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RESUMO 
 
O artigo discute a participação popular em espaços 
institucionalizados de controle da gestão pública, neste caso, 
nas Ouvidorias dos Tribunais de Contas dos estados. Objetiva-
se verificar qual sua real função sob a perspectiva da 
participação social no controle da gestão pública. Como 
encaminhamento metodológico qualitativo utilizou-se revisão 
bibliográfica acerca do tema. Os resultados revelam seu 
potencial democrático participativo, porém apontam a 
necessidade de maior publicização de seu papel junto à 
sociedade civil quanto a sua função de controle social, além de 
uma compreensão dialética sobre o tipo de participação que 
está sendo construída nesse espaço institucionalizado. 

 
Palavras-chave: Participação popular. Controle social. Cultura 
democrática. 
 
ABSTRACT 
 
The article discusses popular participation in institutionalized 
spaces of control of public administration, in the case analyzed 
here, the Ombudsman of the United Audit Courts. The objective 
is to find what its real function from the perspective of social 
participation in the control of public administration. As a 
qualitative methodological routing was used literature review on 
the topic. The results show its participatory democratic 
potential, but suggest the need for greater publicity of their role 
with civil society in terms of its social control function, and a 
dialectical understanding of what kind of participation is being 
built within this institutionalized space. 

 
Keywords: Popular participation. Social control. Democratic 
culture. 
 

 

 

 

                                                 
1
 Estudante de Pós-Graduação. Universidade Federal do Piauí (UFPI). E-mail: 

fabiakassia@gmail.com 
2
 Doutora. Universidade Federal do Piauí (UFPI). 



 

2 

 

                  

1 INTRODUÇÃO 

 

Ao analisar a evolução da participação popular no Brasil, percebe-se a forte 

presença de movimentação popular em prol do aprofundamento democrático e legitimação 

do governo representativo, em busca de uma gestão pública transparente e de credibilidade. 

No entanto, urge pensar-se a participação para além da zona de conforto até então 

discutida, qual seja a participação como mecanismo de engajamento informal suprindo a 

luta por inclusão das classes excluídas do processo. Parte-se agora da necessidade de 

explorar e trilhar caminhos por vezes conflitantes e relacionados ao tipo de participação 

produzida por este e por novos mecanismos relacionados ao controle dos atos de gestão e 

não apenas aos seus mais conhecidos papéis de consultividade e deliberatividade 

(LAVALLE ; VERA, 2011).  

As ouvidorias dos Tribunais de Contas dos estados têm-se apresentado como 

mecanismos interativos de controle da gestão pública pela sociedade tendo em vista 

atuarem diretamente na fiscalização das contas públicas municipais. Trata-se de um espaço 

institucionalizado no qual se possibilita a participação popular na fiscalização da gestão 

pública e que é apresentado pelo Estado como mecanismo viável de construção da gestão 

compartilhada em busca da eficiência governamental ou boa governança (GOMES, 2000).  

Convém compreender os efeitos reais desses novos mecanismos de 

participação proporcionados pelo Estado sob a ótica da condução democrática da gestão 

pública, pondo em xeque não apenas a existência de participação, mas também o tipo que 

se desenha nesse espaço tido pelo Estado como público, além dos ganhos democráticos 

que o mesmo vem produzindo no país. Sob essa perspectiva, propõe-se discutir se seria ou 

não este um espaço com conotação de pluralização institucional da democracia ou de 

heterogeneidade democrática e engajamento social.  

