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RESUMO 

 

 

Título: 

Governança pública e sua aplicação: análise da ouvidoria pública do IF Sudeste. 

 

Objetivo do trabalho: 

Este trabalho objetiva investigar como uma Ouvidoria, estabelecida em uma instituição de 

educação superior, pode atuar como um instrumento de governança, isto é, como ela pode 

avançar em seu papel de instrumento da manifestação do cidadão para um instrumento de 

melhoria dos processos e ações públicas. Compreendendo, especificamente, como a Ouvidoria 

do IF Sudeste MG coloca-se neste contexto. 

Busca-se identificar a melhor composição, inserção organizacional, aparato legislativo e outros 

elementos que lhe permitam alcançar os aspectos desejáveis da governança. 

 

Procedimentos/Método para a solução do problema: 

O presente trabalho adota pesquisa qualitativa aplicada, de cunho explicativo, utilizando análise 

de conteúdo. 

Quanto aos procedimentos de coleta de dados, a pesquisa foi composta de pesquisa 

bibliográfica, observação participante, entrevistas semiestruturadas, que foram conjugadas com 

posterior análise de conteúdo e utilização de triangulação para validação dos achados. 

 

Resultados: 

O trabalho teve como resultado a proposta de realocação organizacional da ouvidoria para o 

efetivo exercício do seu viés de governança pública. 

 

Implicações práticas: 

Em caso da aceitação da proposta do presente estudo, a ouvidoria será capaz de reverter as 

demandas dos cidadãos em mudanças nos processos do IF Sudeste MG, legitimando a 

instituição e fortalecendo a participação democrática. 

 

Originalidade e contribuições: 

Conforme descrito no presente estudo, esse trabalho se destaca pelo estudo sob o enfoque da 

governança pública, correlacionando-a à atividade da ouvidoria. 

 

Produção Técnica/Tecnológica: 

A proposta prevista é a mudança regimental do IF Sudeste MG a fim de promover o órgão de 

ouvidoria ao centro de formulação das decisões institucionais, possibilitando assim que esse 

órgão promova mudanças na organização. O estudo pode ser classificado no Eixo 4 (serviços 

técnicos), sendo enquadrado no critério Qualis Técnico/Tecnológico – Aplicabilidade. 

 

Palavras-Chave: 

Gestão democrática. Institutos Federais. Controle social. Governança. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

Title: 

Public governance and its application: analysis of IF Sudeste's public ombudsman. 

 

Objective of the work: 

This paper aims to investigate how an Ombudsman, established in a higher education 

institution, can act as an instrument of governance, that is, how it can advance in its role as an 

instrument of citizen manifestation as a tool for improving public processes and actions. 

Understanding specifically, how the IF Sudeste MG Ombudsman stands in this context. 

It intends to identify the best composition, organizational insertion, legislative apparatus and 

other elements that enable it to achieve the desirable aspects of governance. 

 

Procedures / Method for troubleshooting: 

The present work adopts applied qualitative research, of explanatory nature, using content 

analysis. 

Regarding the data collection procedures, the research consisted of bibliographic research, 

participant observation, semi-structured interviews, which were combined with subsequent 

content analysis and use of triangulation to validate its findings. 

 

Results: 

The work resulted in the proposal of organizational relocation of the ombudsman for the 

effective exercise of its public governancebias. 

 

Practical Implications: 

In case of acceptance of the proposal of the present study, the ombudsman will be able to reverse 

the citizens’ demands in changes in the processes of IF Sudeste MG, legitimizing the institution 

by strengthening democratic participation. 

 

Originality and contributions: 

As described in the present study, this work stands out for the study under the focus of public 

governance, correlating it to the activity of the ombudsman. 

 

Technical / Technological Production: 

The envisaged proposal is the regimental change of IF Sudeste MG in order to promote the 

ombudsman body to the institutional decision-making center, in order to be able to promote 

changes in the organization. The study can be classified in Axis 4 (technical services) and falls 

under the criterion Qualis Technical / Technological - Applicability. 

 

Key words: 

Democratic management. Federal Institutes. Social control. Governance. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil, após o processo de redemocratização, passa por profundas mudanças no que 

diz respeito à busca pela eficiência da gestão pública e pela melhoria dos serviços públicos 

prestados à sociedade. A avaliação exercida pelo cidadão, aliada ao adequado uso dos recursos 

e o efetivo acompanhamento e fiscalização dos atos da administração, são meios que não podem 

mais ser desconsiderados pelos gestores públicos (CICONELLO, 2009). 

Presente este novo contexto em que vários atores sociais passaram a ter voz ativa nas 

tomadas de decisões e, cabendo ao Estado suprir e garantir as necessidades dos cidadãos, a 

governança pública se firmou como a opção mais eficiente colocada à disposição da sociedade 

para a avaliação das ações, a criação de estratégias, e a melhoria do controle exercido. Dessa 

forma, é possível que o cidadão possa acompanhar a gestão das políticas públicas e a prestação 

dos serviços de interesse da coletividade de acordo com mecanismos eficazes de planejamento, 

de formação de índices e indicadores, de transparência e de participação. Cabendo ao gestor a 

busca pelo interesse público em benefício dos indivíduos (BRASIL.TCU, 2014). 

Assim, fornecendo meios de avaliação e controle da gestão pública, a governança passa 

a ter o papel de norteadora das ações implementadas pelos administradores, fazendo com que 

o interesse público seja prevalente. De acordo com Nardes et al. (2016, p.153): 

 

 

(...) a governança pública é a capacidade que os governos têm de avaliar, 

direcionar e monitorar a gestão de suas políticas ou serviços para atenderem 

às demandas da população, utilizando- se de um conjunto de instrumentos e 

ferramentas adequadas. 

 

 

Dessa forma, o presente trabalho aborda o tema da governança pública sob o enfoque 

do assessoramento promovido pela ouvidoria em sua atuação no âmbito do IF Sudeste MG, 

com o intuito de analisar as possibilidades que a participação do cidadão pode trazer no sentido 

de aprimorar os serviços oferecidos, ante a relação discutida por meio da teoria da agência, a 

qual estabelece o cidadão como sendo o “principal” e os agentes públicos como “agentes”. 

O IF Sudeste MG nasceu por força da lei 11.892/2008, prioritariamente, da junção de 

três escolas técnicas: CEFET Rio Pomba, Escola Agrícola de Barbacena e Centro Técnico 

Universitário de Juiz de Fora. Tais instituições já possuíam certa tradição local, com um 

contexto institucional de funcionamento específico. 



14 
 

 

A união legalmente estabelecida não delimitou maiores detalhes de funcionamento além 

daqueles previstos em lei e, diante da complexidade das instituições já consolidadas, que 

possuíam um modo de operação singular, tornou-se insuficiente (RIZZATTI, RIZZATTI JR; 

2004). 

Assim, aquilo que poderia ser entendido como uma iniciativa positiva, a fusão de três 

instituições consolidadas em suas respectivas microrregiões (algumas com mais de 100 anos) e 

que traria o fortalecimento de suas expertises e capacidades para realização dos trabalhos, 

revelou-se também como um dos maiores desafios que essa instituição recém-criada enfrentou 

e enfrenta. A dificuldade de atuação como um corpo único, considerando as peculiaridades 

locais, é constante. 

Um dos fatores justificantes desta situação é a própria organização administrativo-

política. As autoridades superiores dos campi (Diretores Gerais), assim como o Reitor, são 

eleitas e exercem mandato, trazendo um grau de independência que, muitas vezes, dificulta a 

atuação de forma una no gerenciamento da instituição, visto a diversidade de visões e interesses 

postos. Ademais, as unidades têm autonomia para efetivação do gasto e feitura de normativos 

com validade local, além da delegação de competência em matéria de pessoal. 

Os órgãos superiores são colegiados, que podem ser formados exclusivamente por 

ocupantes de cargos da alta gestão (Diretores Gerais e Pró-Reitores) -  Colégio de Dirigentes, 

ou contemplarem também membros da comunidade (representantes dos servidores, estudantes, 

comunidade externa, sindicato e outros) - Conselho Superior (BRASIL, 2012). 

Também pode ser destacada como causa das dificuldades administrativas, fato comum 

da Administração Pública brasileira, a ausência do perfil técnico nos mais altos cargos de 

comando (BORSATO et al., 2012). Seja por eleição ou por indicação, muitos dos ocupantes 

dos cargos de maior poder decisório no Brasil são ocupados por pessoas sem qualquer formação 

na área de gestão e, por vezes, sem maiores experiências com a coisa pública. Esta situação 

repete-se nas instituições de ensino e também no IF Sudeste MG. O que se percebe é que a 

maior parte da gestão superior é composta por professores que, em sua ampla maioria, não 

possuem qualquer formação para o gerenciamento da coisa pública. O aprendizado acaba 

ocorrendo na prática diária, o que ocasiona sérios equívocos no cumprimento da missão 

institucional com eficiência, eficácia e efetividade. 

Em suma, trata-se de uma instituição com alto grau de complexidade e variados 

interesses, decorrentes da multiplicidade de seus atores (professores, técnicos administrativos, 

estudantes de vários níveis, colaboradores terceirizados e outros). Isso torna o ambiente 
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propício para o descompasso com o interesse público e a insignificância do atendimento ao 

usuário/cidadão como ponto central. 

Esta realidade não é exclusiva do IF Sudeste MG, por isso, o fenômeno da criação das 

ouvidorias é relevante para o serviço público. Em sua concepção original, a ouvidoria é o órgão 

dedicado ao contato direto com a comunidade, dando-lhe voz diante da instituição pública, 

estabelecendo forte vínculo com o cidadão (MENEZES, 2017). 

Segundo o entendimento de Menezes (2017), as Ouvidorias se inserem na organização 

como o local onde os cidadãos poderão ser ouvidos e ter suas manifestações atendidas, na 

medida em que as questões levantadas são janelas de oportunidade para a administração 

aperfeiçoar sua atuação, garantindo assim, a eficácia de um dos princípios basilares do Estado 

Democrático de Direito, o controle social da coisa pública. Elas têm por finalidade principal 

garantir a mediação entre expectativas, direitos, legitimidade e legalidade. Esse argumento 

encontra embasamento na própria Constituição Federal, que diz no parágrafo único do art. 1º, 

“Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, 

nos termos desta Constituição”. 

Assim, é possível observar que existem os conceitos de Principal e Agente, que se 

relacionam à medida que o Principal seria a própria sociedade, detentora do poder social, 

exercido de forma conjunta e ordenada, por meio de organismos de representação (DALLARI, 

2005). De forma complementar, os agentes são aqueles a quem foi instituído poder para 

administração da coisa pública, isto é, dirigentes, gerentes e colaboradores do setor público. 

Assim, as ouvidorias públicas são estruturas de representação dos principais (sociedade) à 

medida que ouve suas manifestações e cobra dos agentes (administradores da coisa pública) 

soluções e melhorias na prestação dos serviços públicos (BRASIL. TCU, 2014). 

Importa observar que, em 2017, as Ouvidorias sofreram uma reviravolta legislativa. 

Com quase vinte anos de atraso, após a promulgação da emenda constitucional nº 19/1998, que 

criou o § 3º do artigo 37 da Constituição, na qual foi insculpida a determinação para criação de 

modelos de participação e proteção do usuário dos serviços públicos com o viés de melhoria 

constante em sua prestação, suas atribuições ganharam um caráter ativo, de intervenção na 

gestão institucional, ou seja, atuantes no que diz respeito à governança das organizações. Saindo 

de uma posição de reatividade, na qual se esperava as manifestações para realizar análise e 

propor melhorias. 

Com o advento da lei 13.460/2017, a Ouvidoria passa a ter papel de proposição de 

medidas para mitigar a dificuldade que o cidadão possa vir a ter de se comunicar com a 

administração e de buscar a eficiência nos serviços prestados. Nasce um verdadeiro controlador 
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e defensor dos direitos do cidadão junto à coisa pública, materialização do controle social, 

característico dos estados democráticos. 

Assim, o presente trabalho versará sobre governança pública no IF Sudeste MG, 

avaliada sob o enfoque da Ouvidoria do órgão, ou seja, com o viés do agente disseminador de 

melhoria da prestação de serviços em consonância com os mecanismos de estratégia, controle, 

monitoramento e melhoria da gestão como um todo (BRASIL.TCU, 2014). 

A relevância desse tema reside na efetividade do estado democrático brasileiro, que se 

baseia no atendimento do interesse coletivo e pelo direito a uma boa prestação de serviços 

públicos de forma a concretizar os princípios constitucionais da Legalidade, Impessoalidade, 

Moralidade, Publicidade e Eficiência, tão caros a uma sociedade cheia de necessidades básicas 

não supridas (BRASIL, 1988). A Ouvidoria, como instrumento de apoio à governança, quando 

não é bem alocada e munida dos corretos instrumentos de ação, inclusive com perfis humanos 

de operacionalização adequados, não consegue cumprir sua função de assessoramento à alta 

administração, restando enfraquecida justamente a porção cidadã das instâncias internas de 

apoio. Como resultado final, a efetivação do direito a uma boa administração pública, capaz de 

legitimar-se diante de seus cidadãos mantenedores, fica cada vez mais distante. (CARDOSO, 

2010). 

 

1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Considerando a exposição anterior, com este trabalho objetiva-se investigar como uma 

Ouvidoria, estabelecida em uma instituição de educação superior, pode atuar como um 

instrumento de governança, isto é, como ela pode avançar em seu papel de instrumento da 

manifestação do cidadão para ser um instrumento de melhoria dos processos e ações públicas. 

Compreendendo, especificamente, como a Ouvidoria do IF Sudeste MG coloca-se neste 

contexto. 

Busca-se identificar a melhor composição, inserção organizacional, aparato legislativo 

e outros elementos que lhe permitam alcançar os aspectos desejáveis da governança. 
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1.1.2   Objetivos específicos 

 

Este trabalho tem ainda por objetivo descrever o aspecto anterior que compõe a relação 

cidadão/Administração Pública, ou seja, tratar da delegação de poderes e o conflito que surge 

dessa relação, ou seja, o estudado pela teoria da agência, bem como o meio de mitigação destes 

problemas - governança pública. Para tanto, foi necessário ainda compreender a existência e a 

inserção da Ouvidoria no contexto desta relação. 

Considerando o caso concreto, foi parte deste trabalho a descrição da Ouvidoria do IF 

Sudeste MG desde a sua criação, bem como a discussão, à luz dos conceitos da governança 

pública, sobre o exercício de seu papel, além do exercício da cidadania. 

Adotando este caminho, se fez possível discutir a alteração organizacional, legal e 

procedimental do órgão em busca do atendimento dos ditames da governança. 

 

1.2 Justificativa 

 

O presente trabalho adentra em uma área ainda pouco discutida sob o papel da 

Ouvidoria. Via de regra, os trabalhos teóricos sobre o assunto convergem para a promoção da 

cidadania, isto é, para a Ouvidoria como a voz do cidadão dentro de uma instituição pública ou 

privada (NETO, 2017). Contudo, a análise legislativa e a atuação diária em uma unidade de 

Ouvidoria mostram uma outra missão, ainda pouco percebida academicamente, mas de muito 

valor, quando observada sob o viés da necessidade de atender ao interesse público, trata-se da 

possibilidade de servir de instrumento de governança. Portanto, este trabalho, ainda que com 

viés local, adentra em um tema ainda pouco explorado. 

Este trabalho justifica-se na atuação do autor no cotidiano de uma ouvidoria pública, na 

função de ouvidor, pelo período de agosto de 2016 a agosto de 2018, onde se observou a 

dualidade de missões da ouvidoria, e as dificuldades em cumprir seu papel enquanto agente de 

governança. Especialmente, após a edição da Lei 13.460/2017, restou muito clara a função de 

promover a melhoria ampla da prestação pública, porém, sem respostas legais quanto ao modo 

de influenciar de forma geral os processos e ações promovidos pelos agentes estatais. 

Então, os temas e discussões que foram apresentados no presente estudo possuem 

relevância para a promoção legal do papel da Ouvidoria, por meio do caso específico do IF 

Sudeste MG, na melhoria da prestação pública, em consonância com os marcos legais mais 

atuais e as práticas elegidas pelos órgãos de controle como capazes de mitigar o distanciamento 

entre Gestão e cidadão. 
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O presente estudo procurou desenvolver a análise do conceito da teoria da agência, no 

intuito de explicar a relação de conflito entre agentes e principais na esfera estatal, mais 

precisamente no IF Sudeste MG, bem como o instrumento previsto para tal mitigação, qual 

seja, a governança pública. Dentre os vários instrumentos de governança presentes, foi objeto 

de estudo a ouvidoria da instituição e sua interação com as decisões do órgão. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Como dito, este trabalho versa sobre tema muito discutido na atualidade, especialmente 

em meio aos percalços éticos que se sucederam no Brasil a partir do ano de 2014, trata-se da 

governança. Historicamente, o assunto ganha relevo na década de 80, com escritos norte-

americanos que propunham solucionar o problema surgido da separação entre o proprietário e 

a gestão (NASSIF; SOUZA, 2013).  

De fato, especialmente no caso de sociedades empresárias, a figura do proprietário, o 

dono, não rara vezes, difere da figura do responsável pelo gerenciamento da sociedade. O 

administrador da empresa não é o dono, é um terceiro, por este escolhido, para colocar em 

prática suas vontades e objetivos por meio daquele empreendimento/propriedade. Enquanto na 

esfera privada a separação entre proprietário e gestor é, na maior parte das vezes, opcional, do 

âmbito público é intrínseco, pois o titular daquilo que é público é o povo. Como é impossível, 

pelo menos na grande maioria das nações, que todo o povo gerencie tudo o que é público 

pessoalmente, esta função resta estabelecida por representantes legitimados, direta ou 

indiretamente, pelo voto (URBINATI, 2008). Cabe, inicialmente, tratar destas delegações. 

Tem-se por delegação a transferência do poder e responsabilidade do cumprimento de 

determinada tarefa de uma pessoa (delegante) para outra (delegado) à medida que aquele não 

detém meios adequados para o cumprimento da atividade que lhe era cabível (MATOS, 1966). 

A delegação pode se dar de forma ampla ou específica, entre pessoas naturais ou 

jurídicas, trazendo consigo a necessidade de especialização e emprego das melhores técnicas 

para o cumprimento da tarefa delegada (NARDES et al., 2016). 

A delegação pode se dar de muitas formas, seja uma empresa utilizando-se do instituto 

da terceirização, o chefe que delega competências aos seus subordinados e também o cidadão 

que, ao votar, delega aos políticos eleitos poderes para, agindo em seu nome, trabalhar para 

atingir o bem comum. 

Pode-se então visualizar uma rede complexa de delegações que englobam os setores 

público e privado, que buscam através desse instituto, maior especialidade e eficiência na 

condução de suas atividades (MATOS, 1966). 

No entanto, é preciso observar que, ao separar o titular da atividade inicialmente do 

executor, surgem duas vontades que incidem igualmente sobre a ação ou bem.   

Considerando-as racionais, ambas estarão interessadas em otimizar as vantagens que 

um determinado agir pode lhe trazer. No entanto, cada qual tem um limite para riscos e seu 

próprio estabelecimento de prioridades. Portanto, “como fazer com que o delegado haja de 
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forma esperada pelo delegante, garantindo o cumprimento do acordo de delegação na busca dos 

resultados esperados?” (NARDES et al., 2016, p. 155). 

Uma vez que o delegante atribui poderes para o delegado agir em seu nome, ele espera 

que o seu mandatário haja de acordo com seus preceitos e valores para atingir as metas 

propostas. O primeiro passo para tanto é o estabelecimento das condições de delegação, o que 

por si só, não garante o pleno atendimento das condições imaginadas pelo delegante. Assim, 

outros meios serão necessários para contornar esse dilema, como se verá adiante (SIFFERT 

FILHO, 1996). 

Antes, é necessário observar a diversidade existente entre os segmentos público e 

privado quando o assunto é delegação. No setor privado, os modelos de negócio, antes da 

revolução industrial, tinham organização familiar, ou seja, os proprietários, entre si, possuidores 

de laços sanguíneos, conseguiam gerenciar todas as fases das transações administrativas, 

detendo domínio de todo o negócio e, assim, agiam diretamente na promoção do seu interesse 

(FONTES FILHO, 2003). Ou seja, existia plena coincidência entre o titular do bem e o seu 

gestor. 

A partir do século XIX e o advento da Revolução Industrial, a necessidade de se 

modificar a conotação familiar e local do negócio passou a ser imprescindível diante da 

crescente complexidade de um mundo cada vez mais globalizado (JACQUES FILION, 1999). 

Com isso, ficou evidenciado a enorme dificuldade de manter concentrada na figura do titular e 

de seus consanguíneos o gerenciamento do negócio, sendo necessário e salutar para o avanço 

empresarial, a transferência do poder de gerenciar para profissionais da área. Da interação com 

um pequeno grupo de gerentes, passou-se a modelos mais rebuscados, nos quais os donos 

(proprietários) se separaram dos responsáveis pela condução das atividades 

(gerentes/administradores). 

