda de 

aproximadamente 80 questionários. Não se pôde declarar o quantitativo dos documentos 

válidos desta sala.  
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A inferência realizada pelo tratamento analítico dos dados dos registros obtidos, 

embora tenham sido considerados como bons instrumentos de investigação, não procurou 

encontrar as causas locais do problema proposto nesta dissertação. Em função da dispersão 

geográfica da origem dos delegados que participaram da conferência, a pesquisa não se 

aprofundou neste sentido. 

A investigação proposta pela segunda questão aberta do questionário, avaliar se o 

delegado participou das discussões do grupo de trabalho da proposta que veio aprovar, 

foi buscar saber se este compreendeu a importância de seu papel na conferência e se fez 

cumprir o compromisso assumido, em face de sua eleição, de defender as propostas de seu 

município ou estado quanto às soluções para a ampliação da participação da sociedade no 

controle social das ações do Estado e no combate à corrupção através do Plano Nacional de 

Transparência.  

O questionário estabeleceu esta coerência com a redação do seguinte texto na 

segunda questão aberta ESCREVA ABAIXO UMA PROPOSTA QUE VOCÊ 

GOSTARIA DE VER APROVADA NA 1ª CONSOCIAL NACIONAL que se propôs 

investigar a coerência do comportamento dos delegados quanto ao direcionamento dado pelos 

manuais de orientação da CONSOCIAL.  

O modelo estabelecido para a realização das conferências estaduais e nacional 

determinou que as diretrizes/propostas selecionadas dos Eixos temáticos para votação seriam 

distribuídas entre os subgrupos para discussão e redução de seu quantitativo. Cada subgrupo 

recebeu um número proporcional de diretrizes/propostas exclusivas, que foram discutidas 

para adequação de seu texto e redução em número determinado pelas comissões 

organizadoras. O resultado final era entregue aos facilitadores para uma primeira votação no 

próprio Eixo. As mais votadas no Eixo seriam submetidas à votação de todos os delegados da 

conferência presentes na plenária e encaminhadas para CON, em se tratando de conferências 

estaduais, ou para o Plano Nacional de Transparência e Controle social no caso da etapa 

nacional.  

O Quadro 7 apresenta as categorias principais e as subcategorias dos registros do 

Diário de Campo elaborado durante todas as conferências das quais a pesquisadora participou 

(vide Quadro 1)  elaborando anotações relevantes sobre o evento. A análise de conteúdo do 

texto referentes as anotações deste diários que foi organizado de acordo com as datas das 

conferências permitiu a extração de 501 registros a partir do quadro que foi montado contendo 
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como colunas a categoria, a subcategoria os registros aderentes e o número de entrevistas com 

respostas como registro.  

GRADE DE CATEGORIAS DOS MEMBROS DA COE 

Nº CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

 

1 

Conhecimento prévio do texto-base e do 

Regimento Interno da conferência pelo 

participante/delegado. 

1.1 Interrupção das atividades das 

comissões organizadoras com temas não 

pertinentes ao evento. 

1.2 Comprometimento do resultado final 

do Grupo de Trabalho  

1.3 Exigência da elaboração do 

Regimento Interno da conferência pela 

plenária 

 

2 

Compromisso com a priorização e 

aprovação das propostas da conferência. 

2.1 Participação ativa e contribuição com 

o trabalho dos facilitadores. 

2.2 Presença no GT da proposta de seu 

município/estado. 

2.3 Ausência no processo de priorização 

e votação das propostas. 

3 
Participação ativa dos delegados e 

facilitadores nos Grupos de Trabalho 

 Conhece o conteúdo do Texto-base e 

agrega valor nas discussões do GT 

(delegado e facilitador). 

4 

Desrespeito ao Regimento Interno. 

4.1 Comissão organizadora não cumpre o 

Regimento Interno da conferência. 

4.2 A conferência não apresenta 

representação efetiva da sociedade. 

Quadro 7 – Grade de classificação de categorias do Diário de Campo 

Muitas outras situações foram dignas de nota no Diário de Campo durante o processo 

de realização da 1ª CONSOCIAL em todo o país. Oriundos de conversas informais, debates 

entre representantes da sociedade e instituições do governo existiram fora dos Grupos de 

Trabalho em todos os momentos, mas estes registros, embora interessantes, não foram 

considerados coerentes com o objetivo deste trabalho. Segue a próxima etapa elaborada 

dentro dos preceitos da análise de conteúdo estabelecidos por Bardin (2012). 

VI.2 Exploração ou análise do material 

A etapa de exploração e análise do material foi um momento fundamental na 

pesquisa. A partir dela foi possível definir as inferências e interpretações da análise. Sua 

elaboração possibilitou a construção das informações necessárias para a sustentação das 

conclusões e considerações deste estudo.  
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A análise, fruto da investigação do material que produziu os dados relevantes para a 

realização desta pesquisa, foi resultante da interpretação da relação entre os sujeitos e o canal 

de um processo de comunicação. Para se alcançar este ―Nirvana‖ no presente trabalho foi 

seguida orientação recomendada por Laurence Bardin (2011, p.166-172) quanto à realização 

das inferências a partir dos dados de cada uma das categorias estabelecidas nos processo de 

pré-análise e exploração do material apresentado. 

Para uma melhor compreensão do conteúdo aqui exposto, o processo de análise foi 

dividido em três subseções identificadas como: A COE-RJ e os Delegados da 1ª 

CONSOCIAL, O perfil dos delegados do Eixo 2 e As Etapas da Conferência, de maneira que 

seu conteúdo pôde clarificar o método utilizado para a produção dos resultados. 

VI.2.1 A COE-RJ e os Delegados da 1ª CONSOCIAL 

Esta subseção mostrou as inferências de acordo com os dados identificados de cada 

categoria presentes nos Quadros 4 e 5 deste capítulo nas transcrições das entrevistas filmadas 

dos membros da COE-RJ e dos delegados do Eixo 2 da Etapa nacional.  

VI.2.1.1 Membros da COE-RJ 

As inferências das categorias estabelecidas nas entrevistas realizadas com os 

membros da COE-RJ e suas respectivas análises foram estruturadas nas próximas Tabelas. 

Cada uma delas avaliou uma única categoria e suas respectivas subcategorias do Quadro 4 

deste capítulo.  

CATEGORIA SUBCATEGORIA 
REGISTROS 

TÍPICOS 

Nº DE 

REGISTROS 

ADERENTES 

Nº DE 

ENTREVIST

AS COM O 

REGISTRO 

 

 

 

 

1 - Percepção 

do interesse 

verdadeiro da 

população em 

mudar o 

quadro atual 

1.1 Número 

significativo de 

pessoas presentes 

nas conferências 

 

―havia  muita 

gente nas 

conferências‖ 
3 3 

―muitas pessoas 

querendo 

mudanças‖ 
19 4 

1.2 Interação 

harmônica nos GTs 

dos representantes 

da Sociedade Civil, 

Poder Públicos e 

Conselhos 

―as pessoas 

estavam 

empenhadas‖ 
23 6 

―não vi 

problemas nas 

conferências‖ 
7 6 
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CATEGORIA SUBCATEGORIA 
REGISTROS 

TÍPICOS 

Nº DE 

REGISTROS 

ADERENTES 

Nº DE 

ENTREVIST

AS COM O 

REGISTRO 

 

1.3 Mobilização dos 

municípios para a 

realização da 

conferência 

 

―pessoas de 

classes 

diferentes 

trabalhando 

juntas‖ 

12 5 

―as pessoas 

querendo 

participar‖ 
11 5 

 

1.4 Cuidado com a 

elaboração das 

propostas 

―pessoas 

interagindo o 

tempo todo, 

trocando 

informações‖ 

16 4 

―textos  muito  

parecidos em 

propostas de 

diferentes 

conferencias‖ 

5 4 

Tabela 1 - Agrupamento em Registros Típicos Significativos da Categoria 1 dos membros da 

COE-RJ 

Inferências sobre a Categoria:  1 - Percepção do interesse verdadeiro da população 

em mudar o quadro atual  

 

A Tabela 1 mostrou um quadro positivo da avaliação que os membros da COE-RJ 

fizeram em relação ao interesse dos participantes da conferência. Houve relato de 60% dos 

entrevistados nesta categoria e uma média de 20 declarações de cada um.  