O presente artigo propõe-se analisar o efetivo papel desses mecanismos de 

prestação de contas: se seriam de participação popular efetiva ou estariam apenas 

referendando a atuação em prol da eficiência governamental tão pregada pelo modelo 

neoliberal. Trata-se de perceber, sob a perspectiva da construção de cultura democrática e 

participação social no controle da gestão pública municipal, qual seria o papel das 

Ouvidorias dos Tribunais de Contas dos estados. O estudo aponta para o potencial 

democrático participativo desse espaço público, contudo revela a necessidade de maior 

publicização de seu papel junto à sociedade civil no tocante à sua função de controle social, 

além de uma compreensão dialética acerca do tipo de participação que está sendo 

construído dentro desse ambiente institucionalizado.  
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2 A PARTICIPAÇÃO POPULAR DESENHADA NO CONTEXTO DEMOCRÁTICO 
BRASILEIRO 

 

A Constituição de 1988 referendou a participação da sociedade civil em diversos 

espaços públicos e não apenas através das eleições. Trata-se da existência normativa de 

participação paritária do Estado e da sociedade civil (DAGNINO ; TATAGIBA, 2011). 

As Inflexões nas formas de atuação dos movimentos sociais, expressa na sua 
chamada inserção institucional e as novas relações que se estabelecem entre eles e 
o Estado nos seus distintos níveis, exigiu a adoção de novas formas de atuação que, 
por sua vez, implicaram num difícil processo de aprendizado. O transito que desde 
uma atuação que enfatizava fortemente, de um lado, a dimensão reivindicatória e as 
estratégias de ação a ela adequadas e, de outro, a mobilização e organização do 
movimento, para as novas exigências que a participação nos novos espaços trazia 
se mostrou um sério desafio para os movimentos. (DAGNINO ; TATAGIBA, 2011, p. 
04) 

 
Tem-se o enaltecimento do papel da sociedade civil na participação e controle dos 

atos de gestão nas diversas esferas e instâncias governamentais. Não se trata da 

substituição das instituições da democracia representativa, mas de sua complementação, 

promovendo, na visão de Tatagiba e Teixeira (2006, p.4.), “(...) uma nova arquitetura 

institucional onde o sistema representativo possa ser fortalecido e tensionado pela inclusão 

de mecanismos de participação cidadã”.     

Têm-se novos delineamentos em torno do papel da sociedade civil, passando de um 

ideário político-estratégico durante o período militar, tendo em vista a oposição ao sistema 

estatal autoritário, a uma posição mais analítico-teórica visando à superação da dicotomia 

existente entre sociedade e Estado. Passa-se a conceber a sociedade civil como parte 

heterogênea tanto quanto o Estado no campo da cultura e da política, pluralizando as 

concepções de democracia e participação. 

Como disposto por Lavalle (2003, p. 11),  

O teor da discussão hoje, salienta o potencial de sinergia nas relações Estado-
sociedade, a relevância de novos espaços de participação, o papel da sociedade 
civil nas políticas públicas, a emergência de novas institucionalidades e a 
multiplicação de formas inéditas de representatividade. 
 

Porém é perceptível que o contexto pós-democrático brasileiro, após reconhecer e 

inaugurar inúmeros espaços públicos propícios à participação e ao controle social, “não 

arquitetou institucionalmente alternativas à reforma do Estado, não os inclui como elementos 

de uma renovada arquitetura institucional capaz de oferecer caminhos novos e alternativos à 

reforma do Estado e de garantia de governabilidade”. (TATAGIBA ; TEIXEIRA, 2006, p.04). 

A impressão é que a riqueza das experiências participativas no Brasil, mundialmente 
reconhecidas, “correm por fora”, ficam na periferia do sistema, afetando 
pontualmente uma ou outra política setorial, a depender da vontade política dos 
governos/ou do poder de pressão da sociedade organizada. Elas parecem não 
induzir ou resultar de uma estratégia mais profunda de articulação entre 
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representação e participação, nos modelos atualmente disponíveis que orientam os 
processos concretos de reconfiguração do Estado. (TATAGIBA ; TEIXEIRA, 2006, 
p.05). 
 

Parece-nos que a questão central está na dificuldade de compreender o modelo 

brasileiro de democracia sobreposto a qualquer contradição entre participação e 

representação, tendo em vista que estes elementos devem-se complementar, enquanto 

dimensões possibilitadoras de uma reformulação estatal que supra as necessidades da 

gestão pública contemporânea. A alternatividade ao modelo neoliberal de condução da 

política e atuação governamental é desafiadora, principalmente por tratar, com propriedade, 

de temas que também permeiam sua agenda. 