Esses novos personagens que passam a trabalhar em conjunto para a busca de benefícios 

podem ser designados de: principal – chefe, cabeça, dirigente, constituinte, mandante; e agente 

– representante, corretor, comissário, administrador. Nessa perspectiva histórica de uma nova 

construção de sistemas de transferências de poderes e responsabilidades, surgem estudos como 

a “Teoria da Firma”, que retrata a necessidade de criação de uma estrutura capaz de facilitar o 

tráfego negocial e diminuir o custo de transação (SZTAJN, 2004).  

Em síntese, “a dinâmica do capitalismo acabou por exigir a organização de recursos no 

âmbito das empresas para o aproveitamento dos profissionais naquelas funções em que 

estivessem mais bem capacitados” (NARDES et al., 2016, p.154). 
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Evidentemente, essa nova forma de gerenciamento trouxe complicações. Eram 

constantes os conflitos de interesses do principal com o agente, já que, como dito, este não 

necessariamente está disposto aos mesmos riscos que aquele. Além disso, cada um age 

otimizando seu interesse. O principal, por vezes, perdia o controle direto sobre o negócio e 

precisava criar mecanismos para coagir o agente a agir de acordo com seus interesses (FONTES 

FILHO, 2003). 

Nesse ambiente, emerge o debate sobre governança corporativa, iniciando com a 

hipótese de que os “recursos devem ser aplicados de modo eficiente em função da missão e dos 

objetivos da organização para viabilizar o melhor resultado para os “principais”, “agentes” e 

“demais partes interessadas” (NARDES et al., 2016, p. 158). 

Na área pública, na relação entre cidadão e organizações políticas, também é possível 

observar a existência de um agente, ou vários, e um principal. Na medida em que elege seus 

representantes, a sociedade espera que seus anseios sejam atendidos mediante prestação de 

serviços públicos suficientes e adequados. Assim, a relação aqui visualizada se dá entre a 

sociedade (principal) e o governo (agente) em todas as suas esferas (SANTOS et al.,2014). 

O quadro 01 representa essa divisão: 

 

Quadro 01 – Relação Principal-Agente na Adminsitração Pública 

 

Principal Agentes 

 

 

Cidadãos 

Representantes eleitos 

Conselhos 

Autoridade Máxima 

Dirigentes Superiores 

Dirigentes 

Gerentes 

Fonte: TCU. Referencial Básico de Governança, 2014, p. 27. 

 

Contudo, existe nessa área, peculiaridades que a distingue das demais, visto que, na 

esfera privada tem-se bastante claro o que representa a vontade do principal: o retorno do capital 

investido. Ademais, o principal pode colocar detalhadamente seus objetivos para o agente em 

um ou pouco mais de um documento. Na esfera pública, as demandas que surgem da sociedade 

são, por diversas vezes, conflitantes. 

A diversidade encontrada na população, diante do poder econômico, cultura e visão de 

mundo, cria várias alternativas coexistentes para o governo. Não se tem apenas a relação de 

conflito entre “principal e “agente”, mas também entre “principal” e “principal” (NARDES et 

al., 2016). Em outras palavras, o conjunto normativo variado aliado ao conjunto de frentes de 
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interesse originada da diversidade social dificulta o levantamento de qual ou quais os interesses 

do principal devem ser atendidos pelo agente. 

Os conflitos existentes entre o principal e agente são estudados pela chamada teoria da 

agência, a qual abordaremos na seção a seguir. 

 

2.1 Teoria da Agência 

 

Buscando entender a relação de delegações existentes e os conflitos que surgem disto, 

em seu artigo seminal, Jensen e Mecklin (1976, p. 308) discutem com propriedade a definição 

da relação de agência, definindo-a como: 

 

 
[...] um contrato em que uma ou mais pessoas [o(os) principal(is)] contrata(m) outra(s) 

pessoa(s) [o(s) agente(s)] para desempenhar algum serviço em favor do(s) 

principal(is), envolvendo a delegação de algum poder de tomada de decisão ao(s) 

agente(s). 

 

 

De acordo com Rozo (2003), o problema tratado pela teoria da agência figura em torno 

dos conflitos de interesse em dada relação contratual, na qual as partes contratantes possuem 

informação assimétrica ou apresentam interesses diversos. Dessa forma, o objetivo cerne dessa 

teoria é explicar como as partes de uma relação contratual realizam seus contratos de forma a 

mitigar ou “minimizar os custos associados aos problemas de informação assimétrica e 

incerteza” (ROZO, 2003, p.37). 

Quanto à assimetria de informação, relaciona-se à posse, pelo agente, de mais 

informações quanto às atividades desenvolvidas do que o principal. Detendo essa superioridade, 

poderia buscar benefícios adicionais que, de alguma forma, iriam contra a vontade do principal 

(FONTES FILHO, 2003). Vale destacar que, ao mencionarem a palavra contrato, os autores 

estão se referindo ao seu sentido amplo, ou seja, um acordo de vontades exercido pelas pessoas 

em determinada relação social. 

Podem ser auferidas duas questões fundamentais resultantes dessa assimetria. Assim, 

por não ter meios para verificar ou observar a ação e o esforço do agente, se torna árduo para o 

principal controlar, de forma perfeita, seu comportamento. 

Por deter informações privilegiadas na relação, o agente passa a não ter sua conduta 

verificável por parte do principal. Já a seleção adversa advém da assimetria de informação, ou 

seja, o agente detém mais informações sobre as variáveis imprescindíveis para a relação 

contratual, podendo optar por não as informar, revelá-las parcialmente ou mesmo falsificá-las. 
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A teoria da agência é direcionada a essas e outras situações que surgem com a 

desagregação entre propriedade e gestão, são os chamados problemas de agência. À medida 

que o agente passa a deter maior e melhor informação do que o principal, os riscos de desvios 

e não observância do pactuado crescem. Problemas como os citados anteriormente não se 

limitam à relação proprietário-gestor, mas também a um conjunto maior de situações, 

abrangendo todo o cotidiano, no qual existirá sempre um indivíduo dependendo da ação de 

outro (PRATT; ZECKHAUSER, 1985). 

Em síntese, a teoria da agência tenta deslindar situações em que os desejos e objetivos 

do principal são conflitantes com os do agente, sendo difícil e oneroso para o principal verificar 

se o agente se comporta da forma adequada, bem como problemas referentes à partilha de 

riscos, situações nas quais existe divergência quanto ao nível de risco que cada um aceita 

suportar. 

 

2.1.1   Teoria da Agência na Administração Pública 

 

Conforme dito, a esfera pública não está alheia às formas de delegação e, 

consequentemente, aos conflitos de agência, denominada aqui, em virtude da delegação do 

cidadão para o governo como “delegação social”. 

Utilizando-se da teoria da agência, Przeworski (2003) diz existir três relações de 

conflito: entre o Estado e os agentes econômicos privados; entre os cidadãos e os políticos; e 

entre os políticos e a máquina pública, isto é, a burocracia. 

A relação entre os agentes econômicos privados e o Estado pode ocorrer em várias 

hipóteses, contudo, uma situação em especial pode ser destacada quando o assunto é o conflito 

de agência, qual seja, a concessão de serviços públicos. Neste caso, por contrato, o Poder 

Público concede ao ente privado a prestação e exploração econômica do serviço público. Nesta 

relação, existe, evidentemente, um conflito de agência, pois o particular tem interesses bastante 

diversos do Estado, além da presença da assimetria informacional pela capacidade restrita de 

fiscalização das atividades (MARQUES, 2009). 

No que se refere ao conflito entre políticos e burocracia, a questão é a atuação do corpo 

técnico em face da vontade dos eleitos democraticamente. Por vezes, o entendimento diverso 

da realidade, ou por otimização de interesses próprios, a burocracia apresenta metas 

desalinhadas com aquelas estabelecidas pelo político (principal) que podem prevalecer em 

virtude, especialmente, da falta ou inoperância dos meios de obtenção de informações, ou seja, 
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considerando que o executor domina os dados referentes à execução, o burocrata estará sempre 

mais provido de informações que o político (OLIVEIRA; FONTES FILHO, 2017). 

Evidentemente que o político/principal tem meios de exercer controle anterior e 

posterior sobre o agente. Yesilkagit (2004) afirma que a definição das leis, das regras e do 

próprio desenho da organização limita a atuação do agente antes mesmo de qualquer execução, 

já que o burocrata nada pode fazer senão agir conforme as regras estabelecidas. Quanto à ação 

posterior, essa se dividiria em sanções (cortes orçamentários, troca de gestores ou revisão das 

incumbências e atribuições da organização) e monitoramento, ou seja, no estabelecimento de 

artifícios de diminuição da assimetria informacional, inclusive auxiliado pela sociedade civil 

em geral. 

Por fim, o conflito entre cidadão e político. Mesmo diante do processo democrático de 

escolha, o principal pode ser surpreendido por uma mudança de rumos nas ações do agente que 

começa a buscar interesses divergentes com o de seu eleitorado. O quadro 02 busca ilustrar 

possíveis fatos que materializam o conflito entre cidadão e políticos: 

 

Quadro 02 – Possíveis Conflitos na Delegação no Setor Público 

 

Conflitos 

Sociedade deseja do Estado Agentes políticos podem 

- Resultados que justifiquem os tributos pagos; 

- Baixa carga tributária; 

- Serviços públicos dequalidade; 

- Eficiente alocação de recursos; 

- Ausência de corrupção; 

- Prestação de contas. 

- Atuar com base no jogo partidário; 

- Prestigiar interesses particulares ou de 

terceiros em contratações; 

- Contratar ou promover servidores por 

interesses pessoais ou indicações políticas; 

- “Inchar” a máquina pública; 

- Compensar baixa eficiência operacional com 

aumento de tributos; 

- Reduzir investimento para alocar recursos em 

despesas correntes mal gerenciadas; 

- Criar órgãos ou empresas de forma 

desnecessária ou em áreas nas quais a iniciativa 

privada seria mais eficiente. 

Fonte: NARDES, João Augusto Ribeiro; ALTOUNIAN, Cláudio Sarian; VIEIRA, Luis Afonso 

Gomes. Governança Pública: O Desafio do Brasil. 2ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 177. 

 

Insta destacar, que a relação entre cidadãos e agentes públicos se reveste de uma 

condição especial, sem paralelo no setor privado. Segundo Przeworski (2003), apesar dos 

cidadãos serem os principais na relação, detendo assim supremacia, são os agentes (agentes 

públicos) que decidem as regras que os principais (sociedade) devem obedecer. Ocorre, pois, 

que o Estado, governado pelos representantes eleitos, é que detém o poder de coerção. Aliado 

a isso, de acordo com Slomski (2011), as relações de agência presentes na administração pública 
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não são passíveis de monitoramento devido à impossibilidade de acompanhar todas as ações 

dos servidores públicos, pois o agente (gestor eleito) detém muito mais informações sobre a 

entidade que dirige do que o principal (cidadão). Assim, o cidadão não teria condições de saber 

se o gestor está fazendo a melhor ou utilizando devidamente os recursos públicos arrecadados. 

Desse modo, a aplicação da teoria da agência e seus instrumentos mitigatórios seria bastante 

dificultada. 

Contudo, embora o agente, no caso da coisa pública, seja detentor de enorme poder junto 

à sociedade, existem meios de limitá-lo. Primeiramente, a própria divisão de poderes faz com 

que exista controle entre os próprios agentes públicos, de outro lado, a Constituição garantiu 

uma série de direitos fundamentais a qualquer um do povo para realizar o controle dos agentes 

e a fiscalização. Nesse sentido, Paes de Paula (2005, p.36) explica que “os teóricos defendem a 

ação governamental através de instrumentos de regulação, fiscalização e controle que garantam 

a transparência e distribuição das informações”, mitigando assim a situação de assimetria entre 

as partes envolvidas. 

Evidentemente, que toda a ação de controle possui um custo, assim que, na iniciativa 

pública ou privada, existe o chamado custo de agência, que diz respeito justamente aos gastos 

e esforços que o principal deverá empreender para monitorar o agente, custos com seguros para 

cobrir ocorrências geradas pelo agente e ainda a perda residual (JENSEN; MECKLING, 1976). 

O monitoramento do agente diz respeito à adoção de medidas de controle, tais como 

auditorias externas, sistemas de informação mais precisos, entre outros, de forma que seja 

possível diminuir a assimetria informacional e verificar a existência de desvios no curso 

pretendido para a gestão do negócio. Já os custos relativos aos seguros, conforme o próprio 

nome, são contratos assumidos com seguradoras que visam cobrir danos que possam ser 

causados por desvios do agente, por exemplo, um seguro anticorrupção, ou seja, que cubra 

prejuízos de terceiros em virtude de punições decorrentes de ato de corrupção do agente que 

gera dano. Por fim, as perdas residuais, “são perdas decorrentes das divergências de 

comportamento ocorridas entre as reais decisões tomadas pelo agente e a decisão que 

maximizaria o bem-estar do principal” (NASSIF; SOUZA, 2013, p.20). 
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2.1.2   Teoria da Agência e as Instituições Superiores de Ensino 

 

Não diferente do que ocorre no cenário público, as autarquias de ensino federais têm 

uma gama variada de “agentes” e “principais” em sua composição. Como órgãos públicos, 

possuem corpo técnico de atendimento, composto por professores e servidores administrativos, 

bem como um conjunto de trabalhadores sem vínculo permanente com a Administração 

(terceirizados), além de bolsistas e colaboradores em geral. Não obstante sua própria estrutura, 

ainda existe uma infinidade de cidadãos atendidos, que não se resume aos estudantes do 

estabelecimento, mas também a outros membros da comunidade que fazem uso dos serviços 

ofertados, seja pelo atendimento por ações de extensão ou parcerias em geral. 

Transpondo as ideias consignadas nos tópicos anteriores acerca da teoria da agência, é 

possível perceber que tamanha variação de sujeitos na posição de principais faz com que exista 

multiplicidade de interesses a serem considerados pelo agente e, talvez, mais chance deste 

desviar-se, em algum momento, dos interesses dos principais. 

Considerando a indicação do gestor máximo, nos termos do Decreto 1.916/96 e o 

modelo apresentado por Przeworski (2003), é possível verificar a existência de conflitos de 

interesse entre os agentes políticos da instituição e a burocracia (servidores fora do contexto da 

gestão); entre os agentes políticos da instituição e a comunidade externa à instituição; e entre 

os agentes políticos da instituição e a comunidade interna, excluindo a burocracia. 

Cabe destacar que, nos termos preconizados pelo Decreto 1.916/96 e pelas leis de 

criações das instituições superiores de ensino públicas, existe uma estrutura, acima daquela 

composta pelos agentes políticos que se compõem pelos representantes das diversas categorias 

mencionadas neste tópico, contudo, isso não significa que o conflito esteja afastado e não 

demande alguma estrutura de alinhamento entre principal e o agente. 

Para combater o custo que significa este contexto peculiar, existe um conjunto de 

medidas que não se referem somente ao controle, mas antes dele, que podem ser implementadas 

em busca da diminuição dos conflitos, a isto se deu o nome de governança. Passemos ao estudo 

deste instrumento. 

 

 

 

 

 

 



27 
 

 

2.2 Governança Pública 

 

O termo “governança” ganhou maior notoriedade durante os movimentos norte-

americanos dos anos 80, em que gerentes de grandes corporações foram acusados de comandar 

as sociedades empresárias em divergência aos interesses dos acionistas (PEREIRA, 2011). 

Contudo, a palavra tem origem em outro momento histórico. Segundo Jessop (1999, p.4), o 

economista Friedrich Hayek já se utilizava desta expressão na década de 40, a “governança 

surge da necessidade, tentativa ou esperança de reduzir o risco, reduzir a complexidade inerente, 

ou seja, governar e controlar os fenômenos e eventos do mundo real, os quais seriam 

naturalmente necessários e contingentes”. Em outros termos, a governança é organizar ou 

estruturar uma realidade. 

Assim, por volta dos anos 80, o conceito foi trazido para a realidade corporativa, 

ganhando dessa um “sobrenome”: governança corporativa. De forma mais ampla pode- se 

dizer: 

 

(...) a governança corporativa é um sistema interno de uma empresa mediante o qual 

se estabelecem directrizes que devem reger o seu exercício. A governança corporativa 

procura a transparência, a objectividade e a equidade no tratamento de sócios e 

accionistas de uma sociedade, a gestão da sua directoria, e a responsabilidade em face 

de terceiros fornecedores de recursos. A governança corporativa responde à vontade 

autónoma da pessoa jurídica, de estabelecer estes princípios para ser mais competitiva 

e dar garantias a todos os grupos de interesse (MARQUES, 2007). 

 

 

Desde então, a governança vem sendo aplicada como uma forma de mitigar o risco de 

agência, pois prioriza a definição da forma de gerenciar e tem como ponto central as intenções 

dos proprietários para o negócio (MORAES, 2015). 

Entretanto, como forma de reger o exercício de uma atividade em que o interessado e o 

executante são diversos, a governança e seus pilares podem ser aplicados às atividades de 

administração, portanto, também cabíveis para a iniciativa pública, ainda que esta não esteja 

efetivada na exploração de atividade econômica por empresa pública ou sociedade de economia 

mista (MARTINS et al., 2005). 

Inicialmente, a concepção aplicável estava relacionada à competência gerencial e 

administrativa. A disseminação desse conceito foi realizada, especialmente, pelo Banco 

Mundial. Portanto, o termo é utilizado para designar o bom governo, o governo capaz de 

competentemente (eficiência operacional) executar suas políticas públicas (MATIAS- 

PEREIRA, 2010). Entretanto, com a discussão acadêmica e a inclusão da sociedade civil no 
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tema, o conceito avançou e não engloba somente o procedimento, nas palavras de Matias-

Pereira (2010, p.113): 

 
A governança pública também pode ser entendida como o sistema que determina o 

equilíbrio de poder entre todos os envolvidos numa organização – governantes, 

gestores, servidores, cidadãos – com vistas a permitir que o bem comum prevaleça 

sobre o interesse de pessoas ou grupos. A organização, ao se desenvolver e atingir um 

melhor desempenho, alcança seus objetivos, que resultam em satisfação para todos os 

atores envolvidos. Esse elenco de requisitos para fomentar a boa governança é que 

permite que uma organização se torne confiável para os cidadãos, e dessa forma se 

legitimando [sic] junto à sociedade. 

  

Ocorre que, nas últimas três décadas, a Administração Pública sofreu intensa mudança. 

Privatização, criação de agências reguladoras, introdução da eficiência, administração gerencial 

baseada no estilo do setor privado, ênfase na qualidade e em serviços públicos orientados para 

o cidadão, entre outras ações, estão cada vez mais presentes e são impactantes no gerenciamento 

da coisa pública no mundo (SEABRA, 2001). 

É neste sentido que se insere a questão da governança, como um rumo para a nova 

Administração Pública. Afinal, “os administradores das instituições públicas se encontram cada 

vez mais diante de decisões morais e defrontam-se com desafiantes pressões por melhores 

resultados econômicos, sem abandonar o aspecto social (...)” (MATIAS-PEREIRA, 2010, p. 

120). Portanto, condutas éticas e transparentes são imprescindíveis para este novo modelo. 

Segundo Nardes et al. (2016), a governança pública impõe ao governo três funções 

básicas: avaliar, direcionar e monitorar. A primeira função implica em considerar todos os 

fatores que envolvem qualquer ação pública de forma a gerar informações capazes de subsidiar 

o direcionamento das políticas do Estado, incluindo aí a criação de metas e prioridades, já a 

segunda função se identifica à medida em que os recursos são aplicados e ocorrem as 

orientações das funções organizacionais ao esperado pelas partes interessadas. Por fim, 

monitorar é comparar os resultados obtidos com aquilo que foi planejado, acompanhando e 

executando. 

Quanto aos princípios que regem o tema, seja ele aplicado à iniciativa pública ou à 

privada, são apontados: a relação ética, a conformidade, a transparência e a prestação de contas 

(MATIAS-PEREIRA, 2010). Para o Banco Mundial (WORLD BANK, 2007) seriam 

princípios: legitimidade, equidade, responsabilidade, eficiência, probidade, transparência e 

accountability. 

A ética e a governança andam em conjunto. A existência de um conjunto de valores 

arraigados e fortes direcionados ao comportamento probo é que promoverão a confiança na 

instituição. A governança, entendida como um sistema de valores pelo qual as organizações são 
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dirigidas e controladas, exige que todos os indivíduos envolvidos nas ações e atividades no 

setor público não sobreponham as suas aspirações e valores pessoais acima da boa gestão 

(MATIAS-PEREIRA, 2010). E para comprovar a observância destes valores tem-se os demais 

princípios elencados. 

Em primeiro lugar, é preciso implementar o princípio da conformidade (legalidade 

ampla), ou seja, é imperioso que a organização respeite as normas em geral. Para tanto, é 

necessário um sistema de controle interno efetivo, capaz de estar sempre averiguando o 

atendimento do conjunto normativo referente à organização e suas atividades (INTOSAI, 

2016).  