 

CATEGORIA SUBCATEGORIA 
REGISTROS 

TÍPICOS 

Nº DE 

REGISTROS 

ADERENTES 

Nº DE 

ENTREVIST

AS COM O 

REGISTRO 

 

 

 

 

 

 

2 - Consciência 

de que os 

resultados da 

CONSOCIAL 

2.1 Usar verbo no 

futuro quando se 

fala dos resultados 

propostos pela 

CONSOCIAL  

 

―vai demorara 

para  vermos 

os  

resultados‖ 

4 4 

―só no futuro‖ 

8 3 
―quando o 

Plano 

Nacional for 

aprovado‖ 

2 2 
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CATEGORIA SUBCATEGORIA 
REGISTROS 

TÍPICOS 

Nº DE 

REGISTROS 

ADERENTES 

Nº DE 

ENTREVIST

AS COM O 

REGISTRO 

vão demorar a 

aparecer 

2.2 Referência a 

gerações futuras que 

poderão viver em 

um país melhor 

―construir um 

país melhor 

para os nossos 

filhos‖ 

4 3 

2.3 Fazer referência 

à formação das 

crianças pequenas 

que estão hoje na 

escolas 

 

―é preciso 

educar para o 

controle 

social‖ 

 

11 

 

4 

Tabela 2- Agrupamento em Registros Típicos Significativos da Categoria 2 dos membros da 

COE-RJ 

Inferências sobre a Categoria:  2 - Consciência de que os resultados da 

CONSOCIAL vão demorar a aparecer  

 

A Tabela 2 apresentou as manifestações dos membros da COE-RJ quanto ao 

processo de mudança em relação à participação da sociedade no controle social. Apesar do 

otimismo mostrado na Tabela 1, foram reduzidas as declarações (29 contra 96) a este respeito. 

Houve relato de 40% dos entrevistados nesta categoria e uma média de 9 declarações de cada 

um.  

 

CATEGORIA SUBCATEGORIA 
REGISTROS 

TÍPICOS 

Nº DE 

REGISTROS 

ADERENTES 

Nº DE 

ENTREVISTA

S COM O 

REGISTRO 

3 - Demonstra 

esperança 

quanto aos 

resultados do 

movimento da 

CONSOCIAL 

Acredita 

verdadeiramente 

que haverá 

mudanças 

 

―fiquei 

satisfeito com 

o resultado da 

conferência‖ 

34 7 

Tabela 3- Agrupamento em Registros Típicos Significativos da Categoria 3 dos membros da 

COE-RJ 

Inferências sobre a Categoria: 3 - Demonstra esperança quanto aos resultados do 

movimento da CONSOCIAL  

A Tabela 3 mostrou que 70% dos entrevistados se manifestaram de forma positiva 

em relação aos resultados alcançados com a conferência no estado do Rio de Janeiro. Em 
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média cada um proferiu perto de cinco declarações de satisfação com a conferência em suas 

falas. Os outros três entrevistados não fizeram declarações pessoais, mas registraram os 

números significativos do Rio de Janeiro. Todos participaram da mobilização no estado. 

CATEGORIA SUBCATEGORIA 
REGISTROS 

TÍPICOS 

Nº DE 

REGISTROS 

ADERENTES 

Nº DE 

ENTREVISTAS 

COM O 

REGISTRO 

4 - Trabalho 

institucional do 

COE-RJ foi 

fortalecido pelas 

boas práticas de 

todos graças a 

familiaridade 

anterior de seus 

membros 

4.1 Referência ao 

GTCS 

―as pessoas já 

se conheciam 

do GTCS‖ 
9 4 

4.2 Participação em 

ações de educação 

para estímulo a 

práticas de controle 

social anteriores a 

movimentação da 

conferência 

 

―o grupo já 

fez trabalhos 

anteriores em 

controle 

social‖ 

 

16 

 

7 

Tabela 4- Agrupamento em Registros Típicos Significativos da Categoria 4 dos membros da 

COE-RJ 

Inferências sobre a Categoria: 4 - Trabalho institucional do COE-RJ foi fortalecido 

pelas boas práticas de todos, graças à familiaridade anterior de seus membros  

Entre os dez entrevistados da COE-RJ, 40% pertenciam ao GTCS e 70% 

manifestaram já terem participado de ações em controle social a partir do grupo de trabalho. 

Foram relevantes a quantidade de manifestações positivas em relação aos resultados da 

comissão organizadora e as ações de suas instituições.  

 

CATEGORIA SUBCATEGORIA 
REGISTROS 

TÍPICOS 

Nº DE 

REGISTROS 

ADERENTES 

Nº DE 

ENTREVIST

AS COM O 

REGISTRO 

 

 

 

5 - Poder 

Público 

municipal do 

interior do 

estado inibiu a 

participação 

popular 

 

 

 

 

Os realizadores da 

conferência não 

convocavam a 

Sociedade Civil 

 

―percebemos 

muita gente do 

governo nas 

conferências‖ 

11 7 

―liguei para 

muitos 

prefeitos 

cobrando a 

conferência‖ 

2 2 

―conferências 

vazias em 3 3 
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CATEGORIA SUBCATEGORIA 
REGISTROS 

TÍPICOS 

Nº DE 

REGISTROS 

ADERENTES 

Nº DE 

ENTREVIST

AS COM O 

REGISTRO 

alguns 

municípios‖ 

Tabela 5- Agrupamento em Registros Típicos Significativos da Categoria 5 dos membros da 

COE-RJ 

Inferências sobre a Categoria:  5 - Poder Público municipal do interior do estado 

inibiu a participação popular  

 

A Tabela 5 mostra que 70% dos entrevistados declararam que pessoas ligadas ao 

governo, de alguma forma, ocuparam as vagas destinadas a Sociedade Civil. A pressão 

exercida nos municípios para a realização da conferência partiu da coordenação executiva e 

da presidência da COE. 

 

 CATEGORIA SUBCATEGORIA 
REGISTROS 

TÍPICOS 

Nº DE 

REGISTROS 

ADERENTES 

Nº DE 

ENTREVIST

AS COM O 

REGISTRO 

6 - Faltou ações 

de divulgação 

do evento pelo 

poder público 

nas três esferas 

de governo que 

contribuiu para 

a baixa 

participação 

popular 

Os governantes não 

participaram da 

divulgação da 

conferência para lhe 

atribuir mais 

credibilidade 

 

―não houve 

uma palavra da 

presidenta, nem 

governador ou 

ministro sobre 

a conferência 

nos meios de 

comunicação‖ 

 

 

4 

 

 

2 

Tabela 6 - Agrupamento em Registros Típicos Significativos da Categoria 6 dos membros da 

COE-RJ 

Inferências sobre a Categoria: 6 - Faltaram ações de divulgação do evento pelo 

poder público nas três esferas de governo, o que contribuiu para a baixa participação popular. 

Os entrevistados, os dois maiores responsáveis pela realização da conferência no 

estado, manifestarem estranhamento sobre a inexistência de divulgação do evento por parte 

das autoridades do governo incentivando a participação popular na CONSOCIAL. 

VI. 2.1.2 Delegados do Eixo 2 da etapa nacional 
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A inferências das categorias estabelecidas nas entrevistas realizadas com os 

Delegados do Eixo 2 da etapa nacional e suas respectivas análises foram estruturadas nas 

Tabelas de 7 a 12. Cada uma delas avaliou uma única categoria e suas respectivas 

subcategorias do Quadro 5 deste capítulo.  