A história recente, no campo da inovação democrática dos países latino-americanos, 

vem trazendo ressignificações ao próprio ideário de democracia, no qual a participação da 

sociedade assume papel central. Esta participação é entendida como mecanismo de 

efetivação de igualdade, uma vez que colabora na elaboração de políticas públicas 

direcionadas a este fim, em um projeto político focado na democracia participativa 

(DAGNINO, 2006). 

Os caminhos traçados pelas políticas de participação, no cenário brasileiro, apontam 

alguns desafios relacionados ao alto grau de institucionalização que os espaços públicos 

possuem, bem como ao modo pelo qual a sociedade civil os assimila. As resistências e 

tensões dos representantes políticos quanto à efetiva utilização dos mecanismos de 

participação dispostos impulsionam a refletir sobre a necessidade de aprofundamento dos 

mesmos a fim de que alcancem suas potencialidades no que diz respeito à prática política 

de participação pela sociedade. Não se trata apenas de discutir a existência ou não de 

espaços públicos de controle e fiscalização da gestão, mas como e até que ponto esses 

espaços colaboram efetivamente para a construção de uma gestão democrático-

participativa (DAGNINO, 2006). 

A questão que permeava o campo democrático popular, no final da década de 

setenta, girava em torno da necessidade de existirem mecanismos democratizantes de 

participação e interação entre Estado e sociedade civil. A existência efetiva de 

representação popular mediante eleições periódicas foi a primeira de muitas respostas 

dadas pelo Estado à organização popular da época, que exigia mudanças na condução da 

gestão pública e na efetivação dos direitos civis, políticos e sociais.  

Nesse sentido Dagnino (2006) dispõe que 

A formulação do aprofundamento democrático por meio da extensão da 
participação, orientada para uma maior publicização do Estado que pudesse garantir 
direitos de cidadania, encontrou sua expressão mais elaborada no Brasil. A partir 
dos anos de 1980, movimentos sociais, sindicatos, intelectuais, ONG’s e outras 
organizações da sociedade civil, bem como partidos políticos à esquerda, 



 

5 

 

                  

especialmente o Partido dos Trabalhadores (PT), participaram do esforço de 
elaborar e difundir esse conjunto de idéias (DAGNINO, 2006, p. 49). 

A força dessas organizações caracterizou-se pela luta por garantia normativa dos 

direitos, em especial do próprio direito a participar da elaboração, implementação e 

fiscalização das políticas públicas propostas pelo Estado, mediante a criação de 

instrumentos de participação, culminando com o reconhecimento normativo deste poder, 

através do artigo 1º da Constituição Federal de 19883 (DAGNINO, 2006). 

O contexto brasileiro tornou-se, do ponto de vista normativo, extremamente favorável 

à participação da sociedade civil nos diversos espaços públicos destinados à prática política 

de disputa por discussão dos direitos. Tratava-se da existência de múltiplos mecanismos de 

participação nas diversas instâncias de criação e efetivação de direitos, bem como na 

própria condução da gestão pública, na medida em que permitiu a ampliação de sua 

transparência e possibilitou assim fiscalizá-la durante todo o processo de implementação da 

política pública. 

O final da década de noventa foi permeado por inúmeras denúncias de atos de 

corrupção de gestores públicos municipais, estaduais e federais, realizadas em sua grande 

maioria através dos mecanismos institucionalizados de fiscalização e controle da gestão 

pública, como os Tribunais de Contas, as Ouvidorias e Controladorias dos estados, assim 

como pelo Ministério Público, o que aponta para a relevância dos mesmos. 

Ao mesmo tempo em que, sob o ponto de vista normativo, o país apontava para a 

inovação democrática e a ampliação dos instrumentos participacionistas na implementação 

de direitos e na fiscalização da gestão pública, sob o ponto de vista político, houve, na 

década de noventa, uma invasão de preceitos neoliberais na condução da gestão pública do 

país.  