Ademais, deve existir também uma conformidade com os ditames da responsabilidade 

social e ambiental, posto estarem previstas em legislação, compõem o compromisso social que 

as organizações devem possuir para com o futuro da coletividade (CALIXTO, 2009). 

A prestação de contas também é fundamental, pois indica para os colaboradores em 

geral e para a sociedade o que está sendo realizado naquela organização e os resultados de todas 

as atividades. Essas informações devem ser precisas, claras, concisas e tempestivas, além de 

disponíveis em veículos de fácil acesso (NETO et al., 2009). A prestação de contas inclui 

assumir as responsabilidades pelos resultados, sejam eles quais forem. Este princípio-dever 

também pode ser chamado de accountability (CAMPOS, 1990). 

Especialmente quando o assunto é a Administração Pública, a prestação de contas torna-

se fundamental, pois o recurso administrado pertence a uma enorme quantidade de pessoas que 

sofrerão as consequências da aplicação destes recursos, sejam elas boas ou ruins. Assim, a 

prestação de contas é uma obrigação própria de um Estado Democrático de Direito, sob pena 

de violação da própria legitimidade dos governantes (NETO et al., 2009). 

Por fim, destaca-se a transparência. Embora muito relevante na área privada, ainda que 

preserve diversas restrições justificadas pelos segredos de negócio, no que se refere à 

Administração Pública, é essencial, prevalecendo, como regra, a divulgação. Considerando o 

disposto no artigo 37 da Constituição Federal em que está explícito o princípio da publicidade 

e todo o interesse público na participação cidadã e controle, a transparência é obrigatória e 

essencial para uma gestão pública que gere confiança na sociedade (FIGUEIREDO; SANTOS, 

2013). 

Além dos princípios elencados, é oportuno destacar outros direcionamentos que se 

fazem presentes quando o tema é a Administração Pública e a governança, a saber: alinhamento 

estratégico, criação de valor público, utilização criativa de recursos e avaliação de desempenho 

(MATIAS-PEREIRA, 2010). 
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Inexiste a possibilidade do exercício de governança sem uma interação entre a 

capacidade de comando e a de direção do Estado, portanto, deve haver uma gestão estratégica 

e alinhada para a criação do valor público, que, por sua vez, deve ser o objetivo básico da 

administração, ou seja, buscar atender, de forma efetiva, às necessidades coletivas que sejam 

politicamente desejadas, que tragam modificações para a sociedade, levando ao progresso da 

nação (MATIAS-PEREIRA, 2010). 

Considerando os recursos finitos que o Poder Público possui, faz-se necessário, como 

direcionamento, que o recurso público seja gasto de forma criativa, no sentido de ser empregado 

de formas menos tradicionais e mais capazes de gerar o valor público alvo. Por fim, deve ser 

constante a avaliação da atividade pública, com vistas a identificar as falhas, a percepção dos 

atendidos, e as melhores práticas (MATIAS- PEREIRA, 2010). 

Para concretizar a governança, em seu melhor aspecto, junto ao Estado, a doutrina 

aponta alguns elementos ou ferramentas a serem empregados, passa-se a eles. 

 

2.2.1   Ferramentas ou elementos para a concretização da governança no âmbito público 

 

Embora haja divergência quanto aos nomes empregados para os elementos ou 

ferramentas entre os autores do tema, todos eles reúnem-se em torno da implementação dos 

princípios anteriormente citados, assim alguns enumeram ferramentas mais genéricas, outros, 

ações mais concretas. 

Segundo Edwards et al. (2012), são elementos da boa governança a liderança (como a 

governança exige o comprometimento de todos, é necessário que exista uma excelente 

orientação do processo, realizada por líderes em todos os aspectos da expressão), integridade 

(mais uma vez ressalta-se a ética como valor primordial. A integridade está relacionada a um 

conjunto de ações voltadas para a garantia de um ambiente honesto e objetivo, voltado para a 

produção de valor público), responsabilidade, transparência e integração (o conjunto de ações 

que compõe a governança devem estar ligados e compreendidos em seu todo pelo conjunto de 

envolvidos). 

Já para Nardes et al. (2016) os elementos/ferramentas devem ser: o estabelecimento de 

ações que se espera do agente. Retomando a relação de agência, a ausência de definições para 

o gestor abre espaço para ações fixadas em interesse individual, portanto, uma ação inicial 

profícua é o estabelecimento de entregas que o agente deverá realizar. Uma forma de 
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estabelecer essas entregas é a criação de um planejamento estratégico ou de políticas detalhadas 

sobre os temas na forma de normas. 

A criação de códigos de conduta também constitui ferramenta de implementação, como 

por exemplo, um Código de Ética. Ademais, é preciso que a violação dos padrões estabelecidos 

seja passível de responsabilização efetiva, sob pena de tornar-se “letra morta” (CAMARGO et 

al., 2014). 

Outro importante elemento diz respeito à estruturação de controles, internos e externos, 

de modo a averiguar o comportamento do agente, diante da agenda estabelecida pelo principal. 

O controle dirá se o alinhamento estratégico ocorreu ou não. É importante destacar que o 

trabalho dos órgãos de controle fica mais eficiente se outra ferramenta for adotada, qual seja: a 

gestão de riscos. O que significa identificar, administrar e prevenir riscos relacionados à 

execução da atividade da organização. Portanto, uma instituição que possui programa de gestão 

de riscos consegue minimizar a não realização do valor público (NARDES et al., 2016). 

Por fim, deve-se implementar a transparência e a participação cidadã, criando canais em 

que esses principais possam participar das decisões relevantes e disponibilizar, da forma mais 

acessível e abrangente, as informações sobre a organização, de modo que o conjunto de 

cidadãos saiba o andamento do trabalho do agente. Para tanto, na esfera pública, existe a 

determinação da Lei de Acesso à Informação, a previsão da criação dos Planos de Dados 

Abertos, entre outros (FIGUEIREDO, 2013). 

Além das ferramentas e elementos citados, existem estruturas que são referenciadas 

como aptas ao cumprimento destes importantes elementos. Este trabalho refere-se a uma delas, 

qual seja, a ouvidoria. No entanto, é importante conhecer as demais. 

 

2.2.2   Estruturas de governança 

 

As estruturas responsáveis pela implementação da governança são aquelas que 

transformarão em ações os princípios já elencados neste trabalho, bem como utilizarão as 

ferramentas anteriormente mencionadas. Não são órgãos pré-determinados, portanto, nomes e 

funções podem variar. Neste trabalho, como o foco são as organizações públicas, 

especificamente, uma instituição pública de ensino, é interessante conhecer a proposta 

elaborada pelo Tribunal de Contas da União, em seu referencial básico de governança. 

Segundo TCU (2014), na Administração Pública temos: (a) instâncias externas de 

governança, (b) instâncias externas de apoio à governança, (c) instâncias internas de governança 

e (d) instâncias internas de apoio à governança (ver Figura 01). 
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As instâncias externas de governança são responsáveis pela fiscalização no âmbito 

estatal, portanto, aqui se refere ao próprio Tribunal de Constas da União e outros órgãos que 

não pertencem à esfera do Executivo e que o controlam (TCU, 2014).  

Essas estruturas contam com atividade de apoio que, embora não sejam assim 

formalizadas, agem no sentido de, faticamente, controlar o gestor público. Podem ser citadas 

como exemplos as organizações sociais que fiscalizam a coisa pública, como os observatórios 

de despesas públicas (instâncias externas de apoio à governança). De outro lado, decorrente 

inclusive do poder de autotutela da própria Administração Pública, existem órgãos internos de 

governança. Esses órgãos são responsáveis por monitorar e verificar a atividade do agente, 

diante do interesse público a ser atendido. Como exemplo, citam-se os Conselhos Superiores 

das Instituições de Ensino Superior. Por fim, as instâncias internas de apoio à governança são 

aquelas que cooperam, em geral, com a instância interna de governança para verificação do 

cumprimento das obrigações do agente, é o caso da auditoria interna, por exemplo (TCU, 2014). 

Vejamos a figura 01 que representa essas estruturas. 

 

Figura 01 – Estruturas de Governança da Administração Pública 

Fonte: TCU. Referencial Básico de Governança, 2014, p. 28. 
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Visto os temas em geral relativos à governança, passa-se a tratar das instâncias internas 

de apoio, especialmente de uma nova estrutura que vem ganhando respaldo legal por sua 

atuação capaz de promover o contato direto do principal com o agente, isto é, a ouvidoria. 

 

2.2.3   Instâncias Internas de Apoio à Governança: o caso da Ouvidoria 

 

Como visto, compõe as instâncias internas de apoio à governança uma série de 

estruturas que, agindo de formas variadas, estão alinhadas aos objetivos de melhorar a condução 

dos trabalhos das organizações públicas. 

É possível citar, entre elas, o caso das auditorias internas que, exercem a avaliação dos 

controles instituídos pela gestão, avaliando as impropriedades de forma a manter ciente os altos 

cargos da estrutura administrativa sobre os andamentos das atividades do agente e a forma de 

execução dos trabalhos. Desse modo, elas contribuem com a governança pública à medida que 

disponibilizam aos gestores e à sociedade as suas análises (ATTIE, 2007). 

Outras instâncias internas podem ser caracterizadas como comissões, por exemplo, as 

comissões de ética ou de integridade. Elas atuam no sentido de disseminar boas práticas e 

condutas às áreas pertinentes. Além disso, elas podem englobar possíveis instâncias de punição. 

Portanto, esses elementos são relevantes para a implementação de governança (BRASIL. CGU, 

2017).  

Porém, há entre os setores que compõe as instâncias internas de apoio à governança um 

setor que vem ganhando destaque nos últimos anos no Brasil, devido às suas peculiaridades em 

se tratando de quem representa diante das organizações públicas, trata-se das ouvidorias 

(CALLEGARI, 2014). 

As ouvidorias públicas não são um fenômeno recente em termos históricos no mundo, 

nem mesmo no Brasil. Algo similar à versão conhecida na atualidade surgiu em 1823, em um 

projeto que previa a constituição de um juízo do povo, porém o tema só começou a ser discutido 

efetivamente a partir do terceiro quarto do século XX (MENEZES, 2017). Embora este 

“defensor do povo” (lembrando o modelo Suíço do ombudsman) não tenha surgido na 

Constituição de 1988, a inserção do artigo 37 possibilitou a implantação das ouvidorias, seja 

pela previsão do princípio da publicidade, seja pela previsão expressa da criação de canais para 

a participação do usuário dos serviços públicos, com o objetivo de apresentar reclamações e 

obter informações (CRFB, 1988). 
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Segundo Alves (2014), a concepção atual da Ouvidoria pode ser entendida de forma 

geral como órgão de atendimento às demandas individuais do cidadão em suas mais variadas 

necessidades diante da administração, buscando solucioná-las dentro dos seus limites de 

atuação, patrocinando a demanda individual em face do poder público ou privado. 

Assim, pode ser destacado como objetivos das ouvidorias a melhoria do atendimento 

para os usuários, o zelo pela imagem pública da organização, de forma a buscar a solução 

pacífica dos conflitos, reduzindo a litigância com usuários do serviço e avanços e melhorias nos 

processos e procedimentos internos a fim de garantir prestação de serviços de excelência 

(MELLO et al., 2012). 

Machado organiza as formas de atuação da ouvidoria em cinco tipos que, podem estar 

mais ou menos presentes, conforme o contexto em que está inserida, não elas: 

 

a) Ouvidoria como um canal de interação com o cidadão; b) Ouvidoria como 

instrumento de mediação; c) Ouvidoria como um instrumento de gestão da qualidade 

dos serviços prestados; d) Ouvidoria como um lugar difusor e de defesa dos Direitos 

Humanos; e, por fim, e) Ouvidoria com caráter investigativo. (MACHADO et. al., 

2011, p.149). 

 

Os dois últimos tipos são, talvez, os menos conhecidos. O caráter difusor de direitos 

humanos está atrelado à própria humanização das organizações e a aproximação delas com os 

atendidos; já o segundo, relaciona-se ao poder apuratório inicial que possui a ouvidoria que, 

para o encaminhamento correto da questão, muitas das vezes, realiza verdadeira investigação 

do ocorrido. 

Existe certa divergência quanto a origem da primeira ouvidoria pública do Brasil. Para 

alguns (BAESSO, 2013), seria a ouvidoria do Município de Curitiba, para outros (MENEZES, 

2017), a ouvidoria do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA). 

Contudo, somente em 2012 as ouvidorias começaram a ser realmente implementadas e 

acompanhadas pelos órgãos de controle. Essa radical mudança no ambiente público está 

atrelada à edição da Lei 12.527 de novembro de 2011. Essa lei trata de assunto de grande 

importância para o país: o acesso à informação. Além de garantir o direito ao acesso passivo, 

isto é, mediante solicitação do interessado, a normativa coloca como princípio das organizações 

federais a transparência ativa, ou seja, a disponibilização de informações de interesse público 

em meio livremente acessível por qualquer um do povo. Assim, essa lei incentivou a criação 

das ouvidorias, pois elas também servem de canal para a obtenção de informações. 
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O número de ouvidorias públicas do Brasil é crescente. Segundo o Projeto Coleta OGU 

2014 (IPEA, 2016), existem 285 ouvidorias no âmbito dos órgãos e entidades do Poder 

Executivo Federal. São 285 órgãos capazes de promover democracia e efetivar melhoria da 

gestão em direção ao cumprimento das missões institucionais. 

Essencial para o contexto de governança pública, então, pois estabelece a ligação direta 

entre agente e principal, abrindo caminho para a verificação da vontade deste último em vários 

momentos da execução dos serviços e políticas públicas. O conceito mais simples de 

governança inclui a participação democrática por tratar-se de uma colaboração entre diversos 

atores dentro de um Estado, com base na melhoria da eficiência e da eficácia administrativa, e 

no respeito aos valores de uma sociedade democrática (ZANDOMENECO, 2018). 

Segundo TCU (2014), são três os princípios básicos que norteiam as boas práticas de 

governança nas organizações públicas: transparência, integridade e prestação de contas. Tanto 

o conceito de transparência, quanto o de integridade, estão diretamente relacionados à 

ouvidoria, pois em suas atribuições está prevista a estreita relação com a sociedade, seja para 

informá-la, captar suas insatisfações ou dar andamento a elas, podendo indicar falhas éticas ou 

mesmo ilegalidades. A ouvidoria é um verdadeiro “termômetro” da Gestão, indicando o 

atendimento do interesse público ou não, ou ainda se o atendimento se dá com base em critérios 

de eficiência eeficácia. 

Nesse sentido, a ouvidoria atua como norteadora das ações dos gestores, fazendo com 

que as políticas estatais sejam efetivamente cumpridas, combatendo o conflito de interesses que 

podem surgir entre a moralidade pessoal do administrador público e a moralidade 

administrativa. 

Agindo em âmbito interno, a ouvidoria atua de forma estratégica à medida que as 

manifestações a ela endereçadas podem ser tratadas e gerar inteligências com o objetivo de 

melhoria dos serviços prestados e, no caso da esfera pública, gerar maior valor percebido pelo 

cidadão que, nesse contexto, atua como consumidor e dono da organização (BAESSO, 2013). 

É possível enumerar diversas vantagens na atuação do ouvidor, ou seja, àquele que irá 

fazer valer a voz do cidadão dentro da administração pública, tais como: proteção dos direitos 

individuais, revisão justa e objetiva dos problemas dos cidadãos, capacidade de identificar e 

sugerir reformas administrativas e promoção de processos políticos e administrativos que levem 

em conta os cidadãos. Essas vantagens são evidenciadas por Caiden (1983),  a fim de reafirmar 

o papel da ouvidoria para a garantia do direito fundamental de receber boa prestação dos 

serviços públicos. 
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Nesse mesmo sentido, agora discorrendo sobre as características pertinentes a um 

ouvidor (ombdsman), Larry Hill (1976) propõe que seja uma pessoa confiável, garantidora da 

proteção legal dos indivíduos e a despeito de não poderem corrigir as decisões dos governantes, 

poder criticá-las a partir das manifestações recebidas. Algumas características interessantes de 

um Ouvidor seriam, a saber, independência, jurisdição ampla, acesso direto e mecanismos para 

corrigir atos de má administração. 

Se por um lado a ouvidoria confere maior transparência e participação, de outro, pouco 

se conhece sobre sua aptidão como instrumento de gestão. Aliás, os instrumentos de 

governança, de forma geral, ainda são pouco conhecidos pelas Instituições (SALES et al., 

2016), a menos que determinados pela lei de forma expressa. 

Portanto, ainda que introduzida na estrutura administrativa, por vezes, a ouvidoria não 

serve ao seu intuito completo de criação. Os motivos para tanto são variados, daí a ressalva 

realizada por Biagini (2016) no sentido de estabelecer não somente a criação das ouvidorias, 

mas também que a organização as legitime, garantindo assim maior independência das ações 

do ouvidor no sentido de que seu posicionamento possa ser acatado pelas instâncias acadêmicas 

e administrativas no intuito de gerar melhorias dos serviços prestados. Machado corrobora esta 

visão, ressaltando que ouvidorias mal implementadas produzem o resultado inverso ao que 

deveriam, piorando a imagem de uma instituição. Tais dificuldades podem ser atribuídas desde 

ao desconhecimento de suas atribuições até a sua má alocação organizacional (MACHADO et 

al., 2011). 

Esse entendimento está englobado nas recentes modificações legislativas sobre o tema, 

principalmente naquilo que dispõe o artigo 13 da lei 13.460 de 2017, o qual promove verdadeiro 

alargamento e exigência de um fazer/dever às ouvidorias, para que sejam mais combativas e 

ativas na busca do aperfeiçoamento da prestação de serviços. 

Considerando a Lei 13.460/2017, estamos diante de uma verdadeira revolução na 

relação Estado/Sociedade, pois por meio dela o cidadão pode cobrar e exigir melhorias 

constantes no serviço público. Além disso, outras ações, como a “Plataforma de Cidadania 

Digital” (Decreto Federal 8.936/2016), trazem o cidadão ao centro das prioridades de ação do 

Estado e estabelece como base a oferta de serviços de excelência (BITTENCOURT, 2018). 

Gabardo (2017) discorre sobre a novação legislativa trazida pela lei  13.460/2017,  

apontando algumas impropriedades no que concerne a sua singeleza, mas, no geral, indica a 

importância do tema, assim como aponta para a necessidade da criação de estruturas 

compatíveis com a nova necessidade criada pela legislação a fim de se alcançar os fins 

propostos. Cardoso (2017) complementa que a novação legislativa trazida pela lei 13.460 
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garantirá avanços no que diz respeito ao controle social das instituições, contribuindo assim 

para aperfeiçoamento da infraestrutura e qualificação dos agentes públicos. 

Dessa forma, é inegável que para a disseminação da governança e melhoria dos serviços 

prestados pela Administração Pública por meio de participação do cidadão, a ouvidoria passa a 

ter função estratégica. 

 

2.3 A Ouvidoria em Instituições Públicas de Ensino 

 

As ouvidorias são uma realidade nas gestões das instituições de ensino. Por incentivo 

legal, paulatinamente, estas organizações implantam setores que contemplam a ouvidoria e 

acesso à informação, bem como outros assuntos relacionados à comunidade. 

Glüer (2006) aponta que as primeiras ouvidorias universitárias têm origem no Espírito 

Santo (Universidade Federal do Espírito Santo, em 1992), Brasília (Universidade de Brasília, 

1993) e Londrina (Universidade Estadual de Londrina, 1994). 

Especialmente nas Instituições de Ensino, a ouvidoria significa enorme espaço de 

participação, seja para servidores, seja para estudantes que, por vezes, não se sentem ouvidos 

em suas situações específicas.  