 

 

CATEGORIA 
SUBCATEGORI

A 

REGISTROS 

TÍPICOS 

Nº DE 

REGISTROS 

ADERENTES 

Nº DE 

ENTREVISTAS 

COM O 

REGISTRO 

1 - A 

população não 

sabe realizar 

controle social 

 

1.1 É preciso 

ensinar controle 

social  

 

―é preciso 

educar para o 

controle 

social‖ 

5 3 

Tabela 7 - Agrupamento em Registros Típicos Significativos da Categoria 1 – Delegados do 

Eixo 2 da etapa nacional 

Inferências sobre a Categoria: 1 - A população não sabe realizar controle social.  

 

A Tabela 7 mostrou que são poucos os delegados entrevistados na conferência 

nacional que colocam relevância na educação como processo de mudança de cultura para o 

controle social; representaram 13% do total.  

 

 

CATEGORIA SUBCATEGORIA 
REGISTROS 

TÍPICOS 

Nº DE 

REGISTROS 

ADERENTES 

Nº DE 

ENTREVISTA

S COM O 

REGISTRO 

 

2 - Os 

resultados da 

CONSOCIAL 

ainda vão 

demorar muito 

para aparecer 

2.1 Usar verbo no 

futuro quando se 

fala dos resultados 

da CONSOCIAL 

 

―não é para 

agora‖ 
4 4 

2.2 Referência a 

gerações futuras  

―para nossos 

filhos e 

netos‖ 
1 1 

2.3 descrença que as 

mudanças serão 

rápidas 

―a 

conferência é 

o início‖ 
4 4 

Tabela 8 - Agrupamento em Registros Típicos Significativos da Categoria 2 – Delegados do 

Eixo 2 da etapa nacional 
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Inferências sobre a Categoria: 2 - Os resultados da CONSOCIAL ainda vão 

demorar muito para aparecer. 

 

A Tabela 8 mostrou que 26% dos entrevistados declararam que os resultados da 

conferência vão demorar a aparecer. Não houve manifestações quanto às mudanças serem 

rápidas.  

 

 

CATEGORIA SUBCATEGORIA 
REGISTROS 

TÍPICOS 

Nº DE 

REGISTROS 

ADERENTES 

Nº DE 

ENTREVIS

TAS COM O 

REGISTRO 

3 - O papel do 

governo nos 

objetivos 

propostos pela 

conferência foi 

positivo 

3.2 A conferência foi 

bem sucedida 

―é preciso 

fazer outra 

consocial‖  
4 4 

―a consocial 

está de 

parabéns‖  
6 6 

Tabela 9 - Agrupamento em Registros Típicos Significativos da Categoria 3 – Delegados do 

Eixo 2 da etapa nacional 

Inferências sobre a Categoria: 3 - O papel do governo nos objetivos propostos pela 

conferência foi positivo. 

 

A Tabela 9 mostrou a satisfação dos delegados com a conferência; 34% se 

mostraram satisfeitos com a conferência. Não houve registro de insatisfação com o evento. 

 

CATEGORIA SUBCATEGORIA 
REGISTROS 

TÍPICOS 

Nº DE 

REGISTROS 

ADERENTES 

Nº DE 

ENTREVIST

AS COM O 

REGISTRO 

 

4 - Não se 

mostra disposto 

a iniciar suas 

ações sem a 

publicação do 

Plano Nacional  

4.1 Declara que vai 

esperar pelo 

resultado do Plano 

Nacional 

―é preciso que 

o Plano 

Nacional seja 

executado‖ 

6 6 

4.2 Não declara 

fazer parte de 

movimentos de 

controle social  

 

―a sociedade 

tem que se 

mobilizar‖ 

4 4 

Tabela 10 - Agrupamento em Registros Típicos Significativos da Categoria 4 – Delegados do 

Eixo 2 da etapa nacional 
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Inferências sobre a Categoria: 4 - Não se mostra disposto a iniciar suas ações sem 

a publicação do Plano Nacional. 

 

A Tabela 10 mostrou que quase 40% dos entrevistados não aparenta já estar 

envolvido em ações de controle social. 

  

CATEGORIA SUBCATEGORIA 
REGISTROS 

TÍPICOS 

Nº DE 

REGISTROS 

ADERENTES 

Nº DE 

ENTREVISTA

S COM O 

REGISTRO 

 

 

 

 

5 - Se 

apresenta 

fortemente 

alinhado às 

idéias 

transcritas nos 

textos de 

preparação da 

conferência 

5.1 Responde a 

entrevista com 

citações do manual 

da conferência ou 

do texto-base 

―estou  

trocando 

experiências 

com outras 

pessoas‖ 

12 7 

5.2 Descreve o 

papel do delgado de 

acordo com o texto 

do material da CGU 

―vim defender 

as propostas 

do meu 

estado‖ 

13 10 

5.3 Faz citações aos 

discursos proferidos 

pelos organizadores 

do evento e das 

falas dos 

facilitadores nas 

salas de trabalho  

―é a 

oportunidade 

de contribuir 

para o fim da 

corrupção‖ 

18 13 

― faço parte da 

Sociedade 

Civil 

organizada‖ 

10 10 

Tabela 11 - Agrupamento em Registros Típicos Significativos da Categoria 5 – Delegados do 

Eixo 2 da etapa nacional 

Inferências sobre a Categoria: 5 – Apresenta-se fortemente alinhado às idéias 

transcritas nos textos de preparação da conferência. 

 

A Tabela 11 mostrou que 87% das respostas dos entrevistados se alinha ao conteúdo 

do Texto-Base, ao manual metodológico e às apresentações que a CGU montou para a 

conferência.  

 

CATEGORIA SUBCATEGORIA 
REGISTROS 

TÍPICOS 

Nº DE 

REGISTROS 

ADERENTES 

Nº DE 

ENTREVIST

AS COM O 

REGISTRO 

6 - É do Poder 

Público, ou de 
Declara ser servidor 

público em sua 

‖trabalho no 

governo‖ 1 1 
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CATEGORIA SUBCATEGORIA 
REGISTROS 

TÍPICOS 

Nº DE 

REGISTROS 

ADERENTES 

Nº DE 

ENTREVIST

AS COM O 

REGISTRO 

Conselho de 

Políticas 

Públicas, mas 

veio como 

representante da 

Sociedade Civil 

localidade ―sou de 

conselho‖ 2 2 
 

―sou servidor 

público‖ 
6 6 

Tabela 12 - Agrupamento em Registros Típicos Significativos da Categoria 6 – Delegados do 

Eixo 2 da etapa nacional 

Inferências sobre a Categoria: 6 - É do Poder Público ou de Conselho de Políticas 

Públicas, mas veio como representante da Sociedade Civil.  

 

A Tabela 12 evidenciou que 39% dos delegados entrevistados se declararam 

pertencer ao Poder Público ou Conselho de Políticas Públicas. Deste grupo, 66% vieram para 

a conferência como representante da Sociedade Civil.  

 

VI. 2.2 O perfil dos delegados do Eixo 2  

 

Nesta subseção, foi feita a inferência dos dados identificados para cada uma das 

categorias presentes nos Quadros 6 deste capítulo, construídas de acordo com a análise das 

transcrições feitas nas respostas da primeira questão aberta do questionário de perfil de 

delegados que integraram o Eixo 2 na etapa estadual Rio de Janeiro e nacional. As Tabelas de 

7 a 12 mostram os resultados do trabalho realizado nas subcategorias das categorias definidas 

para o referido quadro. 

CATEGORIA SUBCATEGORIA 
REGISTROS 

TÍPICOS 

Nº DE 

REGISTROS 

ADERENTES 

Nº DE 

ENTREVIST

AS COM O 

REGISTRO 

 

1 - 

Necessidade de 

capacitação da 

sociedade 

1.1 o povo não 

participa por não 

saber 

 

―não tem 

conhecimento‖ 
44 44 

1.3 o governo tem 

que oferecer cursos 

para a população 

―as pessoas 

precisam 

receber 

formação‖ 

40 40 

Tabela 13 - Agrupamento em Registros Típicos Significativos da Categoria 1 – dos delegados 

do Eixo 2 
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Inferências sobre a Categoria: 1 - Necessidade de capacitação da sociedade 

A percepção da necessidade de formação para que as pessoas tenham condições de 

exercer o controle social foi manifestada em 31% dos entrevistados apresentados na Tabela 

13. A proporção das declarações dos que não têm conhecimento é praticamente a mesma dos 

que apresentam a necessidade do governo capacitar.  

 

 

 

CATEGORIA SUBCATEGORIA 
REGISTROS 

TÍPICOS 

Nº DE 

REGISTROS 

ADERENTES 

Nº DE 

ENTREVISTA

S COM O 

REGISTRO 

 

 

 

2 - Não 

disponibilidade 

de informações 

pelo executivo 

2.1 o governo 

esconde a 

informação 

―na prefeitura 

ninguém 

informa‖ 
12 12 

2.2 O poder 

executivo não dá 

satisfação de suas 

ações 

―o governo 

faz o que 

quer‖ 
2 2 

2.3 A sociedade não 

é recebida pelos 

órgãos de governo 

―a prefeitura 

não recebe 

ninguém‖ 
2 2 

Tabela 14 - Agrupamento em Registros Típicos Significativos da Categoria 2 – dos delegados 

do Eixo 2 

Inferências sobre a Categoria: 2 - Não disponibilidade de informações pelo 

executivo. 

  

De acordo com a Tabela, 14, 5% dos delegados perceberam que as prefeituras 

prejudicam o controle social por não permitirem a população ter acesso à informação. 

 

CATEGORIA SUBCATEGORIA 
REGISTROS 

TÍPICOS 

Nº DE 

REGISTROS 

ADERENTES 

Nº DE 

ENTREVISTA

S COM O 

REGISTRO 

3 - Falta de 

interesse da 

população 

sobre o tema 

3.1 As pessoas não 

participam 

―falta 

interesse‖ 15 15 
3.2 Não há 

interesse em se 

envolver 

―falta 

liderança‖ 3 3 

Tabela 15 - Agrupamento em Registros Típicos Significativos da Categoria 3 – dos delegados 

do Eixo 2 
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Inferências sobre a Categoria: 3 - Falta de interesse da população sobre o tema. 

 

As repostas dos delegados, mostradas na Tabela 15, apresentaram um quantitativo de 

6% dos entrevistados que declaram que a população não se interessa por realizar o controle 

social. 

 

 

 

CATEGORIA SUBCATEGORIA 
REGISTROS 

TÍPICOS 

Nº DE 

REGISTROS 

ADERENTES 

Nº DE 

ENTREVIST

AS COM O 

REGISTRO 

4 - Interferência 

do executivo 

municipal para 

não incentivar o 

controle social 

4.1 A pessoas 

sofrem perseguição 

―ninguém 

quer se 

prejudicar‖ 
6 6 

4.2 O prefeito pune 

quem tenta se meter 

nos assuntos do 

governo 

―o prefeito 

persegue 

quem se 

manifesta‖ 

11 11 

Tabela 16 - Agrupamento em Registros Típicos Significativos da Categoria 4 – dos delegados 

do Eixo 2 

Inferências sobre a Categoria: 4 - Interferência do executivo municipal para não 

incentivar o controle social. 

A Tabela 16 apresentou um quantitativo próximo de 6% de entrevistados que 

apontaram o executivo municipal como cerceador da sociedade para o exercício do controle 

social. 

 

CATEGORIA SUBCATEGORIA 
REGISTROS 

TÍPICOS 

Nº DE 

REGISTROS 

ADERENTES 

Nº DE 

ENTREVISTA

S COM O 

REGISTRO 

5 - Falta de 

debates para a 

promoção do 

controle social 

5.1 não existem 

movimentos locais 

organizados para o 

controle social 

―as pessoas 

não se 

organizam‖ 
15 15 

5.2 a população é 

muito parada para 

assuntos políticos 

―o povo não 

quer saber de 

nada‖ 
3 3 

Tabela 17 - Agrupamento em Registros Típicos Significativos da Categoria 5 – dos delegados 

do Eixo 2 
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Inferências sobre a Categoria: 5 - Falta de debates para a promoção do controle 

social. 

A Tabela 17 apontou uma proporção de 6% para a falta de debates como elemento 

impeditivo à sociedade exercer o controle social. 

 

 

CATEGORIA SUBCATEGORIA 
REGISTROS 

TÍPICOS 

Nº DE 

REGISTROS 

ADERENTES 

Nº DE 

ENTREVISTA

S COM O 

REGISTRO 

6 - Falta de 

preparo da 

sociedade para 

realizar controle 

social 

6.1 as pessoas não 

sabem como fazer o 

controle social 

―é muito 

difícil 

entender‖ 
5 5 

6.1 não existe 

interesse para 

buscar seus direitos 

―o povo 

desconhece 

seus direitos‖ 
1 1 

Tabela 18 - Agrupamento em Registros Típicos Significativos da Categoria 6 – dos delegados 

do Eixo 2 

Inferências sobre a Categoria: 6 - Falta de preparo da sociedade para realizar 

controle social. 

Dos delegados entrevistados nas etapas estadual do Rio de Janeiro e nacional, a 

Tabela 18 mostrou que 2% consideram a fala de preparo da sociedade como a causa da 

sociedade não exercer o controle social.  

 

CATEGORIA SUBCATEGORIA 
REGISTROS 

TÍPICOS 

Nº DE 

REGISTROS 

ADERENTES 

Nº DE 

ENTREVIST

AS COM O 

REGISTRO 

 

 

 

 

7 - Melhor 

preparo dos 

conselhos/conse

lheiros 

7.1 Cursos para 

conselheiros 

―é preciso 

formar melhor 

os 

conselheiros‖ 

7 7 

7.2 Processo 

seletivo mais 

rigoroso 

―a qualidade 

dos 

conselheiros é 

muito ruim‖ 

7 7 

7.3 não existe 

empenho nos 

conselho para o 

exercício do 

―não há 

esforço dos 

conselhos‖ 
3 3 
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controle social 

Tabela 19 - Agrupamento em Registros Típicos Significativos da Categoria 7 – dos delegados 

do Eixo 2 

Inferências sobre a Categoria: 7 - Melhor preparo dos conselhos/conselheiros. 

 

A Tabela 19 mostrou que 6% dos entrevistados indicaram a necessidade de melhorar 

a capacitação para os conselheiros como fator positivo do controle social. 

 

O resultado alcançado com as questões fechadas do questionário foi apresentado nos 

Gráficos 1 e 2. Devida às discrepâncias das respostas observadas entre a etapa estadual do Rio 

de Janeiro e a nacional em 2 das 5 questões é que se optou por mostrá-las separadamente. 

Chama atenção as respostas para a questão ―Após a realização da 1ª CONSOCIAL em seu 

município nasceu algum movimento ou instituição voltados para a realização do controle 

social?‖; nos dois grupos, o número de respostas negativas se destaca.  

Outra informação relevante foi em relação à questão ―EXISTE PARTICIPAÇÃO 

DA POPULAÇÃO NAS DECISÕES TOMADAS PELA PREFEITURA DE SEU 

MUNICÍPIO? Uma análise comparativa entre estes gráficos permite observar que a relação da 

sociedade com o controle social se inverte a nível nacional.  