Além disso, a institucionalização da ouvidoria universitária fortalece a própria imagem 

da instituição perante a sociedade à medida que os trabalhos se tornam mais transparentes com 

garantias da qualidade dos serviços prestados (BIAGINI, 2016). Nas palavras de LYRA (2000, 

p. 06): 

 

E será o próprio usuário – ou o cidadão comum – que, através do Ombudsman, irá 

contribuir para melhorar o funcionamento, como um todo, da administração, ao 

concretizar, na ação desta, o binômio eficácia-democracia. Quer dizer, os melhores 

resultados no interesse do maior número. Além do mais, a Ouvidoria também favorece 

soluções coletivas, na medida em que: 

1) estimula o cidadão a abandonar atitude de passiva resignação, face ao desempenho 

insatisfatório da instituição pública, tornando-o protagonista da mudança; 

2) ajuda-o, na maioria dos casos, a perceber que a solução das questões de seu 

interesse imediato, pautada nos princípios de eficácia e de justiça, é indissociável do 

aprimoramento, em benefício de todos, da ação desenvolvida pelos responsáveis pela 

república; 

3) toma iniciativas de caráter estruturador que objetivam promover mudanças de 

interesse geral da comunidade universitária e da sociedade. 
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Importa destacar a peculiaridade da estrutura das instituições de ensino quando o 

assunto é a identificação do conjunto de interessados, ou seja, dos principais, conforme a já 

mencionada teoria da agência. Ocorre que no contexto destas autarquias existe uma pluralidade 

de interesses e pensamentos que perseguem objetivos variados. Compondo a comunidade 

acadêmica encontram-se estudantes, pais e familiares, professores, técnicos administrativos, 

colaboradores terceirizados, estagiários, comunidade vizinha e tantos outros. Portanto, a 

pluralidade de principais torna as relações complexas, bem como a identificação do interesse 

público nas variadas situações cotidianas (STÜRMER, 2017). Diante desse cenário, alia-se uma 

estrutura de gestão peculiar. Enquanto em uma sociedade empresária, pública ou privada, o 

escalonamento de poder é bem definido, bem como as atribuições, nas instituições de ensino 

esta realidade não se verifica. Ao contrário, existe certa diluição de poder e de 

responsabilidades. Portanto, não é simples identificar o responsável e a forma de resolução das 

questões apresentadas. Mais difícil ainda é transformar a prática diária de resolução de conflitos 

em ações globais, visto a pluralidade de agentes políticos e a coletividade adotada para a tomada 

de decisões, ainda que não haja previsão expressa sobre o tema em muitas circunstâncias 

(ROSTAND, 2017). 

Ainda em relação às questões administrativas, o ouvidor, na maior parte das instituições, 

é escolha do chefe máximo, portanto, não passa por eleição ou outro processo representativo-

popular (IPEA, 2016). 

Com os conhecimentos aqui apresentados, será possível compreender o contexto em que 

se insere o presente trabalho e a necessidade de sua elaboração. A seguir veja-se os 

procedimentos metodológicos a serem utilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

 

Para atingir o objetivo do estudo proposto, foi desenvolvida uma pesquisa qualitativa 

aplicada, de cunho explicativo, utilizando análise de conteúdo. Essa escolha se justifica pela 

intenção de avaliar a atuação da ouvidoria sob o viés de instrumento da governança. 

Quanto aos procedimentos de coleta de dados, a pesquisa foi composta de pesquisa 

bibliográfica e documental, observação participante, entrevistas semiestruturadas, que foram 

conjugadas com posterior análise de conteúdo. A primeira etapa constituiu-se de levantamento 

bibliográfico e análise documental dos conceitos, teorias da agência, governança pública e 

ouvidoria, doutrinas e legislações internas e externas à instituição, com intuito de busca de 

embasamento teórico sobre o tema e o que vem sendo discutido pelos autores referência. Em 

seguida, foram realizadas entrevistas com os gestores, nos moldes elencados apêndice 1, além 

de considerar a experiência pessoal do autor junto à ouvidoria. 

Tais métodos foram triangulados, permitindo mitigar falsas percepções ou incoerências 

e obtendo o máximo possível de aspectos do objeto deste trabalho (FLICK, 2009). A 

triangulação tem como objetivo “não apenas para o exame do fenômeno sob o olhar de 

múltiplas perspectivas, mas também enriquecer a nossa compreensão, permitindo emergir 

novas ou mais profundas dimensões. Ela contribui para estimular a criação de métodos 

inventivos, novas maneiras de capturar um problema para equilibrar com os métodos 

convencionais de coleta de dados” (AZEVEDO et al., 2013, p.04). Faz- se necessário então, 

devido à complexidade do fenômeno em virtude da hipótese elaborada, mais de um instrumento 

de detecção, pois ela não se encontra explicita, de fácil constatação. 

Após a etapa de coleta, os dados foram analisados utilizando-se o método da análise de 

conteúdo. Conforme descreve Bardin (2016), a análise de conteúdo tem por objetivo a 

superação da incerteza, ou seja, aquilo que é percebido pelo analista tenha o condão de ser 

generalizável e tornado válido para os demais casos, assim também como o enriquecimento da 

leitura, que é a exploração do material a fim de estender e aprofundar uma percepção a partir 

de uma análise mais rebuscada, que a princípio era visualizada. 
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3.1 Procedimentos de coleta dedados 

 

Nesta seção, foram descritas as técnicas utilizadas para a coleta de dados desta pesquisa. 

Foram utilizados levantamentos bibliográficos e documentais, observação participante 

e entrevistas semiestruturadas. As descrições encontram-se dispostas em tópicos próprios a fim 

de facilitar a compreensão de cada etapa empregada na metodologia proposta. 

Posteriormente, foi realizada a análise dos dados, conforme as categorias de análise 

propostas, com a inserção dos dados pertinentes. 

 

3.1.1   Pesquisas bibliográfica e documental 

 

Para a exploração bibliográfica, foram levantados os trabalhos atinentes aos temas de 

ouvidoria e governança, compondo essa análise: artigos, livros, dissertações e teses que 

puderam dar clareza ao objeto estudado. Também foram utilizadas produções de campos de 

estudos distintos daqueles que o autor inicialmente tinha estabelecido como necessários. 

O presente método serviu para a formação do arcabouço teórico que foi utilizado como 

base para a criação e desenvolvimento do capítulo 2 (fundamentação teórica) do trabalho, sendo 

utilizado, posteriormente, no processo de triangulação, o qual contribuiu com a exploração e 

análise finais juntamente com os outros métodos. 

Inicialmente, os trabalhos pesquisados versaram sobre o tema ouvidoria. Os achados 

abordavam sobre o viés do acesso à administração pública que a ouvidoria promove ao cidadão 

e a promoção da cidadania. 

Foram acessadas as bases Spell, Capes e Scielo, gratuitas, de livre acesso, com a 

finalidade de investigar as publicações acerca dos temas centrais deste trabalho. O período 

buscado foi dos anos de 2013 a 2018. Essa escolha se deu em função de utilizar materiais 

produzidos após a promulgação da lei 12.527/2011 que regulamentou o acesso à informação no 

Brasil e, em parte, impulsionou o tema da ouvidoria. Além disso, abordar os últimos cinco anos 

de publicação abrangeu as discussões mais atuais sobre os assuntos. Quanto aos termos de 

busca, em todos os casos, utilizou-se “ouvidoria” e “governança pública” no título das 

publicações. 

Conforme o gráfico 1, é possível visualizar que o tema ouvidoria não se materializa em 

uma grande produção de artigos, inexistindo publicação em algumas bases em determinados 

anos. 
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Gráfico 1 - Pesquisa sobre o assunto ouvidoria 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor, 2019. 

 

 

Quanto aos assuntos tratados, esses versaram quase que unanimemente sobre o viés do 

acesso à informação e ao cidadão diante do poder público, sendo em sua maioria voltados às 

ouvidorias do Sistema Único de Saúde. 

Também foi acessada a base de dados do Google Acadêmico. Foram encontrados 193 

resultados (incluindo relatórios, materiais de cursos e livros, TCC e outros). Cerca de 18 estudos 

tratavam de ouvidoria e educação e 31 relacionando ouvidoria às palavras: controle, 

participação e transparência (sem referência a área da saúde ou educação) 

Na busca por mais materiais acerca do tema ouvidoria, passou-se a análise das bases da 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) “que integra os sistemas de 

informação de teses e dissertações existentes em 115 instituições de ensino e pesquisa do 

Brasil” (IBICT, 2019). O termo ouvidoria foi buscado no título do trabalho e foram encontrados 

o total de 34 dissertações e 07 teses sobre esse tema. Dentre essas, sete versaram sobre a 

ouvidoria em instituições de ensino superior, conforme quadro 3: 
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Quadro 3 - Teses e Dissertações - BDTD 

 

Ano Título Autor Objetivo Instituição Tipo 

2013 As ouvidorias 

públicas  nas 

instituições de 

ensino superior: a 

experiência da 

Universidade Federal

 de 

Pernambuco 

BIAGINI, 

Liane 

analisar como a 

estrutura das 

Ouvidorias integra-

se  ao 

contexto 

institucional  da 

Universidade 

Federal  de 

Pernambuco; 

propondo, para 

tanto, uma 

abordagem 

conforme  o 

sociólogo Alberto 

Guerreiro Ramos 

UFPE Dissertação 

2013 Um estudo sobre a 

ouvidoria da 

Universidade Federal 

do Pará: 

contribuições  e 

desafios 

ROCHA, 

Iraneide 

Evangelista 

investigar como a 

ouvidoria  vem 

desempenhando 

suas atribuições e 

competências, nas 

relações com a 

comunidade 
universitária. 

UFPA Dissertação 

2014 A ouvidoria na 

universidade pública: 

probabilidades  e 

improbabilidades 

dacomunicação 

CAMATTI, 

Tassiara 

Baldissera 

investigar o papel da 

ouvidoria nas 

organizações 

universitárias; 

analisar como se 

processa  a 

comunicação na 

ouvidoria 

universitária  e 

discutir  as 

probabilidades  e 

improbabilidades da

 comunicação 

na  ouvidoria 
universitária. 

Pontifícia 

Católica do 

Rio Grande do 

Sul 

Tese 

2014 O Instituto  da 

Ouvidoria como 

Instrumento para a 

melhoria da Gestão 

Pública 

Universitária: Estudo 

de caso da Ouvidoria 

Geral da 

Universidade 
Federal do Espírito 

Santo 

ALVES, 

Juliana Cruz 

estudar suas 

estratégias  e 

verificar a forma de 

auxílio desse órgão 

junto à gestão 

pública da UFES, a 

partir das impressões 

dos usuários do 

órgão. 

UFES Dissertação 
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2016 

 

 

Ouvidoria  da 

UFCG:

 control

e social e melhoria da

 gestão 
universitária 

OLIVEIRA, 

Thiago 

Francisco Silva 

de 

analisar o que vem 

sendo e o que ainda

 pode ser 

feito para que a 

Ouvidoria   da 

Universidade 

Federal    de 

Campina Grande 

influencie 

efetivamente  na 

melhoria   da 
gestão e no 

controle social na 

entidade 

UFCG 
(PROFIAP) 

Dissertação 

2017 As ouvidorias 

públicas 

universitárias: 

autonomia, 

potencialidades e 

limites 

SANTANA, 

Maurino 

Medeiros de 

compreender o 
papel das 

ouvidorias 

universitárias das 

Instituições Federais

   de 

Ensino Superior do

 país, sua 
inserção no 

contexto de 

democratização e 

seus desafios no 

tocante  à 
autonomia 

UFPB Dissertação 

2018 Práticas de 
medição de 

desempenho em 

ouvidorias  públicas

 das 

Instituições Federais 

de Ensino Superior 

SILVA, 

Josiane de 

Fátima Rosa da 

observar as 
práticas de 

medição    de 

desempenho 

adotadas  pelas 

ouvidorias públicas

   das 

Instituições Federais

    de 

Ensino Superior 
(IFES) 

UFSCAR Dissertação 

Fonte: elaborado pelo autor, 2019. 

 

 

Além das pesquisas expostas anteriormente, buscou-se fontes bibliográficas em órgãos 

governamentais como IPEA, TCU, CGU e obras coletivas organizadas sobre o tema por 

instituições de ensino e associações. 

Conforme ensina Bardin (2016), à medida que o pesquisador adentra no campo 

analítico, surgem novos campos de análise e novas hipóteses antes não consideradas, 

enriquecendo a pesquisa e revelando novas perspectivas de respostas ao objetivo. 
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À medida que o tema ouvidoria era explorado e a construção do referencial teórico 

ocorria, foi percebida a necessidade de se adentrar mais profundamente em um campo não tão 

explorado até aquele momento da pesquisa. Assim, novas formas de visualização do problema 

surgiram, necessitando pesquisas dos conceitos de governança, seu histórico de surgimento, os 

quais foram indispensáveis para a melhor compreensão do próprio tema ouvidoria como uma 

solução ao conflito de agência formulado por Jensen e Meclkin (1976). 

Novamente, foram consultadas as bases de dados de livre acesso Spell, Capes e Scielo 

(Gráfico 2). O período de extração foi do ano de 2013 a 2018, utilizando-se a expressão 

“governança pública” no título das publicações, totalizando 881 artigos, tendo a base de dados 

capes significativamente mais produções do que as duas outras. 

 

Gráfico 2 - Pesquisa sobre o assunto Governança Pública 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor, 2019. 

 

O assunto governança pública também foi tema de busca na Biblioteca Digital Brasileira 

de Teses e Dissertações, totalizando 75 dissertações e 22 teses, conforme gráfico 3. 

 

Gráfico 3 - Teses e Dissertações sobre o assunto: Governança Pública 

 

Fonte: elaborado pelo autor, 2019. 
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Importa destacar que, quanto ao tema governança pública, a variedade de subtemas 

encontrados foi enorme, envolvendo tecnologia da informação, meio ambiente, controle e 

outros. 

A pesquisa bibliográfica funcionou como substrato básico deste trabalho, pois foi 

imprescindível para o entendimento dos conceitos fundamentais que o nortearam. Por outro 

lado, a pesquisa documental foi essencial como forma de compreender o contexto investigado, 

já que a utilização dos normativos institucionais evidencia a proposta de gestão pública do IF 

Sudeste MG, especialmente sua forma de implementação do poder de comando. 

Desta forma, aliada à busca das teorias, foi realizada pesquisa documental dos 

normativos que regem os assuntos de ouvidoria e governança, bem como demais documentos 

e relatórios atinentes à alta administração da organização, objeto deste estudo. 

O quadro número 4 destaca o conjunto de documentos internos e externos analisados. 

 

Quadro 4 – Relação de documentos analisados 

 

Documento Tema 

Constituição da República Federativa do Brasil. Constituição Federal. 

Emenda constitucional número 19 de 1998. Modifica o regime e dispõe sobre princípio e 

normas da Administração Pública, Servidores e 

Agentes políticos, controle de despesas e finanças 

públicas e custeio de atividades a cargo do 

Distrito Federal, e dá outras providências. 

Lei 12.527 de 18 de novembro de 2011. 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. 

Lei 13.460 de 32 de junho de 2017. Dispõe sobre participação, proteção e defesa dos 

direitos do usuário dos serviços públicos da 

administração pública. 

Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional. 

Decreto 9.203 de 22 de novembro de 2017. Dispõe sobre a política de governança da 

administração pública federal direta, autárquica e 

fundacional. 

Referencial básico de governança (TCU) Manual de governança aplicável a todos os 

órgãos e entidades da administração pública. 

Regimento Geral do IF Sudeste MG de novembro 

de 2018. 

Estabelece as normas gerais e principais a serem 

obedecidas em âmbito do IF Sudeste MG. 

Regimento da ouvidoria do IF Sudeste MG. Documento que regulamenta a criação, formação 

e formas de atuação da ouvidoria do IF 

SudesteMG. 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do 

IF Sudeste MG 2014/2 – 2019. 

Diretrizes e metas estabelecidas no período de 

tempo proposto. 
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Relatório de Ouvidoria do IF Sudeste MG (2013-

2016). 

Documento relatando atividades desenvolvidas 

pela ouvidoria do IF Sudeste MG no período 

proposto. 

Relatório de Ouvidoria do IF Sudeste MG (2016-

2018). 

Documento relatando atividades desenvolvidas 

pela ouvidoria do IF Sudeste MG no período 

proposto. 

Fonte: elaborado pelo autor, 2019. 

 

O levantamento dessas informações permitiu o conhecimento fidedigno sobre os 

seguintes aspectos: 

 

•Informações sobre a organização (formação, histórico, localização, 

áreas de atuação e informações relevantes). 

•Tipo e formato de suas rotinas organizacionais. 

•Dinâmica de relacionamento entre os campi. 

•Método de discussão para a tomada de decisões administrativas. 

 

3.1.2   Observação participante não estruturada 

 

Para melhor aferição do fenômeno ora estudado, foram utilizados os registros e 

percepções provenientes da observação participante do cotidiano da Ouvidoria do IF Sudeste 

MG de forma não estruturada, ou seja, sem que categorias de análise fossem previamente 

descritas, fazendo com que o autor descobrisse por meio do dia-a-dia dos trabalhos as relações 

ali existentes (MÓNICO et al., 2017). 

Essa atividade se tornou importante, pois utiliza os sentidos na busca de determinadas 

nuances da realidade, não consistindo em apenas ver e ouvir, mas também examinar os fatos e 

os fenômenos estudados (MÓNICO et al., 2017). O autor do presente trabalho exerceu função 

de Ouvidor Geral da organização no período de agosto de 2016 a agosto de 2018 e vivenciou a 

cada demanda recebida todo o procedimento interno para o deslinde da ocorrência. 

Esse método corrobora aquilo que se aponta como sendo possibilidade de “obter uma 

perspectiva holística e natural das matérias a serem estudadas”, distinguindo-se a observação 

participante da mera observação, onde o pesquisador detém maior capacidade de avaliação e 

aferição do cotidiano daquilo que se pretende estudar. A Observação Participante é devida em 

estudos exploratórios, estudos descritivos e estudos que visam à generalização de teorias 

interpretativas (MÓNICO et al., 2017). 
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O investigador torna-se membro do grupo, organização. À medida em que fica imerso 

na progressão dos eventos, o observador por estar em uma posição privilegiada, pode obter 

informações e compreensão com maior riqueza de detalhes do que seria possível se estivesse a 

observar de fora (VINTEN, 1994). 

No caso específico em que o autor foi membro do setor de ouvidoria do IF Sudeste MG 

pelo período anteriormente mencionado, ganha relevância o fato de que atuou com a antiga e 

atual gestão da instituição (a mudança de Reitor ocorreu em maio de 2017), trazendo assim 

maior riqueza de detalhes de como eram os processos de tomada de decisão e governança, além 

do que, o autor ainda faz parte de dois outros setores de governança, sendo eles, a Auditoria 

Interna e a Comissão de Ética Pública. Basicamente, os dados coletados da observação foram 

positivados nos controles de atendimento e no Relatório Final de Ouvidoria, submetido à 

aprovação do Conselho Superior da Instituição quando do final do mandato. 

O presente método contribui na problematização da pesquisa e objetivos formulados em 

virtude da experiência tanto na atividade como Ouvidor, bem como nas outras atividades que 

atuou e atua o autor em órgãos de apoio à governança. 

Mónico et al. (2017) esclarece que a observação participante é um método 

especialmente apropriado para estudos exploratórios, ou seja, é apropriada para a elaboração de 

descrições “qualitativas”, de tipo “narrativo” que permitem obter informações preciosas para a 

investigação, “exemplificando, formulando hipóteses de investigação, auxílio à elaboração ou 

adaptação de teorias explanatórias, concepção de escalas de medida dos constructos em 

análise”. 

Através dos conhecimentos adquiridos na atuação direta, participante, dos processos da 

ouvidoria do IF Sudeste MG, a percepção da pesquisa, bem como a forma de abordagem, 

ganharam um grau de significância que, caso não tivessem sido empregadas, atingiria 

sobremaneira os resultados. 

Essa atuação, combinada com a experiência prévia na atividade de auditor interno da 

instituição, trouxe uma visão sob a ótica da promoção de mudanças institucionais que 

inicialmente não se tinha condições de se ter. Foi na busca do “pós fato”, ou seja, o momento 

posterior ao tratamento da demanda do cidadão, que o autor pode constatar as dificuldades de 

se colocar em prática as soluções ora sugeridas. Essa questão será melhor relatada no capítulo 

4. 

Por isso, tem-se aqui o mais importante instrumento de coleta de dados da presente 

pesquisa, atuando como uma bússola, adquirida de maneira empírica e não estruturada, que 

ajudou de forma fundamental em todo o processo analítico. 
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Quanto à questão dessa observação ter ocorrido em período anterior ao da pesquisa e 

coleta de dados, as categorias de análise versam sobre o dia-a-dia dos trabalhos efetuados 

naquela época, ou seja, entende-se que mesmo sem o objetivo inicial de se perquirir os motivos 

da pesquisa, essa situação já era visualizada e vivenciada pelo autor. Mônico et al. (2017) revela 

que a observação não estruturada, ou seja, aquela que não estabelece formas prévias de análise, 

é parte integrante do rol de categorias possíveis da observação participante. 

Apesar do fato das observações não terem tido anotações específicas e voltadas ao 

estudo proposto, a existência do relatório de ouvidoria do período, com dados referentes à forma 

de atuação bem como os resultados dos trabalhos, foi utilizado como suporte metodológico 

daquilo que se pretendeu descrever. 

Porém, apesar de fundamental na persecução e elaboração dos objetivos e hipóteses 

propostos, a observação participante necessita de outros métodos de coleta a fim de corroborar 

com o observado e validar por outras vias os achados. Smith (2001) ensina que a investigação 

por meio de entrevistas com os atores que participam do objeto estudado garantem oportunidade 

para o investigador corroborar seu entendimento das coisas, bem como obter informações extras 

relevantes ao estudo. 

Assim, passemos ao método de coleta de dados indicado pelos autores para posterior 

enriquecimento da análise. 