Embora não seja considerada questão aberta do questionário de perfil de delegado 

para ser tratada nesta subseção, mas tendo se entendido ser adequado acrescentar mais um 

detalhe sobre a participação de funcionários do governo como delegados representantes da 

categoria Sociedade Civil (já inferido na Tabela 12), que fez parte das conclusões do presente 

capítulo, os Gráficos 3 e 4 mostraram a proporção de entrevistados do Eixo 2 que se 

declararam representantes da Sociedade Civil. A análise mostrou que foram atendidos, dentro 

do Eixo 2, a proporção de representatividade em ambas conferências, de 60% Sociedade 

Civil. Estas informações foram novamente referendadas na parte final do presente capítulo.  
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PESQUISA DE PERFIL DOS DELEGADOS DO EIXO II 

DA 1ª CONSOCIAL ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO 

- TOTAL DE RESPOSTAS OBTIDAS NAS QUESTÕES DE 1 A 5 -

32

59

55

21

40

63

41

39

74

53

3

0

2

1

6

4

3

7

7

4

0 10 20 30 40 50 60 70 80

EXISTE PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO NAS DECISÕES TOMADAS

PELA PREFEITURA DE SEU MUNICÍPIO?

EXISTEM INSTITUIÇÕES ORGANIZADAS EM SEU MUNICÍPIO QUE

ACOMPANHAM AS CONTAS E OS GASTOS PÚBLICOS COBRANDO
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Gráfico 1 – Respostas das questões fechadas da Conferência do Estado do Rio de 

Janeiro 
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Gráfico 2 – Respostas das questões fechadas da Conferência Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 – Pesquisa de perfil dos delegados do Eixo 2 da 1ª CONSOCIAL estadual 

do rio de janeiro - proporção de delegados por categoria-respostas das questões fechadas da 

conferência nacional 
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Gráfico 4 – Pesquisa de perfil dos delegados do Eixo 2 da 1ª CONSOCIAL nacional - 

proporção de delegados por categoria- 

 

As informações produzidas a partir dos dados obtidos pela aplicação do questionário 

de perfil dos delegados presentes no Eixo 2 da etapa estadual do Rio de Janeiro e nacional 

foram relevantes para o Eixo, mas não devem interferir no contexto da conferência, já que o 

Relatório Final mostrou terem sido o Eixo 1 e Eixo 4 os eixos com o maior número de 

delegados.  

 

VI. 3 As etapas das Conferências  

 

A subseção etapas da conferência realizou a inferência dos registros do diário de 

campo das observações pontuadas nas conferências, em que a autora deste trabalho teve 

participação, conforme já apresentado na Tabela 1 do Capítulo I. Para a quantificação dos 

registros aderentes, foram referendadas as anotações realizadas nas seis etapas em que esteve 

presente, considerando como relevantes as transcrições que indicavam situações que 

envolveram os particpantes/delegados da conferência entre si e com os membros das 

comissões organizadoras.  

O Quadro 7 deste capítulo apresentou as categorias principais e as subcategorias dos 

registros do Diário de Campo que orientaram a elaboração das inferências das situações 

registradas e suas respectivas análises foram estruturadas nas Tabelas de 20 a 23. A coluna 

número de anotações com o registro destas tabelas faz referência ao quantitativo de eventos e 

conferências, onde foram realizadas as anotações. 
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CATEGORIA SUBCATEGORIA 
REGISTROS 

TÍPICOS 

Nº DE 

REGISTROS 

ADERENTES 

Nº DE 

ANOTAÇÕE

S COM O 

REGISTRO 

 

 

 

 

 

1 - 

Conhecimento 

prévio do texto-

base e do 

Regimento 

Interno da 

conferência 

pelo 

participante/del

egado 

1.1 Interrupção das 

atividades das 

comissões 

organizadoras com 

temas não 

pertinentes ao 

evento 

―foi 

conclamada 

palavra de 

ordem com 

interrupção 

dos trabalhos 

para assunto 

não pertinente 

a conferência‖ 

 

50 

 

2 

1.2 

Comprometimento 

do resultado final do 

Grupo de Trabalho  

―algumas 

pessoas do GT 

não estão 

colaborando 

com seus 

pares se 

comportando 

de forma 

agressiva 

atrasando o 

trabalho do 

grupo‖ 

 

 

10 

 

 

3 

 

1.3 Exigência da 

elaboração do 

Regimento Interno 

da conferência pela 

plenária 

―grupos de 

pessoas se 

articulam para 

exigirem a 

elaboração do 

Regimento 

Interno e 

interrompem 

os trabalhos 

da comissão‖ 

 

 

8 

 

 

 

2 

 

Tabela 20 - Agrupamento em Registros Típicos Significativos da Categoria 1 – As etapas das 

Conferências  

Inferências sobre a Categoria: 1 - Conhecimento prévio do texto-base e do 

Regimento Interno da conferência pelo participante/delegado. 

 

A Tabela 20 mostrou a existência de quase 10 registros por anotação. Destaque para 

as interrupções durante os trabalhos na conferência para apresentação de temas não 

pertinentes ao evento, que apresentou um fator de 25 registros por anotação. Questionadas 

algumas pessoas que solicitaram ―palavra de ordem‖ sobre o estudo do material fornecido 
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previamente para a conferência, todas alegaram não terem lido, embora tenham recebido. 

Muitas se encontravam ausentes durante as palestras de apresentação do evento.  

 

CATEGORIA SUBCATEGORIA 
REGISTROS 

TÍPICOS 

Nº DE 

REGISTROS 

ADERENTES 

Nº DE 

ANOTAÇÕE

S COM O 

REGISTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - 

Compromisso 

com a 

priorização e 

aprovação das 

propostas da 

conferência 

2.1 Participação 

ativa e contribuição 

com o trabalho dos 

facilitadores 

―GT coeso 

com as 

proposta da 

conferência e 

interagindo de 

forma positiva 

com todos da 

sala‖ 

 

100 

 

 

3 

2.2 Presença no GT 

da proposta de seu 

município/estado 

―pessoas 

procurando as 

salas onde 

serão 

priorizadas as 

suas 

propostas‖ 

 

30 

 

1 

2.3 Mobilização de 

membros da 

Sociedade Civil 

Organizada de 

combate à 

corrupção  

―a ABRACCI 

se reuniu com 

seus 

associados 

antes dos 

trabalhos do 

dia deu 

instruções e 

trocou 

impressões‖ 

 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

Tabela 21 - Agrupamento em Registros Típicos Significativos da Categoria 2 – As etapas das 

Conferências  

Inferências sobre a Categoria: 2 - Compromisso com a priorização e aprovação das 

propostas da conferência 

 

A Tabela 21 mostrou que foram feitos 26 registros por anotação em relação aos 

resultados positivos produzidos pelos grupos de trabalho que contribuíram nas conferências 

de Niterói, da Capital e da estadual. Os facilitadores mostraram domínio sobre o tema e a 

metodologia da conferência, o que tranquilizava as atividades nos GTs. 
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CATEGORIA SUBCATEGORIA 
REGISTROS 

TÍPICOS 

Nº DE 

REGISTROS 

ADERENTES 

Nº DE 

ANOTAÇÕE

S COM O 

REGISTRO 

3 - Participação 

ativa dos 

delegados e 

facilitadores nos 

Grupos de 

Trabalho 

Conhece o conteúdo 

do Texto-base e 

agrega valor nas 

discussões do GT  

―percebo a 

facilidade de 

comunicação 

e a relação 

amistosa entre 

delegados e 

facilitares no 

trabalho do 

GT‖ 

 

98 

 

3 

Tabela 22 - Agrupamento em Registros Típicos Significativos da Categoria 3 – As etapas das 

Conferências  

Inferências sobre a Categoria: 3 - Participação ativa nos Grupos de Trabalho 

 

A Tabela 22 mostrou uma relação de 32 registros aderentes por anotação 

(conferência) o que mostra um dado positivo entre os participantes e organizadores do evento. 

 

 

CATEGORIA SUBCATEGORIA 
REGISTROS 

TÍPICOS 

Nº DE 

REGISTROS 

ADERENTES 

Nº DE 

ANOTAÇÕE

S COM O 

REGISTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - Desrespeito 

ao Regimento 

Interno 

4.1 Comissão 

organizadora não 

cumpriu o 

Regimento Interno 

da conferência 

―denúncia do 

não 

cumprimento 

de algum 

artigo do 

regimento 

interno‖  

 

0 

 

4 

4.2 A conferência 

não apresentou 

representação 

efetiva da sociedade 

―percebo 

pessoas com 

crachá de 

Sociedade 

Civil que são 

funcionários 

do governo ou 

membros de 

conselhos‖ 

 

 

 

100 

 

 

3 

 

4.3 

Participantes/delega

dos não seguem 

Regimento Interno 

―observo 

pessoas 

descumprindo 

algum dos 

 

200 

 

4 
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CATEGORIA SUBCATEGORIA 
REGISTROS 

TÍPICOS 

Nº DE 

REGISTROS 

ADERENTES 

Nº DE 

ANOTAÇÕE

S COM O 

REGISTRO 

da conferência artigos do 

Regimento 

Interno‖ 

Tabela 23 - Agrupamento em Registros Típicos Significativos da Categoria 4 – As etapas das 

Conferências  

Inferências sobre a Categoria: 4 - Desrespeito ao Regimento Interno. 

 

A Tabela 23 apresentou um dos maiores valores da relação registro 

aderente/anotação desta subseção. Todos os Regimentos Internos da conferência em que 

houve a participação desta autora foram cumpridos em todos os seus artigos pelas comissões 

organizadoras, quando o comportamento oposto foi identificado pelos 

participantes/delegados, mas nunca em sua totalidade.  Mesmo assim, o número de registros 

aderentes apresenta uma relação de 33 ocorrências para cada conferência.  

 

O presente capítulo encerrou aqui a etapa de inferência e interpretação de dados e 

inicia seu fechamento com as conclusões advindas da aplicação da técnica de análise de 

conteúdo, partindo-se do princípio que tais conclusões não representam a totalidade deste 

estudo e sim a avaliação dos dados obtidos com a pesquisa de campo e das informações 

produzidas. 

 A análise aqui realizada buscou mostrar os fatores explicativos do baixo nível de 

envolvimento da população a partir da experiência da CONSOCIAL tomando como 

referência as hipóteses levantadas durante o processo de pré-análise do uso desta técnica. Por 

conta disso, todo o conteúdo que foi exposto a partir deste ponto estará referendado com as 

hipóteses apresentadas na subseção VI.1.  

a) Existe um maior número de pessoas categorizadas como Sociedade Civil no Eixo 2. 

O campo ―CATEGORIA QUE REPRESENTA NA 1ª CONSOCIAL ESTADUAL‖ 

do questionário perfil de delegado da CONSOCIAL possibilitou ao respondente identificar a 

categoria com a qual se identificou para a contribuição da elaboração das propostas no eixo da 

etapa.  
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Os Gráficos 3 e 4 mostraram a proporção predominante de delegados representantes 

da Sociedade Civil no Eixo 2 das etapas estadual Rio de Janeiro e nacional com valores de 

60% e 70%.  

b) A realização da conferência é fruto da articulação direta dos órgãos de controle do 

governo em seus diferentes níveis 

Os dados apresentados na Tabela 4, fruto das entrevistas realizadas com os membros 

da COE-RJ, mostraram que a relação institucional pré-existente entre os órgãos de controle do 

Estado do Rio de Janeiro contribuiu de maneira positiva para a efetividade da CONSOCIAL 

no estado.  

O alinhamento das ações dos diferentes órgãos para a realização da conferência foi 

mostrado como resultado de experiências anteriores em ações voltadas para o controle social.  

c) Existe uma forte concentração de representantes do governo dentro dos Eixos da 

conferência 

As entrevistas com os organizadores estaduais mostraram uma relação de 70% (vide 

Tabela 12) de declarações alertando para a presença de pessoas ligadas ao governo ou 

conselhos de políticas públicas inscritos na conferência na categoria de Sociedade Civil.  

As entrevistas filmadas com os 23 delgados do Eixo 2 confirmaram este fato em 

função dos 39% de delegados entrevistados, que se declararam pertencer ao Poder Público ou 

Conselho de Políticas Públicas, estarem 66% deles inscritos na conferência como 

representante da Sociedade Civil. Este fato pode até ser considerado como uma informação 

pouco relevante para a totalidade da conferência, já que em Brasília estavam presentes 1.600 

delegados; mas no Relatório Final da conferência, esta informação não estava disponível, não 

se podendo, portanto, aferir seu impacto na totalidade do evento. Existe a possibilidade de ele 

ser fruto das conferências identificadas como ―chapa branca‖ neste estudo.  

d) A conferência possibilitou a ampliação de debates e a participação popular com o 

governo nos temas por ela propostos. 

A CONSOCIAL foi conduzida pela CGU e mobilizada através de seus 

representantes nos estados da federação. Mesmo com uma composição de 60% de 

representantes da Sociedade Civil, na sua presidência, na etapa nacional e na estadual do Rio 
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de Janeiro, esteve à frente um representante de um órgão de controle, que interagiu com as 

instituições estaduais para sua realização. 

Foi significativo o número de declarações positivas (60%) dos membros 

entrevistados da COE-RJ (vide Tabela 1) onde este fato é apresentado. A participação na 

mobilização realizada nos municípios possibilitou a aproximação de funcionários dos órgãos 

de controle com a população do estado dentro dos temas transparência e combate à corrupção. 

e) Houve efetividade na atuação dos delegados para a aprovação das propostas 

apresentadas nas etapas estaduais e nacional. 

O rigoroso cumprimento das normas e procedimentos estabelecidos no material 

metodológico para a conferência pelas comissões organizadoras (vide Tabela 23), alinhado à 

facilidade de acesso às informações do evento, disponibilizadas no Portal da CONSOCIAL 

(vide Capítulo V), facilitou o trabalho de base realizado nos municípios. Os resultados 

apontados nas Tabelas 1 e 11 mostram isso.   

Outras inferências significativas podem ser consideradas além das que foram 

apresentadas dentro da lista de hipóteses construídas na etapa inicial do tratamento dos dados 

da pesquisa de campo. 

A Tabela 2 mostra que as respostas dos membros da COE-RJ foram realistas quanto 

à demora na mudança de cultura para que o cidadão brasileiro possa exercer o controle social 

do Estado. Apesar de otimistas, o conhecimento que os técnicos possuem dos trâmites no 

governo mostra a real noção da proposta da conferência. 

O otimismo com os resultados da conferência apresentados na Tabela 3 foi 

demonstrado de diferentes maneiras e com muitos exemplos. As pessoas entrevistadas 

participaram ativamente da mobilização e organização da conferência com palestras de 

sensibilização, apresentações e esclarecimentos sobre as ações do governo federal.   

A comissão executiva e a presidência da COE-RJ eram formadas por membros do 

GTCS, como mostra a Tabela 4, que atuam com outros órgãos de controle do estado do Rio 

de Janeiro na promoção de ações para a expansão do controle social desde 2009. O 

conhecimento prévio das pessoas e os laços antigos contribuíram para o bom andamento dos 

trabalhos.  
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A Tabela 6 reforça o que já foi comentado das conferências ―chapa branca‖ no 

Capítulo V pela presidência da CON em Ata e não foi privilégio apenas do Estado do Rio de 

Janeiro. Os mobilizadores das conferências do Rio de Janeiro perceberam isso e incentivaram 

a população para a realização de conferências livres onde aprovaram as suas propostas, mas 

não elegeram delegados para representá-los.  

O retorno da população do estado do Rio de Janeiro é fruto da mobilização das 

instituições que compuseram a COE nos municípios para a realização da conferência. Os 

comentários se repetiram dentro das entrevistas com citações de mesmos exemplos em 

diferentes municípios. Seguem, no próximo Capítulo, as conclusões finais deste estudo.  
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CONCLUSÕES 

A concretização do presente estudo revelou alguns fatores explicativos do baixo 

nível de envolvimento da população brasileira no controle social das ações de Estado no 

combate à corrupção, com base na experiência da 1ª Conferência sobre Transparência e 

Controle Social. A estratégia para alcançar este fim realizou-se através de uma investigação 

para saber se, de fato, a sociedade brasileira tem baixa participação em controle social e quais 

os motivos que a levam a isso.  O evento foi providencial, pois representou o meio necessário 

para a realização de uma investigação de campo, já que a vasta literatura sobre o Estado 

brasileiro é pouco informativa sobre a percepção popular do controle social e do combate à 

corrupção no País.  