 

3.1.3   Entrevistas semiestruturadas 

 

As entrevistas estabelecem uma das mais importantes fontes de dados na pesquisa 

qualitativa, pois nesta modalidade, o pesquisador se encontra mais próximo ao entrevistado 

podendo lhe formular perguntas com o fim de obter dados significativos ao estudo. Triviños 

(2004, p. 146) esclarece que: 

 
(...) entrevista semiestruturada é aquela que parte de certos questionamentos básicos, 

apoiados em teorias e hipóteses, que interessam a pesquisa e que, em seguida, 

oferecem amplo campo de interrogativas, junto de novas hipóteses que vão surgindo 

à medida que recebem as respostas do informante. 

 

Dessa forma, a entrevista tem o condão de fornecer diversos dados que podem ser 

obtidos em profundidade. 

Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com os atores do IF Sudeste MG que 

participam das tomadas de decisões, do gerenciamento cotidiano, da instituição. Essa etapa se 

fez necessária para obtenção de conhecimento acerca da instância institucional em que ocorrem 
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as discussões estratégicas e direcionamento administrativo. Mais do que o levantamento 

bibliográfico daquilo que os documentos internos do IF Sudeste MG dispõem, a realidade e 

suas peculiaridades são melhor percebidas na investigação pessoal de como são realizados os 

trabalhos. 

Considerando o objetivo de analisar o órgão de Ouvidoria e sua atuação, é necessário 

entender onde e como a governança ocorre no âmbito do IF Sudeste MG. Por se tratar de tema 

novo junto à Administração Pública, especialmente a local, não é possível identificá-lo de forma 

tão clara por meio de documentos institucionais. Desta maneira, como forma de buscar outros 

métodos, inquirir os agentes políticos/gestores, detentores de poder, é essencial para entender 

o processo, as decisões gerenciais e, também, a atuação da ouvidoria neste contexto. 

Assim, as perguntas realizadas, obedecendo às categorias de análise, tiveram como 

temática os assuntos governança, tomada de decisões e ouvidoria, em busca de compreender a 

realidade institucional. 

Foram entrevistados o Reitor do IF Sudeste MG, os Pró-Reitores (Ensino, Pesquisa, 

Extensão, Administração e Desenvolvimento Institucional), o Ouvidor Geral e os Diretores 

Gerais dos campi Barbacena, Rio Pomba e Juiz de Fora, conforme o quadro 5. 

A seleção realizou-se com vistas à necessidade de identificar nos dirigentes máximos 

da instituição suas perspectivas de como a governança e a gestão da instituição se realizam, 

fazendo assim um histórico do modo de operação do poder central. No caso dos Diretores 

Gerais dos campi, optou-se pelos órgãos que deram origem ao IF Sudeste. Tais servidores 

tornaram-se importantes no sentido de que puderam dar melhor perspectiva sobre o 

entendimento da forma de tomada de decisão, considerando o funcionamento periférico da 

instituição, em que lidam diretamente com toda a multiplicidade de atores presentes na 

comunidade acadêmica. 

No caso do Ouvidor Geral, suas perspectivas quanto à atuação e relevância da Ouvidoria 

da Organização trouxeram informações acerca do posicionamento e atuação do setor pelo ponto 

de vista de quem leva as demandas para a gestão. 

 Destaca-se que, na maior parte dos casos, excetuando o caso do Ouvidor Geral, foram 

ouvidos os membros natos do Colégio de Dirigentes e Conselho Superior, órgãos colegiados 

de tomada e apoio a decisão da instituição, o que torna a visão dos selecionados ainda mais 

relevante para este trabalho. O quadro 5 traz o rol de entrevistas. 
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Quadro 5 - Quantidade e locais das entrevistas semiestruturadas 

 

Unidade Cidade / Estado Rotinas Abrangidas Número de 

Entrevistas 

Reitoria Juiz de Fora-MG Gestão Administrativa, 

Tomadas de decisões e 

Governança. 

7 

Campus Juiz de Fora Juiz de Fora-MG Gestão Administrativa, 

Tomadas de decisões e 

Governança. 

1 

Campus Rio Pomba Rio Pomba-MG GestãoAdministrativa, 

Tomadas de decisões e 

Governança. 

1 

Campus Barbacena Barbacena Gestão Administrativa, 

Tomadas de decisões e 

Governança. 

1 

 TOTAL  10 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2019. 

 

As entrevistas foram realizadas dos dias 24/05/2019 a 11/06/2019 quando todos os 

atores selecionados aceitaram o convite para a participação da mesma. O local escolhido foi o 

próprio local de trabalho dos entrevistados, tendo o pesquisador que se deslocar ao ambiente. 

As entrevistas foram todas gravadas com autorização dos participantes e, posteriormente, 

transcritas pelo próprio pesquisador de forma integral para melhor análise dos momentos 

realizados, totalizando 80 páginas de transcrição de dados. Ao todo foram realizadas 10 

entrevistas totalizando mais de 3 horas de gravação com uma média de 28 minutos para cada 

entrevista, sendo a de maior tempo 01hora e 01 minutos e a de menor 11 minutos. O roteiro das 

entrevistas encontra-se no apêndice 1 deste trabalho. 

Sendo assim, nessa fase, foram captados os diversos entendimentos dos agentes de alto 

comando sobre o tema e, a partir de informações obtidas, analisados os dados para elaboração 

das análises pertinentes. 

 

3.2 Preparação e análise dos dados 

 

Uma vez analisados os marcos teóricos e legislativos, o modus operandi da unidade de 

ouvidoria para a construção do referencial teórico, foram captadas as percepções dos gestores 

do IF Sudeste MG quanto ao tema. O presente trabalho buscou, na forma de triangulação de 

informações, estabelecer o entendimento institucional no IF Sudeste MG sobre a governança e 

seu exercício, bem como o papel da Ouvidoria neste contexto. 
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Para tanto, foi utilizada a técnica de análise de conteúdo para interpretação dos dados 

das entrevistas (BARDIN, 2016). Para Bardin (2016, p. 30), a análise de conteúdo: 

 

É um conjunto de técnicas de análise de comunicações visando obter por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. 

 

 

Em outras palavras, “é essencialmente uma operação de codificação, que consiste no 

processo de transformar dados brutos em uma forma padronizada” (BABBIE, 2003, p.293). 

Essa técnica possibilita ao pesquisador analisar aquilo que foi dito ou visto, utilizando-

se de técnicas de organização do material coletado a fim de entender o conjunto investigado 

(SILVA & FOSSÁ, 2015). 

Para tanto, foi utilizado o modelo proposto por Bardin (2016) em que a autora descreve 

os procedimentos da análise de conteúdo em três fases: (i) Pré-análise; (ii) Exploração do 

Material; e (iii) Tratamento dos Resultados e Interpretações. 

Neste sentido, Bardin (2016) ainda estabelece que para alcançar o objetivo proposto é 

necessária a realização da categorização do conteúdo, sendo essa a constituição de uma 

operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto que, posteriormente, sob 

critérios definidos, reagrupa esse conteúdo, utilizando-se de analogias. 

Em se tratando dos meios utilizados, a presente pesquisa tem como característica ser 

estruturada, ou seja, o observador sabe o que procura, planeja essa busca e sistematiza as 

informações (BARDIN, 2016). Baseado no estudo da governança, atuação da ouvidoria e 

documentos institucionais do IF Sudeste MG, as entrevistas foram analisadas sob a ótica da 

governança e de como a ouvidoria desempenha suas atribuições nesse contexto. 

A codificação foi realizada sob essa ótica, visando a análise em atendimento aos 

objetivos propostos. Uma vez analisados os dados brutos, através da leitura flutuante da 

totalidade das transcrições das entrevistas, foram criadas categorias e subcategorias de análise, 

que foram empregadas na exploração do material e posteriores resultados desse trabalho. Essa 

categorização será melhor expressa no capítulo 4, juntamente com os resultados da análise 

(BARDIN, 2016). 

Para a análise, foram escolhidos os registros das entrevistas e, em tratamento triangular, 

os levantamentos bibliográficos e documentais, bem como dados da observação participante 

que serviram para assessorar e corroborar os achados. Esses dados foram dispostos de forma a 

preencher as categorias e subcategorias de análise previamente criadas. 
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Com a finalidade de responder ao objetivo proposto, isto é, analisar a ouvidoria do IF 

Sudeste MG, sob os aspectos de órgãos instrumento da governança, foram criadas três 

categorias de análise: ouvidoria do IF Sudeste MG; temas basilares inerentes à governança 

pública; e relações de poder e tomada de decisão. 

Dessas três categorias, foram criadas subcategorias, conforme o quadro 6. 

 

Quadro 6 – Categorias e subcategorias de análise 

 

Ouvidoria do IF Sudeste MG. Temas basilares inerentes à 

governança pública. 

Relações de poder e tomada 

de decisão. 

Atuação. Conhecimento dos gestores 

sobre governança. 

Composição. 

Inserção na organização como 

instrumento de governança. 

Acionamento de setores de 

apoio à governança. 

Formas de nascimento. 

Nível de maturidade. 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2019. 

 

 

Assim, na categoria “ouvidoria do IF Sudeste MG” o que se buscou foi entender como 

a ouvidoria trabalha no sentindo de transformar as manifestações dos cidadãos em melhorias 

dos processos e ações públicas. Para tanto, foram criadas duas subcategorias versando sobre a 

forma como esse órgão atua no IF Sudeste MG e como é percebida pelos membros da alta 

gestão. 

Em seguida, a segunda categoria intitulada “Temas basilares inerentes à governança 

pública” trouxe uma visão tanto de como a governança pública ocorre na instituição, seja por 

percepção dos gestores ou documentos gerenciais, quanto de que espera ser aplicado uma vez 

levantados os marcos teóricos e legislativos sobre o assunto. Foram criadas três subcategorias 

(Conhecimento dos gestores sobre governança, acionamento dos setores de apoio à governança 

e nível de maturidade) para atingir essa proposta. 

Por fim, na terceira categoria de análise intitulada “Relações de poder e tomada de 

decisão”, a investigação procurou entender como inicia e materializa as tomadas de decisões 

do órgão, no sentido de explicar a maneira que são discutidos os assuntos estratégicos.  Para 

essa categoria duas foram as subcategorias: Composição e formas de nascimento. 
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3.3 Limitações do método 

 

É importante ressaltar que a limitação dos resultados da pesquisa decorre dos 

instrumentos metodológicos utilizados, pois por se tratar de um caso da análise de conteúdo 

foram escolhidos instrumentos pertinentes ao desenvolvimento dos objetivos do estudo. O 

tratamento dos dados coletados foi de caráter interpretativo, ou seja, pesquisas acerca do 

fenômeno da ouvidoria como instrumento da governança pública podem apresentar novos 

resultados. 

Torna-se imprescindível afirmar que o trabalho empírico foi desenvolvido em uma 

instituição de ensino técnico e tecnológico público. Dessa forma, as conclusões obtidas a partir 

dessa análise mantêm relação com as particularidades desta organização. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO 

 

O presente capítulo foi organizado à luz da análise de conteúdo, e segue as etapas 

descritas por Bardin (2016) para melhor aferição do proposto. Sendo assim, é necessário 

inicialmente que condições ambientais da pesquisa sejam descritas para facilitar o entendimento 

do leitor. 

 

4.1 O contexto da realidade investigada 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais 

nasceu em dezembro de 2008 e integrou, em uma única instituição, os antigos Centro Federal 

de Educação Tecnológica de Rio Pomba (CEFET-RP), a Escola Agrotécnica Federal de 

Barbacena e o Colégio Técnico Universitário (CTU), da UFJF. 

Em obediência à lei 11.892/08, passou a oferecer educação superior e de nível médio 

profissionalizante nos mais variados segmentos do conhecimento, com vistas ao 

desenvolvimento técnico e tecnológico regional. Daí sua estrutura multicampi, capaz de 

adaptar-se às condições e necessidades de cada microrregião abrangida. 

Esse novo modelo administrativo tem como principal objetivo o da interiorização da 

educação técnica e tecnológica, desafio antigo quando observamos o cenário nacional, mas que 

ganhou proporções nunca antes vistas com o advento da referida legislação (ALVES, 2014). 

Como estratégia de atuação, os Institutos Federais têm em sua organização a existência 

de uma Reitoria conjugada com diversos campi espalhados na região de atuação, gozando esses 

de certa autonomia administrativa uma vez que as autoridades máximas (Diretores Gerais) são 

eleitas entre os pares daquela comunidade acadêmica específica, possuem CNPJ próprios, bem 

como corpo técnico operacional (lei 11892/08). 

Como observado, os Institutos Federais são estruturas diferenciadas, assim também 

ocorre com o IF Sudeste MG, que possui suas peculiaridades. Em primeiro, desde a origem, o 

IF Sudeste MG teve que saber conviver com estruturas diferentes em relação à autonomia, por 

exemplo, o CEFET detinha orçamento e execução próprios, isto é, era autônomo; já o CTU 

dependia em quase tudo de um órgão administrativo principal (UFJF), era uma estrutura pouco 

autônoma. As instituições também se diferenciavam pelas relações com o arranjo produtivo 

local e comunidade. Assim, a cidade de Rio Pomba desenvolveu-se à luz da escola técnica lá 

situada, enquanto o Colégio Técnico não exercia influência singular no crescimento da cidade 

de Juiz de Fora. 
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Atualmente a instituição IF Sudeste MG é composta por campi localizados nas cidades 

de Barbacena, Bom Sucesso, Cataguases, Juiz de Fora, Manhuaçu, Muriaé, Rio Pomba, Santos 

Dumont, São João Del-Rei e Ubá. O município de Juiz de Fora abriga, ainda, a Reitoria do 

instituto. 

Embora a localização destes campi não tenha sido planejada sob critérios específicos de 

desenvolvimento local, é possível afirmar a ocorrência da interiorização desejada pelo projeto 

dos Institutos Federais. Por outro lado, a multiplicação destas estruturas descentralizadas ainda 

é motivo de conflitos, pois são ausentes as definições quanto aos limites de atuação e a 

necessidade de observância de interesses políticos locais. Em outros termos, a questão 

geográfica, pelo menos no âmbito do IF Sudeste MG, é uma questão geradora de dificuldades 

administrativas. 

Moraes (2017), dissertando sobre essas características, esclarece que rotinas de 

execução de alguns processos analisados acabam ocorrendo de forma diferente em cada campus 

da instituição, criando um descompasso de implementação de determinados artefatos de 

tecnologia da informação, por exemplo. 

Por característica, a organização ainda encontra muitos desafios nas execuções de 

trabalhos em conjunto, sendo frágil o poder central, sempre em negociação com os poderes 

locais. Dessa forma, oscila entre interesses políticos pontuais e interesses coletivos de 

desenvolvimento do Instituto como um todo. 

 

4.1.1   Organização normativa institucional 

 

Não obstante à percepção fática do modo de organização dos processos e à resolução 

das questões práticas institucionais, a própria observância dos normativos internos já realça as 

práticas administrativas da instituição, bem como a complexidade que apresenta. 

Esquematicamente, é possível observar a seguinte formação dos escalões superiores do IF 

Sudeste MG, conforme figura 2: 
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Figura 2 - Organização Administrativa Superior do IF Sudeste MG 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2019. 

 

 

Da imagem, observa-se que a Instituição possui uma instância máxima administrativa 

plural, chamada Conselho Superior (CONSU). De caráter consultivo e deliberativo, o CONSU 

reúne representantes da sociedade civil organizada, da sociedade em geral e da comunidade 

acadêmica e seus diversos componentes (BRASIL. IF SUDESTE MG, 2018). Destaca-se que 

nem todos os membros deste colegiado superior são eleitos, pois existe a participação dos Pró-

Reitores, figuras escolhidas conforme conveniência e oportunidade do Reitor. Por outro lado, 

não o integram nenhuma figura própria da atividade de controle ou de apoio à governança em 

geral. 

Dentre as competências do CONSU podem ser elencadas a aprovação de diretrizes para 

atuação do IF Sudeste MG (planos de desenvolvimento institucional, projeto político-

pedagógico, organização didática, regulamentos internos e normas disciplinares, estrutura 

administrativa e Regimento Geral do Instituto Federal) bem como zelar pela sua política 

educacional (BRASIL. IF SUDESTE MG, 2018). 

Logo abaixo do CONSU está a alta administração, ou seja, os principais servidores 

públicos com poder gerencial da organização. Parte deles são eleitos pela comunidade, portanto, 

possuidores de legitimidade democrática direta, é o caso do Reitor e dos Diretores Gerais dos 

campi, e outra parte é livremente nomeada, como é o caso dos Pró-Reitores.  
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Essas mesmas figuras repetem-se, diretamente ou por pessoa indicada por eles, nos 

órgãos de assessoramento para assuntos específicos e políticas públicas.  De forma 

exemplificativa aqueles que assessoram o Reitor: o Colégio de Dirigentes, obrigatório pela Lei 

11.892/08, reúne os Diretores Gerais dos campi e Pró-Reitores, com poder de proposição; já o 

Conselho de Governança Digital reúne os Diretores Gerais dos campi, Pró-Reitores e o Diretor 

de Tecnologia da Informação e Comunicação, com poder de proposição (BRASIL. IF 

SUDESTE MG, 2018). 

De outro lado, com obrigatoriedade legal de existência, reúnem-se, na condição de 

assessores da gestão, órgãos de governança e controle. A Auditoria Interna, responsável pela 

avaliação dos controles implementados pela gestão, cuja ligação mais efetiva com o órgão 

superior (CONSU) é a aprovação de seu Plano Anual de Trabalho e de seu Relatório Anual de 

Trabalho (BRASIL. IF SUDESTE MG, 2018); a Comissão de Ética Pública, sem qualquer 

atividade diretamente relacionada com o CONSU, bem como a Correição e, por fim, a 

Ouvidoria, cujo nome do Ouvidor Geral, escolhido por conveniência e oportunidade do Reitor, 

é submetido ao CONSU, bem como o relatório bienal de gestão. 

Dessa exposição dois pontos essenciais destacam-se: o duplo assessoramento dos órgãos 

criados pelo IF Sudeste MG e a ligação direta existente entre a comunidade e os órgãos de 

controle e governança que, por outro lado, em nada relacionam-se com as instâncias decisórias 

colegiadas e de discussão de políticas. 

Em consideração ao primeiro ponto, cargos de gestão que já servem ao assessoramento 

da atividade do Reitor são conjugados em grupos colegiados que acabam por dividir a 

responsabilidade e, principalmente, o poder com o dirigente máximo. Desta feita, as decisões 

não partem de uma escolha final do representante eleito e sim transfigura-se em uma ratificação 

de posição colegiada, encaminhada pelos órgãos de assessoramento. 

No que concerne ao segundo ponto, embora o distanciamento em relação à atividade 

própria de gestão seja essencial para alguns dos órgãos mencionados, como o caso da auditoria 

interna, para outros, no entanto, pelo próprio contato com a comunidade e a série de deveres de 

promoção do interesse público, o distanciamento das instâncias decisórias provoca também a 

ampliação das dificuldades na promoção de seus deveres legais, é o caso da Ouvidoria. 
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4.1.2   A Ouvidoria do IF Sudeste MG 

 

No caso da ouvidoria, ela existe no IF Sudeste MG desde o ano de 2013, composta pela 

seguinte estrutura, conforme o seu Regimento Interno (BRASIL, 2013) art. 7º: “1 - Ouvidor 

Público Geral; 2 - Autoridade Responsável pelo Serviço de Informação ao Cidadão - SIC; 3 - 

Agentes da Ouvidoria-geral nos campus; 4 - Comissão Permanente da Ouvidoria-geral”. 

A estrutura apresentada parece extensa, mas na verdade não o é, já que nenhum dos 

servidores ocupantes das atribuições estabelecidas no normativo está exclusivamente dedicado 

aos trabalhos da ouvidoria. No entanto, as necessidades institucionais, associada à realidade 

multicampi impede que de outra forma se proceda. 

Quanto às atribuições, estão elas elencadas no artigo 2º da mesma normativa, valendo 

destacar as seguintes relacionadas à melhoria da gestão: 

 
(...) 

VI - propor, às diversas instâncias administrativas e acadêmicas da Instituição, 

medidas de aperfeiçoamento da organização e dos procedimentos, buscando maior 

transparência e em proveito da participação da comunidade e da sociedade em geral; 

VII - propor ações de controle preventivas e corretivas de arbitrariedades ou de 

negligências, de problemas interpessoais ou ainda de abuso de poder das chefias ou 

dos demais servidores a partir de demandas apresentadas à ouvidoria. 

VIII - propor a edição, alteração e revogação de atos normativos internos, com 

vistas ao aprimoramento acadêmico e administrativo da Instituição; 

(...) 

 

Evidentemente, que a atuação da Ouvidoria não se restringe ao que dispõem estes 

incisos, nem mesmo sob o aspecto de instrumento de gestão, todavia, eles são úteis como 

evidencias deste papel. 

Em suma, em pouco mais de cinco anos de existência, a Ouvidoria Pública do IF Sudeste 

MG está em crescimento no que concerne à participação da comunidade, ou seja, no quesito de 

promoção da cidadania, verifica-se uma melhoria sucessiva, no entanto, apesar das disposições 

do Regimento Interno, restam dúvidas sobre o cumprimento do papel de instrumento de gestão, 

de participação no processo de governança, principalmente quando se observa aquilo que 

dispõe as novidades normativas sobre o tema. 