A proposição da Conferência e as informações apuradas em suas diferentes etapas 

mostraram que o conhecimento dos trâmites de Estado, que funcionários dos órgãos de 

controle detêm, sobre as atividades governamentais precisa ser difundido para que a 

população do País possa realizar o efetivo controle de maneira preventiva e, com isso, 

melhorar a utilização dos gastos públicos. 

A análise dos dados quantitativos do Relatório Final da Conferência confirma a ideia 

presente em grande parte do pensamento social brasileiro - que o Estado no Brasil vem se 

consolidando à margem da participação popular, transformando, assim, os seus órgãos de 

controle em aparelhos ideológicos.  

O projeto oficial das mudanças proposto pela Conferência envolveu diferentes atores 

e instituições, colocando a Sociedade Civil e representantes do Poder Público sob uma mesma 

pauta de discussão. A observação participante feita nesta investigação revelou um claro 

distanciamento entre os seus organizadores e a Sociedade Civil, o que fica claramente exposto 

nos depoimentos desta investigação. 

Do mesmo modo, o pressuposto básico da Conferência reafirma a idéia de que o 

aparato legal e as estruturas institucionais devem atuar como emuladores desse processo de 

transformação social onde a população apenas desempenha o papel de ator no exercício do 

controle social que emerge do Estado para a sociedade, sob a tutela dos órgãos oficiais.  

A simples leitura das propostas aprovadas na Conferência para o Plano Nacional de 

Transparência e Controle Social demonstra exatamente isso: aplicação rigorosa da Lei de 
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acesso à informação; criação de conselhos e fóruns de transparência e controle social; e 

educação fiscal.  

Finalmente, os dados revelados por esta pesquisa apontam no sentido de que a 1ª 

Conferência Sobre Transparência e Controle Social (CONSOCIAL) ainda que possa ter 

contribuído para uma ruptura com o histórico modelo estamental-patrimonial-autoritário do 

Estado brasileiro, revelam o caráter centralizador e orientador do plano oficial de combate à 

corrupção a ser implementado, fazendo assim da 1ª CONSOCIAL mais um ato de tutela da 

sociedade pelo Estado.  

O Plano Nacional de Transparência e controle social ainda não foi publicado e, 

quando isso acontecer, estados e municípios ainda terão de fazer os seus. O caminho é longo 

para que esta mudança se consolide e não se sabe quantos passos ainda serão dados.  

Cabem aqui as novas questões para futuras pesquisas: 

1) Quando será publicado o Plano Nacional de Transparência e Controle Social? 

2) Como os estados e municípios realizarão seus Planos? 

3) Como está o crescimento da Sociedade Civil organizada direcionada para o  

combate à corrupção no país? 

4) A CGU se configurará, de fato, como um aparelho ideológico do Estado dentro 

dos conceitos de Althrusser? 

5) Haverá novas edições da CONSOCIAL? 

Devido ao calendário apertado da conferência, a etapa nacional foi realizada apenas 

dois meses depois do fim da etapa estadual, ficando comprometida a medida da influencia da 

CONSOCIAL nos municípios durante esta pesquisa, mas esta informação poderá ser medida 

futuramente, quem sabe na próxima conferência? 
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Anexo 1 

 

 

                                QUESTIONÁRIO DE PESQUISA DA 1ª CONSOCIAL ESTADUAL 

DO RIO DE JANEIRO 

REALIZADA EM 17 E 18 DE MARÇO DE 2012 NO INSTITUTO SUPERIOR DE 

EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO – ISERJ 

Eixo II   - Mecanismos de controle social, engajamento e capacitação da sociedade para 

o controle da gestão pública 

PREENCHIMENTO OPCIONAL 

NOME:  

INSTITUIÇÃO QUE REPRESENTA: 

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO 

MUNICÍPIO QUE REPRESENTA: 

SEXO       M (   )      F  (   )              IDADE :                  PROFISSÃO:  

RESPO DA MAR A DO APE AS  OM UM “X” 

ESCOLARIDADE CATEGORIA QUE REPRESENTA NA 1ª 

CONSOCIAL ESTADUAL 

 COMPLETO INCOMPLETO REPRESENTANTE DA SOCIEDADE 

CIVIL 

 

FUNDAMENTAL   MEMBRO DE CONSELHO DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

ENSINO MÉDIO   MEMBRO DO PODER PÚBLICO  

ENSINO 

SUPERIOR 

   

PÓS- 

GRADUAÇÃO 

  

Nº QUESTÃO SIM NÃO 

1 EXISTE PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO NAS DECISÕES TOMADAS PELA 

PREFEITURA DE SEU MUNICÍPIO? 

  

 

2 

EXISTEM INSTITUIÇÕES ORGANIZADAS EM SEU MUNICÍPIO QUE 

ACOMPANHAM AS CONTAS E OS GASTOS PÚBLICOS COBRANDO PELA 

MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E PELA 

TRANSPARÊNCIA NAS DECISÕES DA PREFEITURA? 

  

3 
A REALIZAÇÃO DA 1ª CONSOCIAL EM SEU MUNICÍPIO AUMENTOU A 

PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE PARA A COBRANÇA DE TRANSPARÊNCIA 

NAS AÇÕES DA PREFEITURA E NO USO DO DINHEIRO PÚBLICO? 

  

4 
APÓS A REALIZAÇÃO DA 1ª CONSOCIAL EM SEU MUNICÍPIO NASCEU ALGUM 

MOVIMENTO OU INSTITUIÇÃO VOLTADOS PARA A REALIZAÇÃO DO 

CONTROLE SOCIAL? 

  

5 
 AS PESSOAS DE SEU MUNICÍPIO ESTÃO PREPARADAS PARA REALIZAREM 

AÇÕES VOLTADAS PARA O CONTROLE SOCIAL? 

  

RESPONDA COM SUAS PALAVRAS (podendo utilizar o verso da folha se desejar) 

CASO A RESPOSTA DA QUESTÃO Nº 5 FOR NÃO EXPLIQUE O MOTIVO  

 

ESCREVA ABAIXO UMA PROPOSTA QUE VOCÊ GOSTARIA DE VER APROVADA NA 1ª 

CONSOCIAL ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO 
 

APLICADORA: MARIA CECILIA BEZERRA TAVARES MALAIA - ceciliamalaia@gmail.com 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
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                        PESQUISA APLICADA NA 1ª CONSOCIAL ESTADUAL DO RIO DE 

JANEIRO - REALIZADA EM 17 E 18 DE MARÇO DE 2012 NO INSTITUTO 

SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO – ISERJ 

Eixo II   - Mecanismos de controle social, engajamento e capacitação da sociedade para 

o controle da gestão pública 

PROPOSTAS APROVADAS NOS SUBGRUPOS DO EIXO II 
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Anexo 2 

                    QUESTIONÁRIO DE PESQUISA DA 1ª CONSOCIAL NACIONAL       

             REALIZADA DE 18 A 20 DE MAIO DE 2012 NO CENTRO DE                 

CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES, NA CIDADE DE BRASÍLIA (DF) 

Eixo II   - Mecanismos de controle social, engajamento e capacitação da sociedade para 

o controle da gestão pública 

PREENCHIMENTO OPCIONAL 

NOME:  

INSTITUIÇÃO QUE REPRESENTA: 

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO 

MUNICÍPIO QUE REPRESENTA:                                                                                                      

ESTADO (U.F.):  

SEXO       M (   )      F  (   )              IDADE :                  PROFISSÃO:  

RESPO DA MAR A DO APE AS  OM UM “X” 
ESCOLARIDADE CATEGORIA QUE REPRESENTA NA 1ª 

CONSOCIAL ESTADUAL 

 COMPLETO INCOMPLETO REPRESENTANTE DA SOCIEDADE 

CIVIL 

 

FUNDAMENTAL   MEMBRO DE CONSELHO DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

ENSINO MÉDIO   MEMBRO DO PODER PÚBLICO  

ENSINO 

SUPERIOR 

   

PÓS- 

GRADUAÇÃO 

  

Nº QUESTÃO SIM NÃO 

1 EXISTE PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO NAS DECISÕES TOMADAS PELA 

PREFEITURA DE SEU MUNICÍPIO? 

  

 

2 

EXISTEM INSTITUIÇÕES ORGANIZADAS EM SEU MUNICÍPIO QUE 

ACOMPANHAM AS CONTAS E OS GASTOS PÚBLICOS COBRANDO PELA 

MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E PELA 

TRANSPARÊNCIA NAS DECISÕES DA PREFEITURA? 

  

3 
A REALIZAÇÃO DA 1ª CONSOCIAL EM SEU MUNICÍPIO AUMENTOU A 

PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE PARA A COBRANÇA DE TRANSPARÊNCIA 

NAS AÇÕES DA PREFEITURA E NO USO DO DINHEIRO PÚBLICO? 

  

4 
APÓS A REALIZAÇÃO DA 1ª CONSOCIAL EM SEU MUNICÍPIO NASCEU ALGUM 

MOVIMENTO OU INSTITUIÇÃO VOLTADOS PARA A REALIZAÇÃO DO 

CONTROLE SOCIAL? 

  

5 
 AS PESSOAS DE SEU MUNICÍPIO ESTÃO PREPARADAS PARA REALIZAREM 

AÇÕES VOLTADAS PARA O CONTROLE SOCIAL? 

  

RESPONDA COM SUAS PALAVRAS (podendo utilizar o verso da folha se desejar) 

CASO A RESPOSTA DA QUESTÃO Nº 5 FOR NÃO EXPLIQUE O MOTIVO  

 

ESCREVA ABAIXO UMA PROPOSTA QUE VOCÊ GOSTARIA DE VER APROVADA NA 1ª 

CONSOCIAL NACIONAL 

 

APLICADORA: MARIA CECILIA BEZERRA TAVARES MALAIA - ceciliamalaia@gmail.com  

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
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Anexo 3 

 

Artigos de estudos recente sobre controle social e corrupção no Brasil publicados no Portal da CONSOCIAL durante o período da conferência 

 

Nº Título da Publicação Autor (es) Palavras-Chave Data da 

Publicação 

Veículo Nome do arquivo 

1 A compra de votos – uma 

aproximação empírica 

Bruno Wilhelm 

Speck 

eleições, corrupção 

eleitoral, voto, justiça 

eleitoral, representação 

política 

2003 OPINIÃO 

PÚBLICA, 

Campinas, 

Vol.IX, Nº 1, 

arquivo_4a5d7edca4.pdf 

2 A corrupção e os controle 

internos do Estado 

Marcelo Araújo e 

Oscar Adolfo 

Sanchez 

 2005 Lua Nova, São 

Paulo, 65: 137-

173 

arquivo_7ab4114e3d.pdf 

3 CULTURA POLÍTICA, 

CAPITAL SOCIAL 

E PERCEPÇÕES SOBRE 

CORRUPÇÃO: 

UMA INVESTIGAÇÃO 

QUANTITATIVA EM 

NÍVEL MUNDIAL1 

Timothy J. Power 

Júlio González 

corrupção; capital social; 

cultura política; 

democracia; World 

Values Surveys; 

Transparência 

Internacional. 

2003 Rev. Sociol. 

Polít., Curitiba, 

21, p. 51-69, nov. 

2003 

arquivo_867acca1e5.pdf 

4 Corrupção e novas 

concepções de direito 

punitivo: rumo a um 

direito de intervenção 

anticorrupção? 

Felipe Dantas de 

Araujo 

Convenções 

internacionais contra a 

corrupção. Expansão do 

direito 

penal. 

Administrativização do 

direito penal. Sociedade 

de risco. Direito de 

intervenção 

anticorrupção. 

2011 Revista de 

Direito 

Internacional, 

Brasília, v. 8, n. 

2, p. 205-253, 

jul./dez. 2011 

arquivo_998cdf5cd5.pdf 
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Nº Título da Publicação Autor (es) Palavras-Chave Data da 

Publicação 

Veículo Nome do arquivo 

5  

 Relação entre Emendas 

Parlamentares e Corrupção 

Municipal no Brasil: 

Estudo dos Relatórios do 

Programa de Fiscalização 

da Controladoria-Geral da 

União 

 

 Antonio Carlos de 

Azevedo Sodré 

 

 Maria Fernanda 

Colaço Alves 

corrupção; municípios; 

orçamento federal; 

emendas parlamentares 

2010 RAC Anpad arquivo_8876b85cd1.pdf 

6 A dificuldade de medir a 

corrupção 

Claudio Weber 

Abramo 

corrupção; pesquisas de 

opinião; crise política 

brasileira. 

2005 NOVOS 

ESTUDOS 73 

NOVEMBRO 

2005 

arquivo_a6233d3419.pdf 

7 Corrupção e reforma 

institucional 

no Brasil, 1988-2008 

Sérgio Praça processo orçamentário; 

corrupção; mudança 

institucional; 

organização legislativa 

2011 OPINIÃO 

PÚBLICA, 

Campinas, vol. 

17, nº 1, Junho, 

2011, p.137-162 

arquivo_c4477add28.pdf 

8 As Conferências Públicas 

Nacionais e a formação 

da agenda de políticas 

públicas do Governo 

Federal 

(2003-2010) 

Viviane Petinelli Conferências Públicas 

Nacionais, participação 

da sociedade civil, 

deliberações, 

capacidade inclusiva, 

agenda de políticas 

públicas 

2011 OPINIÃO 

PÚBLICA, 

Campinas, vol. 

17, nº 1, Junho, 

2011, p.228-250 

arquivo_e538331f5a.pdf 

9 A tolerância à corrupção 

no Brasil: 

uma antinomia entre 

normas morais 

Fernando Filgueiras corrupção, democracia, 

moralidade, práticas 

sociais 

2009 OPINIÃO 

PÚBLICA, 

Campinas, vol. 

15, nº 2, 

arquivo_eed91c6bbe.pdf 



 

 

166 

Nº Título da Publicação Autor (es) Palavras-Chave Data da 

Publicação 

Veículo Nome do arquivo 

e prática social. Novembro, 2009, 

p.386-421 

10 THE POLITICAL 

ECONOMY 

OF CORRUPTION IN 

BRAZIL 

Marcos Fernandes 

da Silva 

Corrupção, Brasil, 

caçador de renda, 

escolha social, economia 

política. 

1999 RAE - Revista de 

Administração de 

Empresas • 

Jul./Set. 1999 

São Paulo, v. 39 • 

n. 3 • p. 26-41 

arquivo_f0e76d9c4f.pdf 

11 FINANCIAMENTO DE 

PARTIDOS E 

CAMPANHAS- Fundos 

públicos versus fundos 

privados 

Delia Ferreira 

Rubio 

partidos políticos; 

financiamento da 

política; 

corrupção; América 

Latina. 

2005 NOVOS 

ESTUDOS 73  

NOVEMBRO 

2005 

arquivo_fcddc17ae9.pdf 

12 CORRUPÇÃO E 

JUDICIÁRIO: A 

(IN)EFICÁCIA 

DO SISTEMA JUDICIAL 

NO COMBATE À 

CORRUPÇÃO 

Carlos Higino 

Ribeiro de Alencar 

e Ivo Gico Jr. 

corrupção; administração 

pública; processo legal; 

judiciário; eficácia. 

2011 REVISTA 

DIREITO GV, 

SÃO PAULO 

7(1) | P. 075-098 

| JAN-JUN 2011 

arquivo_ffc425de74.pdf 

 

 

 

 