O cenário de multiplicidade gerencial, bem como a falta de percepção da realidade das 

necessidades da comunidade acadêmica de forma global, faz com que o processo de 

problematização do atendimento ao público mediante atuação da Ouvidoria ainda seja 

deficitário por parte dos Gestores da organização. 
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Essa situação se evidencia quando se observa o que ocorre na atuação dia a dia da 

instituição. Diante das percepções de atuação e formação, a Ouvidoria não conseguiu atingir 

ainda a meta do PDI de ter um agente de ouvidoria por unidade. Seja por desconhecimento, ou 

não percepção da atuação da Ouvidoria, a presença ou não de um representante desse setor se 

dá a critério da possibilidade/capacidade, decidido pelo dirigente local de cada unidade do IF 

Sudeste MG. 

Assim, em unidades que não possuem agentes físicos de ouvidoria para o tratamento 

das demandas pessoalmente, cabe ao ouvidor geral, lotado na unidade da Reitoria, a tarefa de 

cuidar das manifestações que chegam ao órgão. 

 

4.1.2.1   A vivência na Ouvidoria do IF Sudeste MG 

 

A ouvidoria do IF Sudeste MG disponibiliza para o cidadão alguns meios de contato 

como e-mail, telefone, atendimento presencial e, a partir de novembro de 2016, o sistema E-

ouv, gerido pelo Governo Federal a fim de garantir e sistematizar todas as manifestações de 

ouvidoria dos órgãos da administração pública direta e indireta de todas as esferas. 

Para a escolha do ouvidor geral, foi obedecido o que está disposto no regimento geral 

de ouvidoria do IF Sudeste MG em seu artigo 9º, que diz ser necessária experiência de pelo 

menos 3 anos de efetivo exercício na instituição ou em instituição que originou o IF Sudeste 

MG.  No §2º do artigo 9º, estão consagradas as exigências que a função de ouvidor geral tem, 

a saber: 

 

- ter curso superior completo; 

- reconhecida capacidade de assumir as funções previstas, envolvendo 

responsabilidade, discrição, organização, capacidade de análise crítica e de 

persuasão; 

desenvoltura para se comunicar com as diversas unidades da Instituição e 

sensibilidade para compreender os problemas dos demandantes e as limitações 

dos setores envolvidos do IF Sudeste MG; 

- bom conhecimento da estrutura e funcionamento da Instituição; 

- ser proativo; 

- capacidade de atender aos demandantes com primazia e zelo. 

 

 

Observa-se pela leitura do regimento que nada foi elencado sobre as funções e 

responsabilidades na atuação como órgão de governança. 
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Constam no relatório de ouvidoria referente ao período em que o autor esteve à frente 

da ouvidoria os seguintes dados: De janeiro de 2016 a agosto de 2018, foram formuladas, pelos 

cidadãos, 515 manifestações à ouvidoria sendo 30 denúncias, 216 reclamações, 200 

solicitações, 35 sugestões e 34 elogios (NETO, 2018). 

Percebe-se pelos números de manifestações que os principais temas versaram sobre 

reclamações e solicitações. Em relação às reclamações, essas são provenientes de diversos 

serviços executados pela instituição, podendo destacar os processos seletivos de vestibular que 

ocorrem duas vezes ao ano, atraso no pagamento de bolsas de pesquisa e extensão e conflitos 

entre membros da comunidade acadêmica em geral. Já nas demandas de solicitações, versaram 

prioritariamente sobre informações requeridas ao IF Sudeste MG que não tinham 

disponibilidade em meio ativo. 

De maneira geral, a ouvidoria do IF Sudeste MG é acionada por usuários da comunidade 

interna da instituição, ou seja, são discentes e servidores que a acionam a fim de ter suas 

demandas atendidas. 

De acordo com o relatório de ouvidoria referente ao período analisado, pode-se perceber 

que além do tratamento das manifestações, houve preocupação em estabelecer maior contato 

com a comunidade acadêmica e soluções não triviais à resolução de demandas. Em outros 

termos, o trabalho foi realizado com vista a obtenção de um ponto de equilíbrio entre o interesse 

do cidadão e o interesse público, sem anular as pretensões de qualquer das partes (NETO, 2018). 

Qualificando o trabalho habitual, foram realizados ainda três programas, quais sejam: a 

Ouvidoria Itinerante, curso de Solução Pacífica de Conflitos e o evento de combate ao Assédio 

Moral. Todos unindo a ouvidoria aos demais órgãos de tratamento de questões atinentes à 

conduta e saúde do servidor em uma parceria até então não vista no órgão. 

Diante dessas ações, procurou-se dar um sentido mais ativo aos trabalhos da ouvidoria, 

envolvendo a comunidade acadêmica para participação bem como promovendo o canal de 

comunicação direto com a gestão. 

Desse modo, apesar de outras percepções e captações auferidas durante esse período, 

buscar-se-á aqui trazer informações pertinentes à atuação da ouvidoria como órgão de 

governança. 

O que se pode auferir da atuação e experiências vivenciadas na ouvidoria do órgão foi 

que, de modo geral, os tratamentos das manifestações ocorreram de maneira pontual, caso a 

caso. A cada manifestação enviada à ouvidoria existia o tratamento somente daquela demanda, 

sem que com isso processos e procedimentos pudessem sofrer melhorias para prevenir futuros 

incidentes. 
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Essa situação não ocorria por falta de atuação da ouvidoria, muito pelo contrário, 

observando o relatório de ouvidoria do período, é possível perceber que existiram ações a fim 

de aproximar o órgão da comunidade bem como da gestão. Entretanto, durante o tempo de 

atuação no órgão, foi percebido que muitas das demandas não chegavam à ouvidoria, seja por 

desconhecimento do canal, seja pela descrença de que a ouvidoria poderia realizar um 

tratamento a contento. Assim, muitas vezes, o manifestante optava por resolver diretamente 

com o agente específico sua questão. 

Importante salientar que a ouvidoria não é o único meio que o cidadão tem para acessar 

a instituição e solicitar soluções para sua demanda, o que se pretendeu evitar foi que o cidadão 

não utilizasse do instrumento ouvidoria por desconhecimento da sua atuação e existência. 

Apesar do bom trato e até mesmo da boa receptividade obtida nos tratamentos das 

manifestações por parte dos gestores, agindo prontamente para solucionar as questões que eram 

trazidas, no momento em que aqueles problemas precisavam de alguma mudança de processo 

ou procedimento, levantavam-se dificuldades de ordem institucional que, na maioria das vezes, 

inviabilizava tais questões por não ser um agente o promotor dessas mudanças. Tal situação foi 

condição primordial para o processo de problematização e inspiração para a realização desse 

trabalho. 

A fim de demonstrar o fato observado, pode-se citar o caso em que após dispensa de 

colaboradores terceirizados de forma aleatória pela empresa prestadora de serviço ao IF Sudeste 

MG, gerou-se bastante insatisfação por parte dos usuários que viram naquele ato uma injustiça 

contra colaboradores reconhecidamente bons em sua prestação de serviço. 

Em atuação, a ouvidoria propôs que para dar maior clareza e objetividade a possíveis 

dispensas futuras, seria adequado e justo que se criasse por parte da administração formas de 

acompanhamento e avaliação dos colaboradores terceirizados por parte da comunidade usuária 

dos serviços para envio à empresa prestadora de serviços a fim de se estabelecer critérios no 

momento da tomada de decisão. 

Essa proposta encontrou resistência da gestão que viu nessa ação uma tarefa a mais, 

impossível de ser implementada por “falta de pessoal”. Entretanto, em discussão do assunto 

com agentes de ouvidoria dos campi, pôde-se perceber que tal demanda era de caráter geral, ou 

seja, existiram reclamações em outras unidades sobre o mesmo fato. 

No entanto, por falta de maior permeabilidade das recomendações, essa questão não 

ganhou maior destaque pela gestão da instituição. 
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Percebeu-se que o processo cognitivo de tomada de decisão na instituição não acontece 

na mente de um “chefe”, mas sim em reuniões colegiadas, nas quais as propostas são discutidas 

e compromissos são firmados para a execução das medidas acordadas. 

Essa situação foi objeto de estudo desse trabalho. Assim, buscou-se por meio das 

entrevistas, identificar o modo como a gestão lida com as decisões no IF Sudeste MG.  Dessa 

forma, passa-se análise das entrevistas. 

 

4.2 Exploração do material 

 

Dando continuidade à análise dos dados coletados, partiu-se para a segunda fase do 

processo de análise de conteúdo, ou seja, a exploração do material. Buscou-se trabalhar o 

conteúdo das entrevistas, para obtenção de informações mais detalhadas e conseguir auferir se 

o percebido na observação participante, análise bibliográfica e documental também se detectava 

por esse método. 

Sendo assim, no intuito de guardar sigilo das conversas e objetivar somente o conteúdo 

dos assuntos abordados, as entrevistas foram enumeradas de 1 a 10. Essa enumeração se deu 

devido ao número de entrevistados, conforme descrito no tópico 3.1.3. 

Conforme previsto, todos os selecionados se dispuseram a participar das entrevistas 

colaborando com suas perspectivas acerca do tema ora proposto. 

Para melhor categorização das informações, o estudo passa pelos tópicos de análise 

propostos, nos quais se estabeleceu três categorias com suas respectivas subcategorias das 

expressões dos sujeitos ora pesquisados, isto é, baseadas nas falas dos entrevistados, aquelas 

que se relacionavam, por afinidade conceitual, a temas definidos com base nas verbalizações 

foram codificadas adiante em blocos de textos (verbalizações), conforme quadro 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

 

Quadro 7 – Quadro matricial das categorias de análise 

 

Categoria 1: Ouvidoria do IF Sudeste MG. 

Pontos de convergência acerca do conhecimento e atuação como instrumento de governança da 

Ouvidoria do IF Sudeste MG. 

Temas Verbalizações associadas 

 

 

 

Atuação. 

E1: Maximizar o diálogo, tanto com a comunidade interna, tanto 

quanto a comunidade externa o diálogo, e a avaliação da Instituição. 

E7: Um agente público que é responsável em atender as demandas da 

comunidade interna e externa em relação a sugestões, críticas, elogios, 

que possam interferir no funcionamento da instituição como um todo. 

E8: Eu acho que é uma ponte entre o cidadão, entre o manifestante e 

a instituição ou a áreas da instituição. 

E3: Como um canal de comunicação entre os servidores para com a 

gestão, mas, também, do público externo para com a gestão. 

E6: A nossa relação com a Ouvidoria é quase que de 

desconhecimento da Ouvidoria. 

 

 

 

 

 

Inserção na organização 

como instrumento de 

governança. 

E10: Eu entendo a Ouvidoria como um auxílio importante pra 

qualquer gestão, eu acho assim quem tá em qualquer organização, está 

ali e querendo fazer o melhor e pra fazer o melhor precisa ouvir 

principalmente a quem é dirigido o trabalho. 

E9: Eu entendo que hoje a Ouvidoria é um dos canais de comunicação 

que nos garante a possibilidade de tá corrigindo e melhorando vários 

aspectos da gestão. 

E1: Esse feeling de como as coisas tão acontecendo, porque as vezes 

dá administração a gente tem uma percepção né, e.... as vezes não é 

bem 

isso que tá acontecendo. 

E4: Ajudou a instituição a amadurecer enquanto instituição pública 

né, porque essa parte de relacionamentos interpessoais é sempre um 

desafio. 

E10: Acho que a gente precisa ter uma Ouvidoria mais articulada, 

talvez, com a gestão e que essa gestão tenha um pouco mais de tomada 

de decisões. 

 

Categoria 2: Temas basilares inerentes à Governança Pública 

Pontos de convergência a partir do questionamento do que vem a ser a governança pública e sua 

aplicação no IF Sudeste MG. 

Temas Verbalizações associadas 

 E1: Eu acho que é algo fantástico né, eu acho que...eu tenho 

estudado bastante essa parte, é...tem um mapeamento que o TCU faz, 

né, o Levantamento de Governança das Instituições. 

E5: A gente precisa saber como funciona todos os órgãos, todas as 

equipes que trabalham, todo planejamento, tudo que a gente precisa 

fazer, 

Conhecimento dos gestores 

sobre governança. 

os nossos direitos, os nossos deveres que a gente precisa cumprir. 

E3: Eu entendo que a governança está muito ligada a cultura 

institucional, ao modo como você discute, como você prioriza as 

questões, como você planeja. 

E9: A gente tá aprendendo agora né, porque são coisas muito 

recentes no sentido de você colocar em prática, muitas das questões 

da governança elas já até existiam, mas que a gente pouco colocava 

em prática. 



64 
 

 

E7: Tô tendo um primeiro contato com essa questão de governança 

agora né, não tenho profundo conhecimento a respeito. 

 

 

 

 

Acionamento de setores de 

apoio à governança. 

E1: Nós tivemos recentemente um trabalho junto com a Ouvidoria e 

a Auditoria Interna em relação a um problema numa obra lá no 

campus. 

E9: É... a Comissão de Ética é outra que também é assim, já chegou... 

final do ano passado mesmo, nós tivemos situações... e a gente tem 

muito cuidado ao lidar com essas coisas, por que aconteceu na questão 

da eleição pra Presidência da República, as pessoas se exaltam e usam 

as 

redes sociais. 

E4: Então, a gente tá sempre em conjunto com a Auditoria Interna 

pra certas ações, a gente até fomenta que a própria Auditoria faça 

trabalhos. 

E5: Indiretamente eu já acionei, por causa de algumas posturas que a 

gente tem de servidores em alguns campi e que ao nos consultares 

sobre o que deveria ser. 

E3: E com a Ouvidoria né, a ideia é que a gente consiga, também, 

um trabalho conjunto envolvendo Auditoria, envolvendo os 

mecanismos outros de transparência. 

 

 

 

Nível de maturidade. 

E1: A gente fala que esses órgãos são pra ajudar a administração, 

então não têm problema nenhum em se acionar uma Auditoria, isso 

faz parte da gestão! 

E2: Pro cê ter ideia, eu nem sabia que... embora eu tenha ligação direta 

com esses... e atue de fato com as instâncias que você citou né... eu 

não tinha ideia que elas faziam parte de todo o sistema de governança, 

mas é interessante e traz uma visão legal. 

E3: A todo momento, quando a gente tem essas questões mais 

críticas à atuação e essa conversa inicial com esses órgãos de 

assessoramento é muito importante para a governança. 

E5: Também, o que a gente tá fazendo de correto e principalmente 

quando a gente tá falando de uma instituição multicampi, então eu 

tenho notado que isso tem nos apoiado muito. 

 E9: Quanto mais a gente puder nos cercar desses elementos, com 

certeza, a chance da gente errar em quanto gestão ela vai diminuindo. 

 

Categoria 3: Relações de poder e tomada de decisão. 

Pontos de convergência acerca da forma instâncias internas de onde ocorrem os tomadas de 

decisão no IF Sudeste MG. 

Temas Verbalizações associadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composição 

E1: A gente tem tentado ao máximo levar as decisões para as 

instâncias colegiadas, por isso que no novo regimento nós criamos até 

outros órgãos né. 

E2: Eu tenho visto, que de uma maneira geral a tomada de decisão ela 

é bastante...ela é bastante discutida né...a tomada...a começar dos 

regulamentos e regimentos né, que todos eles são aprovados por um 

órgão colegiado. 

E3: Aqui a gente tem como principal instrumento quando se discute 

várias questões, porque envolve não só a reitoria, mas os campi, ou 

seja, a instituição como um todo, é por meio do Colégio de Dirigentes. 

E4: Aqui na reitoria a gente tem o Colégio de Dirigentes, que a gente 

busca alinhar as coisas. 

E5: Eu acho que a gente se dá muito bem no sentido de dialogar 

sobre qualquer demanda que a gente tenha de qualquer um dos 
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setores. 

 E6: Quando eu tenho que tomar uma decisão, eu não tomo decisão 

sem ouvir os setores. 

E7: Eu trabalho de forma conjunta né, eu tenho minha opinião, tenho 

meus Diretores Sistémicos, e eu acredito que as decisões, claro 

parte... é o gestor que é o responsável, mas as decisões para serem 

tomadas tem que ser ouvidas as pessoas que estão interligadas ao 

assunto. 

E8: Eu vejo que em determinado ponto eu creio que existe sim, essa 

tomada de decisões que envolve, que não é unilateral, que envolve 

pessoas, que envolve ouvir pessoas. 

E9: Se eu não dialogar e não ver o funcionamento do setor, e até 

penar não só a curto prazo, mas a longo prazo, como que eu vou 

fazer? 

E10: O Colégio de Dirigentes, na instituição, é o local por excelência 

das tomadas de decisão, porque dá a direção política da instituição, 

então são os Diretores Gerais, os Pró-Reitores e o Reitor que tomam 

essas principais. 

 

 

Correlação com setores de 

governança. 

E1: Vamos dizer assim, que nós tivemos a questão da Auditoria, da 

CGU, apontou problemas no processo de flexibilização. 

E3: Isso foi feito, por exemplo, quando a gente tinha uma demanda 

muito grande pelo ESIC, por exemplo, de informações relacionadas a 

pessoal. 

E7: Nós temos um caso específico né, de um usuário que ele não se 

contenta com as informações prestadas, tá certo? E a gente, de todas 

as maneiras, recorrendo a Ouvidoria, recorremos a Corregedoria. 

Fonte: elaborado pelo autor, 2019. 

 

 

4.3 Tratamento dos resultados: inferência e interpretação 

 

Partindo para a terceira etapa do processo de análise de conteúdo, chamada de 

tratamento dos resultados, o trabalho segue pela busca de tornar significativos e válidos os 

resultados brutos apontados nas entrevistas. Para Bardin (2016), essa terceira fase da análise de 

conteúdo se subdivide em dois processos: a inferência e a interpretação. A primeira esteve 

relacionada como um instrumento indutor, ou seja, foi determinada nesta pesquisa pelo roteiro 

de perguntas adotado nas entrevistas, conforme apêndice 1. Num segundo momento, houve a 

interpretação dos resultados, quando se buscou confrontar, na forma de triangulação, os achados 

das entrevistas com os marcos teóricos e normativos respectivos, bem como a vivência do autor 

no cotidiano da ouvidoria. 

Para tal, essa etapa terá as categorias de análise como molde para a disposição dos 

assuntos. 
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4.3.1   Atuação da Ouvidoria do IF Sudeste MG 

 

É importante destacar que para a análise desse trabalho, as perguntas, presentes nesse 

tópico, buscaram descobrir o grau de conhecimento dos entrevistados acerca do setor de 

ouvidoria e seu papel no IF Sudeste MG, bem como a existência ou não de melhorias 

provocadas por esse órgão. 

Para tanto, os dados obtidos com as entrevistas associadas à categoria de análise 1 – 

Atuação da Ouvidoria do IF Sudeste MG - foram agrupados em dois temas: Atuação e Inserção 

na organização como instrumento de governança. 

Dois entrevistados disseram não conhecer a fundo o que vem a ser o papel da ouvidoria 

bem como sua atuação, se limitando a dizer que, o que sabem é fruto do conhecimento adquirido 

no projeto “ouvidoria itinerante”, realizado pela ouvidoria do IF Sudeste MG nos anos de 2017 

e 2018, quando se buscou dar ciência à comunidade acadêmica desse setor. 

 

(...) passei a enxergar também a Ouvidoria, no desenvolvimento dos seus projetos, a 

gente também percebeu a importância da Ouvidoria como um agente de mitigação de 

conflitos, que eu achei que é uma...que é uma atuação que eu não conhecia né e que 

eu passei a conhecer por meio das formações que foram promovidas aqui na 

Instituição. (Entrevista 2) 

 

Conheço, não profundamente né... nas palestras que você já fez, nos contatos que a 

gente já teve, conheço em parte o trabalho. (Entrevista 4) 

 

 

Cabe ressaltar que esses entrevistados fazem parte de órgãos colegiados superiores da 

administração, pelos quais passam questões essenciais à boa organização da instituição, 

inclusive, os relatórios de atividades da ouvidoria são submetidos para apreciação e aprovação 

de tais órgãos. 

É perceptível que essa aprovação pontual não se faz suficiente para conhecimento e 

compreensão de toda a alta gestão das várias facetas que compõe as atribuições da ouvidoria 

pública. 

Houve respostas acerca da capacidade de feedback da ouvidoria que estabelece uma 

ponte entre gestão e cidadão, conforme dito na entrevista 3 sobre o setor de ouvidoria. Foi 

destacada ainda a sua importância no contexto do IF Sudeste MG, instituição formada por 

unidades centenárias, o que, muitas vezes, torna difícil o diagnóstico das demandas originadas 

dos diversos campi. 

 



67 
 

 

De modo que, a gente tem ali demandas importantes para que a gente possa melhorar 

aspectos da gestão, corrigir muitas questões que talvez no dia a dia, com nosso olhar, 

a gente não consegue vislumbrar ou visualizar. Dado que nossa instituição, hoje, ela 

já tem mais de dez anos, mas quando você considera as três principais instituições que 

formaram o Instituto Sudeste Minas, você pode acrescentar ai mais de 200 anos de 

história... e com esses aprimoramentos com a Ouvidoria a gente pode conhecer melhor 

esses problemas específicos, principalmente nas unidades, para tentar de todo o modo 

corrigir isso na gestão. Então, eu entendo que a Ouvidoria é um instrumento muito 

importante, é como se fosse um diagnóstico cotidiano daquilo que acontece na nossa 

instituição, pra que a gente possa levar isso numa discussão, seja no âmbito dos nossos 

órgãos colegiados, para que a gente possa adotar medidas e corrigir isso, e assim, eu 

acredito que é uma evolução natural institucional quando você tem esses instrumentos 

cada vez mais fortalecidos. (Entrevista3) 

 

Em consonância com o que diz o entrevistado, Caiden (1983) ensina que a ouvidoria é 

instrumento característico de estados democráticos no sentido em que tem o condão de 

estabelecer o elo entre os problemas do cidadão e a melhor maneira que a administração pública 

pode atuar para saná-los. 

Destaca-se que a fala colacionada acima reforça ainda a atuação da ouvidoria como 

centro de resolução cotidiana de questões individuais e ainda demonstra que o diagnóstico da 

ouvidoria não é suficiente para gerar a ação estratégica de correção do problema, pois a questão 

deve ser identificada e levada à discussão dos órgãos colegiados para daí, se assim entenderem, 

mensurarem e iniciarem alguma medida. 

Da vivência participativa na ouvidoria, o autor presenciou exatamente essa questão 

descrita nesse trecho da fala do entrevistado 3. Por diversas vezes, questões recorrentes eram 

levadas à autoridade para busca de solução definitiva e geral e, apesar da concordância de tal 

autoridade, a resolução da questão sempre ficava necessariamente condicionada à discussão 

coletiva. Por vezes, as questões não foram adiante. 

Conforme descrito anteriormente, o IF Sudeste MG possui dois órgãos colegiados 

principais, CONSU e Colégio de Dirigentes. De acordo com o regimento do CONSU, a 

submissão de assuntos é atribuição exclusiva dos conselheiros, não sendo a ouvidoria parte 

desse grupo. Igualmente também não participa do Colégio de Dirigentes, que se trata de órgão 

fechado composto por membros da alta gestão, sem participação da comunidade. Dessa forma, 

as situações identificadas pela ouvidoria que merecessem tratamento geral deveriam ser 

abarcadas por um membro de algum dos órgãos para que elas fossem objeto de tratamento dos 

mesmos. 

Outras perspectivas acerca da atuação da ouvidoria foram demonstradas à medida que 

essa era acionada. 
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Eu entendo que hoje a Ouvidoria é um dos canais de comunicação que nos garante a 

possibilidade de tá corrigindo e melhorando vários aspectos da gestão né. E é bom o 

canal da Ouvidoria, porque ele trata a questão com sigilo e isso aí invoca a questão da 

impessoalidade né (...). (Entrevista9) 

 

(...) o papel da Ouvidoria hoje tem dado um respaldo muito grande à gestão, porque 

através das reinvindicações das manifestações a gente entende aonde não está 

funcionando né, então eu acredito que a Ouvidoria hoje tem nos ajudado muito a gerir 

o campus. (Entrevista 7) 

 

Alguns dos entrevistados compreendem a atuação da ouvidoria como canal de 

comunicação entre comunidade acadêmica e gestor, contribuindo para a diminuição das 

animosidades, por se tratar de terceira pessoa neutra nas relações cotidianas. Outros 

entrevistados responderam que a ouvidoria atua como “termômetro” da atuação da gestão. 

Nesse sentido, conforme descrido por Baesso (2013), no momento de sua atuação, a ouvidoria 

atua de forma estratégica, ou seja, conforme as manifestações são tratadas. Com isso, são 

formados conhecimentos que, posteriormente, poderão ser utilizados para melhoria dos 

serviços prestados ou da atuação concreta da gestão. 

Esse entendimento encontra respaldo, ainda, no artigo 13 da lei 13.460/2017, a saber: 

 
Art. 13. As ouvidorias terão como atribuições precípuas, sem prejuízo de       outras       

estabelecidas       em       regulamento       específico: I - promover a participação do 

usuário na administração pública, em cooperação com outras entidades de defesa do 

usuário; 

(...) 

III - propor aperfeiçoamentos na prestação dos serviços; (...) 

VII - promover a adoção de mediação e conciliação entre o usuário e o órgão ou a 

entidade pública, sem prejuízo de outros órgãos competentes. 

 

 

Daquilo que foi dito, no sentido de não se conhecer ao certo o papel que a ouvidoria 

exerce, foi detectado que em setores ou campi que receberam pouca demanda, ou que não 

contam com agente de ouvidoria, essa falta de percepção foi maior. 

 
(...) hoje ou pela posição que eu estou, eu consigo ver esse papel diferenciado desses 

órgãos. Mas lá no campus a gente não consegue ter essa percepção...tô falando bem 

do meu caso. Quando eu vim pra Pró-Reitoria é...eu acabei fazendo, tendo algumas 

demandas né, relacionadas a parte de Ouvidoria e nos últimos, no último período aí 

intensificou principalmente essa questão (...). (Entrevista 1) 

  

(...) eu tenho que ser muito franco com você, a nossa relação com a Ouvidoria é quase 

que de desconhecimento da Ouvidoria... a Auditoria a gente tem uma relação muito 

boa [...] aí que faz um trabalho muito bom com a gente, que é na Auditoria, mas com 

a Ouvidoria em si a gente não tem essa relação estreita não(...) (Entrevista 6) 
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Esse é um indício que corrobora com o observado pelo autor sobre o fato da ouvidoria, 

apesar de atuante, só se faz presente no tratamento dia a dia das demandas, necessitando assim 

haver alguma manifestação para que ela seja percebida. 

Essa situação se mostra grave quando se observa a necessidade de efetivação e uso das 

unidades que compõe a estrutura de governança da administração pública, conforme 

determinado pelo Tribunal de Contas da União TCU (2014). 

Já nos casos em que se tinha maior volume de demandas de ouvidoria, a percepção do 

setor passa a existir e tem-se a seguinte impressão e opinião quanto ao trabalho realizado para 

atendimento e saneamento das questões: 

 

(...) Eu acho assim, quase todas né, na verdade eu tenho assim uma que eu não 

consegui colocar em prática ainda, mas já serviu de experiência pra que a gente mude 

o programa Educação à Distância dentro da instituição, na verdade (...) (Entrevista 5) 

 

A ouvidoria vai dar, não é um respaldo, vai dar uma credibilidade, porque a Ouvidoria, 

eu acho que a Ouvidoria tá aí pra isso, pra nos ajudar, apesar de que tem manifestações 

que, claro, podem afetar o funcionamento do campus, mas basicamente são muitas 

reclamações, muitas reinvindicações(...) (Entrevista 7) 

 

 

Das falas acima colacionadas, percebe-se a intensa dificuldade da passagem dos 

tratamentos individuais para ações de mudança organizacional de cunho geral. 

No caso específico citado pelo entrevistado 5, quando da observação participante desse 

autor, a ouvidoria recebeu intenso número de reclamações sobre o processo seletivo de 

colaboradores do EAD do IF Sudeste MG referentes às análises documentais dos candidatos e 

as possíveis interpretações diversas que algumas unidades adotaram. Diante do caso, a 

ouvidoria procurou a autoridade respectiva para resolução de caso a caso, resultando apenas 

nas soluções individuais para cada manifestante. Conforme dito pelo entrevistado 5, não foi 

possível ainda a ocorrência de melhoria dos processos. No entanto, para qualquer mudança que 

se pretenda nesse processo, deverá antes ocorrer discussão colegiada nos órgãos respectivos. 

No caso relatado na entrevista 7, quando foi colocado que a ouvidoria traz credibilidade, 

refere-se ao caso em que o manifestante não concordando com respostas inicialmente dadas 

pela gestão, procura na figura de um terceiro isento (ouvidor) opinião que gere conforto quanto 

ao conteúdo da resposta. Existe certo reconhecimento da comunidade que o ouvidor é seu 

representante. Segundo Alves (2014), a ouvidoria tem a função de patrocinar os interesses 

individuais em face do poder público, atuando para suprir suas mais variadas necessidades. 

Entendimento esposado pelo Regimento da Ouvidoria Pública do IF Sudeste MG em 

seu artigo 1º: 
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Art. 1º - A ouvidoria pública do IF Sudeste MG é uma unidade de representação 

autônoma, independente, de interlocução entre o cidadão e os setores acadêmicos e 

administrativos da instituição, em defesa dos direitos dos discentes, técnico-

administrativos, docentes e da comunidade externa. 

 

Os gestores identificaram a ouvidoria como um canal de manifestação do usuário que, 

eventualmente, pode modificar o aspecto organizacional, mas não são muito precisos quanto a 

isso, pois variaram entre o total desconhecimento do canal (casos em que a ouvidoria não foi 

acionada) e o conhecimento que permitiu alguns avanços quanto aos processos executados. 

Insta salientar que em algumas entrevistas quando perguntados sobre esse papel que a 

ouvidoria exerce, os entrevistados demonstraram certo descontentamento. 

 
(...), mas eu acho que é isso aí né, comunidade interna e externa reivindicando seus 

direitos, vamos chamar assim. (Entrevista 7) 

 

De forma diversa, existiram situações em que a ouvidoria se comportou na condição de 

cobrar os gestores mudanças nos processos em atendimento às manifestações realizadas. 

Como forma de mitigação dessa questão, e busca de um olhar mais técnico por parte 

dos gestores da instituição sobre o papel que os cidadãos exercem por meio da ouvidoria, um 

dos eixos temáticos do projeto “ouvidoria itinerante” versou sobre reuniões com os gestores 

para informá-los os benefícios que tal prática pode trazer (NETO, 2018). 

Assim, buscando um olhar mais abrangente sobre o tema que se iniciava nas entrevistas, 

passou-se para perguntas relacionadas ao tema em que a ouvidoria se insere, qual seja, a 

governança pública. 

 

4.3.2   Sobre Governança Pública 

 

Uma vez percebidos os aspectos atinentes à ouvidoria, as perguntas passaram a ter como 

tema a governança e seus desdobramentos na gestão. 

Sob essa perspectiva, a presente categoria foi agrupada em três temas: Conhecimento 

dos gestores sobre governança; Acionamento de setores de apoio à governança; e Nível de 

maturidade. 

A primeira pergunta teve como objetivo fazer com que o entrevistado pudesse dissertar 

sobre aquilo que enxerga por governança. Dos entrevistados, cinco disseram ou que não 

conhecem o que vem a ser governança ou explicaram de forma equivocada essa questão. 
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(...) eu confesso aqui Januário, que ainda pra mim a governança é um... ela tem pra 

mim a sua determinada luz, da clareza daquilo que eu tô vendo, mas existem pontos 

muito obscuros pra mim ainda, de estudo e de profundidade, da lei, da norma, da 

legislação. (Entrevista 8) 

 

A transcrição acima foi a única que pode ser colacionada ao trabalho com possibilidade 

de se preservar a identidade do entrevistado, exemplificando assim a dificuldade que esses 

entrevistados tiveram em definir o tema sem recorrer a exemplos do seu cotidiano. 

A fala do entrevistado 8 demonstra que o tema governança ainda carece de 

internalização por parte da gestão institucional, expondo o quanto esse tema ainda não se 

apresenta em seu cotidiano. 

Porém, mesmo sem ter a capacidade de verbalizar de forma técnica sobre o assunto, 

houve explicações interessantes que mostram que essa questão está difundida no conhecimento 

de alguns entrevistados. 

 

(...) isso implica num novo modo de gerir as instituições e, às vezes, a gente não tá 

muito bem adaptado com isso, porque exige um esforço muito diferente daquele que 

era feito no dia a dia, não que as coisas antes tivessem sendo feitas erradas, acredito 

que algumas sim, não sei! Mas assim, é uma forma diferenciada mesmo, de entregar 

mais resultados ou poder quantificar melhor os resultados né (...) (Entrevista 1) 

 

Essa percepção encontra respaldo naquilo que ensina Edwards et al. (2012) sobre o que 

o autor deste trabalho define como sendo elementos básicos da boa governança a liderança, 

integridade, responsabilidade, transparência e integração. Ou seja, não há como dissociar a 

governança pública dos princípios éticos. 

Conforme estabelece o TCU (2014, p.31), são funções da governança: 

 

a) definir o direcionamento estratégico; 

b) supervisionar a gestão; 

c) envolver as partes interessadas; 

d) gerenciar riscos estratégicos; 

e) gerenciar conflitos internos; 

f) auditar e avaliar o sistema de gestão e controle; e 

g) promover a accountability (prestação de contas e responsabilidade) e a 

transparência. 

 

Foi percebido que as peculiaridades da instituição demandam maneira diversificada de 

solucionar os problemas, ou seja, chamando a comunidade acadêmica para participar e validar 

as decisões e caminhos a serem percorridos. 
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(...) não é apenas pelo trabalho da reitoria, mas de todos os campi, com a reitoria em 

muitos casos liderando essas questões e junto com os principais dirigentes, os 

diretores, pra manter essa governança em prol do que é de interesse do instituto. O 

que em muitos casos, e é isso que é o nosso grande desafio, como que uma instituição 

multicampi, em que diversas unidades nossas...elas têm uma autonomia que é até 

resguardada pela legislação, porque o diretor lá é eleito, e ai você tem as grandes 

diretrizes que a gente busca atingir no âmbito da instituição como um todo, e você 

tem as unidades, então esses instrumentos que a gente vêm fortalecendo nesses 

últimos anos é para que a gente possa ter uma governança muito forte e que não pode 

ter ali interesses individuais de unidades né, esses interesses não podem ser maior que  

o interesse institucional como um todo. (Entrevista 3) 

  

Essa fala, de forma específica, traz o relato de como são tomadas as decisões em âmbito 

da instituição, ou seja, de forma colegiada. Situação que pode ser confirmada quando se observa 

os tratamentos da ouvidoria em âmbito do IF Sudeste MG. 

Demonstrando como são tratados os assuntos em âmbito do IF Sudeste MG, o 

entrevistado 3 expõe a permanente negociação que os poderes locais (Campi) realizam entre si 

e com o poder central (Reitoria) na busca de maximizar seus interesses e fazer valer sua visão 

de como deverão ser regidas as ações. 

Essa visão relatada pela entrevista corrobora com a utilização da governança como 

instrumento responsável pelo tratamento das questões levantadas. Matias-Pereira (2010) relata 

que a governança é o sistema que determina o equilíbrio de poder entre todos os atores de 

determinada organização com o intuito de fazer com que o bem comum prevaleça sobre o 

interesse particular de alguns. Dessa forma, à medida em que ela busca satisfazer a todos, a 

organização se torna mais confiante para os cidadãos, se legitimando dessa forma. 

Em continuidade, os entrevistados foram convidados a relatarem, se fosse o caso, algum 

episódio em que algum dos setores de apoio à governança do IF Sudeste MG (ouvidoria, 

auditoria interna, correição e comissão de ética) pudesse ter sido acionado para ajudar a 

solucionar alguma questão, dois entrevistados disseram não terem acionado nenhum dos órgãos 

de apoio à governança para ajudar na solução de alguma demanda. 

 
Pro cê ter ideia, eu nem sabia que...embora eu tenha ligação direta com esses... e atue 

de fato com as instâncias que você citou né... eu não tinha ideia que elas faziam parte 

de todo o sistema de governança, mas é interessante e traz uma visão legal (...). 

(Entrevista 2) 

 

Conforme a percepção anterior do caso da ouvidoria, os gestores que não interagem com 

algum órgão de apoio à governança, pouco ou nada conhecem sobre eles ou o assunto em 

questão. 

Das experiências expostas, todas trouxeram situações de êxito nos tratamentos. 
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Nesse caso ai, a Ouvidoria e Auditoria, elas tiveram um papel muito importante 

porque elas deram celeridade no processo de tratamento daquela demanda ali, porque 

parece, parece não, já existia uma discussão no campus (...). (Entrevista 1) 

 

Porém, em nenhum dos fatos narrados pôde ser vislumbrado o tratamento de questões 

de forma ampla, ou seja, que envolvesse toda a instituição em determinado processo. Apenas 

tratamentos casuais sobre temas específicos. 

Houve situação em que por acionar questões atinentes ao apoio à governança, o 

entrevistado expôs questão relevante para o aprimoramento e entendimento da importância da 

preparação para a gestão. 

 
(...)eu lamento as vezes muito isso, a instituição ela absorve a gente de uma 

tal maneira que eu acho que a gente precisaria, qualquer pessoa pra assumir 

um cargo de Diretor ele precisaria de uma capacitação mais efetiva pra chegar 

aqui, porque a instituição ela tem muito problema, e não é aqui não, eu te falo 

as instituições públicas no Brasil, as instituições de ensino principalmente e 

a gente pode dizer que os Institutos Federais é carro-chefe do problema, 

porque são instituições que cresceram muito num espaço de tempo assim 

muito curto, e quando você chega aqui com um cargo de Diretor, por isso que 

é muito importante a Auditoria trabalhando, orientando a gestão, porque 

quando você chega no cargo de Diretor, cê chega aqui com a ilusão de que 

você vai dar uma contribuição muito significativa para a melhoria da 

qualidade do ensino, da extensão, da pesquisa, que são os fins da instituição 

né? Mas quando você chega aqui, você envolve com tanto problema da 

ordem administrativa, problemas que se acumularam ao longo do tempo, 

sabe, que ocê tem todo o tempo tomado, de vez em quando eu me pergunto 

que dia que nós vamos começar a cuidar do ensino, sabe? Isso é muito triste, 

isso é muito triste, por outro lado entra aí uma outra questão que eu falo 

assim, olha eu fui eleito, eu fui eleito em setembro de 2016, e eu tomei posse 

em maio de 2017. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, 

fevereiro, março, abril, maio... oito meses, será que não era o caso de eu 

passar pelo ENAP, o curso de capacitação, de extrema importância sabe, 

porque a gente precisa. Eu te falo com toda certeza, com toda certeza sem 

medo de errar... noventa e nove por cento, se não for cem por cento, dos 

docentes que hoje assumem o cargo de reitor nas Universidades e diretor nos 

Institutos Federais não tão capacitados pra tal não, tão não, tenho medo de 

falar isso não, é a pura verdade, a gente vai aprendendo, cê passa um ano 

aprendendo essa relação, se cê tivesse passado... poxa, eu fiquei oito meses, 

porque que não tinha uma programação para os diretores passarem por uma 

capacitação no ENAP, sabe? Eu acho que isso é urgente se trabalhar isso, isso 

é urgente se trabalhar isso, eu tenho falado isso, falei isso no Colégio de 

Dirigentes, inclusive, eu não sou candidato à reeleição, mas eu acho que o 

que vier depois de mim, sabe, eu quero sentar com ele, passar toda minha 

experiência e dizer pra ele, que precisa capacitar, pra não passar o aperto que 

eu passei e que tô passando, é sério! (Entrevista 6) 

 

Essa fala corrobora com o que ensina Borsato (2012). O autor disserta sobre a ausência 

de perfil técnico nos mais altos cargos de comando no Brasil. Tal situação intensifica a 

necessidade de estruturas dentro das organizações públicas que possam dar suporte orientação 

aos dirigentes na execução dos seus trabalhos. 
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É possível identificar da fala acima colacionada que o entrevistado demonstra existir um 

abismo entre o fato de pertencer à administração pública e dominar seus processos de gestão, 

ou seja, somente quando assumiu a posição na alta gestão que tomou conhecimento da 

complexidade que é o andamento da coisa pública. Em uma visão normativa, a administração 

pública se mostra perfeitamente estruturada, porém a passagem do dever ser para o ser não é 

tão simples. Assim, talvez seja essa a explicação para as dificuldades que se apresentaram 

acerca do conceito de governança e suas várias aplicações. 

Depreende-se também da fala acima que o entrevistado 6 não enxerga as outras 

instâncias de apoio à governança presentes na instituição como órgãos capazes de influenciar 

diretamente na construção de caminhos eficientes, eficazes e efetivos para a instituição. O 

entrevistado 6 destaca apenas a auditoria interna, que tem papel relevante quanto avaliadora 

dos controles estabelecidos. Imaginando uma sequência de atuações, a auditoria interna seria o 

último órgão de apoio à governança a opinar, pois apenas atua no pós ato, considerando o viés 

da legalidade e em alguns casos eficiência. Por outro lado, a ouvidoria que não é destacada 

neste trecho, atua na construção da decisão sob o viés democrático, pois traz consigo a opinião 

do principal (conforme definido pela teoria da agência). Lembrando que é imprescindível a 

ampliação da participação social junto à administração pública, conforme preceitua a 

Constituição Federal no seu artigo 37, a saber: 

 

§ 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública 

direta e indireta, regulando especialmente: 

I - as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, 

asseguradas à manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação 

periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços; 

II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos 

de governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII; 

III - a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de 

cargo, emprego ou função na administração pública. 

 

No trecho: “que ocê tem todo o tempo tomado, de vez em quando eu me pergunto que 

dia que nós vamos começar a cuidar do ensino, sabe? Isso é muito triste, isso é muito triste”, 

fica evidente pela repetição da expressão “muito triste” a frustração que o entrevistado 

demonstrou com o sentimento de impotência diante da complexidade das práticas 

administrativas. Talvez um maior conhecimento das instâncias de apoio à governança pudesse 

auxiliar para clarear os caminhos a serem seguidos como é o caso em que o próprio entrevistado 

cita o setor de auditoria interna.  
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Daí, portanto, a relevância da inserção permanente e efetiva dos representantes dos 

órgãos de governança em instâncias colegiadas, aumentando, assim, a proximidade com os 

membros da alta gestão e expondo, não só em casos pontuais, a potencialidade das contribuições 

captadas junto aos principais. 

A relevância do exposto anteriormente comprova quando o entrevistado revela para 

onde levou sua inquietação sobre esse assunto, a saber, Colégio de Dirigentes. Em outras 

palavras, o entrevistado não busca por si só ou em algum órgão administrativo correspondente 

(Diretoria de Gestão de Pessoas) a solução para o problema identificado, mas sim, o leva para 

discussão colegiada com os demais membros da alta gestão. 

Das falas apresentadas pelos entrevistados e pela observação participante do autor, 

percebeu-se uma intensa dificuldade na condução da coisa pública, no próprio gerenciamento 

diário, problema este que antecede qualquer discussão sobre governança e eficiência. Aqui, 

revela-se ponto importante para o entendimento dos fatores impeditivos do avanço da Ouvidoria 

enquanto instrumento de governança, pois ausentes os conhecimentos em relação à necessidade 

de integração dos processos de governança na tomada de decisão, torna prejudicado o 

cumprimento daquilo que se espera dela. 

 

4.3.3   Questões sobre a organização do poder de decisões. 

 

Uma vez analisados os tópicos a respeito da atuação da ouvidoria e conhecimentos e 

processos de governança, as perguntas foram direcionadas nesse momento para a 

contextualização de como são feitas as decisões no IF Sudeste MG. As subcategorias aqui 

propostas foram: Composição e Correlação com setores de governança. 

Em todas as respostas foi dito que na instituição as decisões são tomadas de forma 

colegiada, os órgãos mais citados foram o Colégio de Dirigentes e Conselho Superior. 

 
Aqui na reitoria a gente tem o Colégio de Dirigentes, que a gente busca alinhar as 

coisas... os pró-reitores, por exemplo, a diretoria... a Pró-Reitoria de Desenvolvimento 

e de Administração tem hoje um relacionamento muito próximo (...) (Entrevista 4) 

 

(...) eu percebo, também, baseada... muitas decisões são baseadas no colegiado né, 

porque são os campi com peculiaridades diferentes, existem decisões que devem ser 

tomadas respeitando essas peculiaridades e eu acredito, não, eu tenho certeza que 

todos temos voz, todos temos voz nas tomadas de decisão (...) (Entrevista 7) 
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Essas questões foram extensamente observadas na atuação do autor no desempenho das 

atividades de ouvidoria. Em diversos momentos, questões precisaram ser antes “passadas” por 

algum órgão colegiado para que pudessem ser implementadas. 

Talvez o fato ocorra pelo próprio processo de criação do IF Sudeste MG, em que três 

instituições previamente existentes e consolidadas em suas microrregiões tiveram que alinhar 

suas ações, causando certas dificuldades às culturas organizacionais locais em estabelecer essa 

união. 

Outro entendimento acerca das decisões colegiadas em sede das instituições de ensino 

está presente na lei 9.394/96 (LDB), que estabelece no seu artigo 3º, inciso VIII e artigo 14: 

 

Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: VIII - gestão 

democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas de 

ensino; 

 

Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino 

público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os 

seguintes princípios: 

I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 

pedagógico da escola; 

II - participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 

equivalentes. 

  

Consoante a esse entendimento legal, a norma que disciplina a criação dos institutos 

federais, a saber, Lei 11.892/2008 consagra o Conselho Superior como sendo a instância 

máxima dessas instituições. Libâneo (2008) diz ser fundamental a participação da comunidade 

dos processos decisórios da gestão escolar, visto essa prática de se construir coletivamente os 

objetivos e as práticas escolares afetar sobremaneira os resultados caso não aplicada. 

Dissertando sobre as vantagens que a ouvidoria pode trazer às instituições de ensino, 

Lyra (2000) entende ser por questões de formação democrática e plural dessas organizações. 

Assim, uma vez trazendo as considerações dos cidadãos, a gestão educacional ganha por fazer 

valer a pluralidade de envolvidos. 

Para corroborar com o aspecto das decisões colegiadas, foram trazidos como exemplos 

os recém-criados Conselho de Administração e Desenvolvimento Institucional e Gestão de 

Pessoas e o Conselho de Governança Digital. 
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A gente tem tentado ao máximo levar as decisões para as instâncias colegiadas, por 

isso que no novo regimento nós criamos até outros órgãos né.[...] Nós criamos o 

Conselho de Administração e nós criamos o Conselho de Governança, nós tínhamos 

na Instituição antes o Colégio de Dirigentes, o conselho Superior e o CEPE, o que 

acontece é que a parte de administração e desenvolvimento, isso  ficava um pouco ali 

no Colégio de Dirigentes, mas assim, o Colégio de Dirigentes não dá conta por si das 

particularidades, então nós, nessa perspectiva de uma gestão mais compartilhada, uma 

gestão mais técnica nas tomadas de decisões, nós criamos o Conselho de 

Administração. (Entrevista 1) 

 

(...) nossas decisões, por exemplo, elas são discutidas no âmbito de colegiados, aqui 

elas são discutidas por meio de conselhos de pesquisa e extensão, tem agora o recém-

criado Conselho de Administração e Desenvolvimento Institucional e Gestão de 

Pessoas, criamos, também, o Conselho de Governança Digital, ai você tem o Conselho 

Superior, que é o órgão máximo deliberativo (...). (Entrevista 3) 

 

Além de questões estratégicas, esses dois novos setores conjugam atores que não fazem 

parte dos setores colegiados até então existentes, como é o caso de diretores sistêmicos e 

coordenadores de setores. Essa situação demonstra o quanto o IF Sudeste MG utiliza dos 

instrumentos colegiados de decisão para tornar as normas válidas e aplicadas para toda a 

instituição. 

Assim, mais uma vez, percebe-se a forma como o IF Sudeste MG tende, de forma até 

mesmo cultural, trazer as discussões dos assuntos que afetarão suas ações para órgãos 

colegiados. 

As demais questões dessa categoria versaram sobre a utilização ou não de setores de 

apoio à governança, mais especificamente a ouvidoria, na detecção e possível tratamento dos 

descompassos entre o executado pela instituição e o previsto pelo usuário. 

Somente três entrevistados deram exemplos de ações em que eles procuraram algum 

setor de governança para ajudar a tomar alguma decisão. Alguns responderam outras questões 

em que foram acionados sem precisar a questão levantada. De modo geral, os entrevistados se 

mostraram incomodados em dizer sobre alguma questão que pudesse ter ocorrido em setores 

sob sua administração. 

Em sua maioria, os exemplos citados versaram sobre situações em que o próprio gestor 

tomou conhecimento da situação e por seus meios adotou medidas mitigatórias para o 

saneamento. 

Somente em um caso a situação que chegou ao conhecimento do gestor veio por meio 

do E-Sic (sistema eletrônico de acesso à informação) órgão pertencente à unidade de ouvidoria 

da instituição e que se obteve êxito na propositura e consequente mudança de procedimento. 
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(...) a gente tinha uma demanda muito grande pelo ESIC, por exemplo, de informações 

relacionadas a pessoal, códigos de vagas livres, áreas de atuação, isso era uma 

demanda enorme e em virtude dessas informações que chegavam constantemente a 

gente resolveu criar um sistema pra divulgar essas informações pra comunidade, isso 

foi feito e qual foi o grande impacto? Ou seja, aquela demanda que era constante da 

comunidade por essas informações hoje diminuiu muito, porque nós demos 

transparência a essas informações, e isso foi no meu entendimento uma mudança e 

proporcionou a gente vislumbrar em outras áreas. (Entrevista 3) 

  

O caso relatado ocorreu no período em que o autor exerceu seu mandato de ouvidor 

geral, e por atuação direta no processo pôde perceber uma mudança positiva desse 

procedimento. A ouvidoria percebeu a intensa e repetidas demandas sobre vagas ociosas para 

ingresso na instituição na condição de servidor. Assim, essa questão foi verificada e levada à 

Diretoria de Gestão de Pessoas com a proposta que esses dados fossem colocados disponíveis 

por meio de transparência ativa (colocados no sítio eletrônico institucional). Contudo, a 

Diretoria de Gestão de Pessoas informou que não seria possível procedimentalizar essa ação 

sem antes consultar o Colégio de Dirigentes. Então a Diretoria de Gestão de Pessoas, enquanto 

membro do Colégio de Dirigentes, submeteu a questão aos demais integrantes da alta gestão. 

Depois de intensos debates, que não contaram com a participação da ouvidoria, decidiu-se pela 

disponibilização dos dados com o fim de diminuir o trabalho do referido órgão de gestão de 

pessoas com o processo de resposta caso a caso. Embora o avanço tenha sido evidente, a não 

consulta ao órgão de governança implicou na não resolução total da questão, pois as 

informações disponibilizadas permaneceram incompletas, não atendendo à parte das demandas 

sobre o tema, a saber, quantitativo de professores por área, relação de vaga docente ociosa/área 

entre outras. 

Vistos e discutidos os dados, passa-se às considerações finais. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao final do trabalho, passa-se para as considerações finais, retomando os objetivos da 

dissertação e, em consonância com os resultados encontrados na pesquisa, apresentam-se as 

conclusões, as limitações encontradas, assim como as sugestões e as recomendações para 

futuras pesquisas. 

O presente trabalho objetivou investigar como uma Ouvidoria, estabelecida em uma 

instituição de educação superior, pode atuar como um instrumento de governança, isto é, como 

ela pode avançar em seu papel de instrumento da manifestação do cidadão para ser um 

instrumento de melhoria dos processos e ações públicas. Compreendendo, especificamente, 

como a Ouvidoria do IF Sudeste MG coloca-se neste contexto. 

Abordando os estudos acerca da teoria da agência e os conflitos que dela originam, o 

estudo adentrou na resposta apontada pela bibliografia e o que os órgãos de controle apontam, 

ou seja, a governança pública. Assim, procurou-se definir o tema governança pública trazendo 

seu histórico, ferramentas, estrutura e instâncias que o definem. Acerca das instâncias, a 

ouvidoria foi a selecionada para a presente análise. 

Quanto aos procedimentos metodológicos, foram utilizados para a coleta de dados, 

observação participante assistemática, pesquisas bibliográfica e documental, e entrevistas 

semiestruturadas com vários atores sociais da alta gestão do IF Sudeste MG a fim de captar a 

forma como ocorre a governança no órgão e o papel da ouvidoria nessa seara. Para a análise 

dos dados, foi utilizada a técnica análise de conteúdo das entrevistas, prevista por Bardin 

(2016), com posterior triangulação dos métodos para melhor aferição do fenômeno. 

Diante das análises, houve inicialmente certa dificuldade em se identificar o que vinha 

a ser o “problema” a ser enfrentado e discutido, pois, quando se analisa inicialmente a ouvidoria 

da instituição, observa-se que ela se encontra em regular nível de consolidação - estrutura, 

disponibilidade de atuação e até receptividade dos gestores quanto ao tratamento das 

manifestações realizadas pelos cidadãos. 

Possuindo regulamento próprio que define e determina a sua existência e atuação, bem 

como meios de contato e sistema disponível para tratamento das demandas, a ouvidoria 

consegue cumprir o preliminarmente proposto. 

No entanto, diante dos enormes desafios colocados pela legislação, assim como o que 

ensina os autores sobre o tema, a ouvidoria detém muitas responsabilidades que diante de um 

tratamento mais simples, tratando-se caso a caso, necessita de atualização. 
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Marcos legislativos como a promulgação da lei 12.527/2011 (Lei de acesso à 

informação) e lei 13.460/2017 (Lei que dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos 

do usuário dos serviços públicos da administração pública), e também ações voltadas à 

promoção da governança pública nas instituições governamentais no país como o referencial 

da política de governança pública do TCU, evidenciaram ainda mais a necessidade de 

fortalecimento e eficaz atuação de setores como a ouvidoria. 

Conforme descrito no capítulo 2, para Machado (2011) as ouvidorias detêm 5 formas 

de atuação, estabelecidas em consonância com aquilo que o autor entende como sendo a razão 

pela qual ocorrer a atuação desse órgão. Em análise do regimento interno de ouvidoria do IF 

Sudeste MG, é possível observar que essas atribuições são cumpridas, porém, os dados colhidos 

demonstraram que ainda se faz necessária a utilização de mais um viés. 

De acordo com o atestado pelo estudo, poderia ser criado um sexto item nas formas de 

atuação da ouvidoria, isto é, atuação como instrumento de governança pública, pois essa tem o 

dever de agregar valor público à organização a que pertence, atuando no sentido a motivar e 

promover mudanças em processos e procedimentos que detém inteligências pós contato com 

os usuários dos serviços públicos. Essa forma pode ser visualizada em algumas situações 

colocadas pelos entrevistados que demostraram o êxito em alguns fatos em que essa conjugação 

ocorreu. 

Assim, detendo um olhar técnico dos processos, bem como a percepção captada pelo 

contato direto com os usuários, a ouvidoria é capaz de auxiliar na busca de melhorias dos 

serviços prestados, equilibrando os interesses das várias partes interessadas à medida em que 

leva até a alta administração da organização informações salutares ao seu processo estratégico 

e decisório. 

As informações obtidas na coleta de dados demonstram que, por percepção do autor, 

que trabalhou no setor da ouvidoria, os regramentos institucionais e as entrevistas realizadas, 

as tomadas de decisões no IF Sudeste MG ocorrem em órgãos colegiados, em que vários 

segmentos são representados, visando dar legitimidade e eficácia ao decidido em seu âmago. 

Essa questão é bastante singular em se tratando de toda a administração pública, apesar de 

própria de uma instituição de ensino. Ainda que o legislador determine certo mandamento 

normativo, não consegue abarcar de forma plena todas as situações em que tal norma deverá 

ser aplicada. A bibliografia levantada aponta que os órgãos de governança devem estar 

vinculados à alta administração das organizações a qual pertençam, ou seja, permitir que esses 

participem do processo de tomadas de decisões. 
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Ocorre que é possível que a alta administração prevista possa ser concretizada na figura 

de um gestor, sendo o normativo que posiciona a ouvidoria no IF Sudeste MG, inicialmente 

acertado em colocá-la junto à autoridade máxima da organização, nesse caso, o Reitor. 

Porém, quando se analisa de forma mais detalhada os processos decisórios e estratégicos 

da instituição, observa-se que o processo cognitivo, que gera e determina as decisões a serem 

seguidas e que inicialmente estaria presente na mente de uma autoridade, no IF Sudeste MG, 

encontra-se presente na reunião de um órgão colegiado representativo. 

Assim, o diagnóstico aponta que a ouvidoria está dialogando não com a instância 

decisória da organização ora estudada (pois essa compõe-se de órgãos colegiados), mas sim, 

com agentes que participam desses órgãos, não tendo a princípio, capacidade de unilateralmente 

realizar as propostas emanadas pela ouvidoria. 

Essa situação encontra respaldo naquilo que o autor vivenciou. Ele observou demasiada 

insatisfação por parte desses profissionais quanto ao processo de mudanças que poderiam ser 

criadas e as dificuldades de implementá-las.  

Contudo, o estudo objetivou analisar a ouvidoria de uma instituição de ensino público 

federal, sendo os resultados aqui expostos frutos de pesquisa de cunho interpretativo e de 

âmbito local, observando as características de autonomia gerencial que guarda esse tipo de 

organização. Assim, para estudos futuros, sugere-se a aplicação dessa pesquisa em instituições 

similares com o viés de compreender onde estão alocadas as ouvidorias na organização em 

contraponto com os locais em que ocorrem os processos decisórios. 

Sendo assim, como resultado do estudo, conclui-se pela correta adequação do órgão de 

ouvidoria no sentido que esse possa realizar suas funções de levar à alta administração os dados, 

informações e inteligências que seu contato direto com os cidadãos proporciona, e possa, de 

forma efetiva, participar dos processos de discussão e construção das decisões. 

Também seria interessante a mudança no regimento da ouvidoria do IF Sudeste MG 

com vista a normatizar institucionalmente o dever da ouvidoria em ser uma promotora da 

governança organizacional. 

Embora essa medida não garanta a princípio a alteração de normas e processos, garante, 

ao menos para o usuário dos serviços do IF Sudeste MG, os direitos de se fazer representar em 

suas instâncias decisórias e superiores. 
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Apêndice A - Roteiro de entrevistas semiestruturadas com os gestores 
 

 
Tópico Perguntas Objetivos 

 
 

Identificação dos 
Sujeitos 

• Qual suafunção? 
• Qual suaformação? 
• Há quanto tempo você 

atua 
na gestão do IF 

Sudeste MG? 

• Essas questões 

têm como 

objetivo a “quebra 

gelo”, ou seja, 

perguntas para que o 

entrevistado possa 

falar um pouco 

sobre sua trajetória e 

acessar mentalmente 

as 
questões que 
afetam o seu 
cotidiano. 

 

Atuação da Ouvidoria 

• Você conhece o 
papel da Ouvidoria? 

• Como você percebe a 

atuação da Ouvidoria 

do IF SudesteMG? 

• Você já teve alguma 

demanda provocada 

pela Ouvidoria do IF 

Sudeste? 

• Essa demanda serviu 

para mudança de 

alguma situação ou 

procedimento? 

• Aqui busca-se 

conhecer  o grau de 

percepção do 

entrevistado em 

relação ao que 

venha a ser,  e 

como atua a 

Ouvidoria. 

• Através do 

conhecimento da 

percepção do 

entrevistado quanto 

ao que vem a ser a 

atuação da 

ouvidoria, poderá 

ser auferido o nível 

de propagação 

dessa política na 

instituição 

oraestudada. 

• Conhecer se 

houve algum caso 

que possa ilustrar 

aquilo que foi 

perguntado na 

questão anterior. 

• Descobrir se 

existe o link entre 

a ação da 

ouvidoria e a 

mudança nos 

processos da 
organização. 
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Sobre Governança 

• Você conhece o 

sistema de 

Governança Pública? 

Poderia dizer como a 

enxerga? 

• Dentre os setores que 

atuam no 

assessoramento da 

governança no IF 

Sudeste, (Ouvidoria, 

Auditoria, 

Corregedoria e 

Comissão de Ética), 

algum dele já foi 

chamado para ajudar a 

formular saídas para 

resolução de 

problemas? Como foi 

essa experiência para 

você? 

• Nessa etapa da 

entrevista, o que 

se pretende é 

descobrir o nível 

de conhecimento 

do entrevistado 

quanto ao 

assuntogovernança

. 

• Em decorrência do 

que foi dito na 

resposta à pergunta 

anterior, nesse 

momento é 

importante buscar 

um exemplo de 

uma situação 

ocorrida a maneira 

como aquestão da 

governança é 

tratada pelo 

entrevistado. 

Assim, o discurso e 

a ação concreta 

serão conhecidos  e 

poderão 
ser confrontados 
em análise 
posterior. 

 

 

 

 

 

Questões sobre a organização 

do poder de decisões 

• Nas tomadas de 

decisões, como é a 

elaboração? De 

forma conjunta? 

Com quem? 

• Você identifica ou já 

identificou algum tipo 

de descompasso com 

o previsto pelo 

usuário dos serviços 

do IF Sudeste MG e o 

executado pela 

instituição? 
• Em casode resposta 

positiva à pergunta 
acima, de quais 

• A pergunta 

realizada de forma 

aberta dá espaço 

para o entrevistado 

colocar sua visão 

da maneira como 

são elaboradas as 

decisões na 

instituição em 

análise. 

• A questão 

levantada nessa 

pergunta tem o 

condão de buscar 

um caso concreto 

que possa 
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instrumentos você se 

utilizou para perceber 

esse descompasso e 

qual foi a forma 

utilizada para a 

possível correção? 

trazer o 

mapeamento de 

como as questões 

possivelmente são 

resolvidas na 

instituição. 

• Em decorrência 

da pergunta 

anterior, busca-

se aqui 

identificar se e 

quais foram os 

setores de apoio 

à governança 

acionados para 

resolução dos 
problemas. 

 

 