Ainda que os discursos de participação da sociedade civil e de descentralização da 

gestão pública convergissem, no que diz respeito ao seu real sentido, na condução política 

as diferenças emergiam. Enquanto que, no projeto de democracia participativa até então 

amparado pelas organizações sociais, defendiam a descentralização do poder de decisão 

com fins de aproximá-lo das instâncias locais, o sentido neoliberal da descentralização era 

direcionado para a desregulamentação do Estado e seu consequente enfraquecimento 

(SOARES, 2010). 

                                                 
3
 A CF de 1988, em seu artigo 1°, dispõe que “Todo poder emana do povo, que o exerce 

indiretamente, através de seus representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta 
Constituição”. Existe ainda a previsão, em seu artigo 42, da participação direta dos cidadãos 
através dos chamados institutos de democracia direta ou semidireta, como o plebiscito, o referendo, a 
iniciativa popular de lei, as tribunas populares, os conselhos e outros canais institucionais de 
participação popular. 
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O próprio sentido dado ao princípio da participação pelo regime político neoliberal 

fora incorporado no sentido de transferir à sociedade responsabilidades e atribuições antes 

próprias do Estado, eclodindo na criação de inúmeras Organizações não Governamentais 

(ONGs) e ações empresariais em prol do “social”.  

A apropriação desses conceitos pelo modelo neoliberal trouxe para o país uma 

lastimável perda de cultura democrática, além de um retrocesso na construção de bases 

efetivas de gestão compartilhada, uma vez que os espaços públicos de participação, apesar 

de institucionalizados, foram esvaziados de conceitos e ideologias próprias de uma esfera 

efetivamente pública e política na busca e reivindicação de direitos. 

As duas últimas décadas no país têm-se estruturado em bases participacionistas, 

sob o ponto de vista normativo, porém, no que diz respeito à construção de uma cultura 

efetivamente democrática, ainda caminha a passos lentos, tendo em vista a própria 

conotação dada aos princípios de participação e transparência pública, muito mais voltados 

ao caráter da eficiência governamental e desburocratização estatal, nos moldes de um 

Estado reformulado (BRESSER PEREIRA; GRAU, 2006), do que ao contexto de 

fortalecimento do Estado e da democracia. Essa mudança no caminho político do país foi 

caracterizada por Dagnino (2002) como “confluência perversa” entre os interesses de um 

projeto político neoliberal e o então projeto democrático participativo recém-ensaiado. 

 Atualmente, no cenário brasileiro, o ideário de participação tem sido ampliado para o 

controle social sobre o Estado, com vistas a acompanhar sua gestão e monitorar sua 

atuação, de modo a garantir sua eficiência pública, mantendo-o limitado e restrito a suas 

funções administrativas essenciais, prática denominada de “prestação de contas” ou 

accountability (SMULOVITZ ; PERUZZOTTI, 2002). 

Tem-se, no modelo neoliberal, a utilização desse princípio com fins de garantir 

eficiência e eficácia governamental na sua relação com os clientes, os cidadãos, 

contribuindo para a boa governabilidade. Já no projeto democrático participativo, o mesmo 

princípio funciona e colabora como mais um mecanismo de participação da sociedade civil, 

com vistas a assegurar controle social e garantir direitos (DAGNINO, E.; OLVERA, A.J.; 

PANFICHI, A, 2006) 

Trata-se de uma realidade vigente não apenas no contexto brasileiro, mas no latino-

americano, seguindo tendências globais de redução do Estado, cobrança por maior 

eficiência de sua gestão e, para isso, investindo na transparência pública e em agências de 

controle interno e externo do próprio Estado. São entidades autônomas, a exemplo, as 

ouvidorias e controladorias, que permitem a qualquer cidadão notificar e denunciar possíveis 

irregularidades de gestão (DAGNINO, E.; OLVERA, A.J.; PANFICHI, A, 2006). 
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Nessa direção, a construção de espaços públicos, societais ou com a participação 
do Estado, onde esse processo de publicização do conflito, de discussão e 
deliberação possa se dar, assume um papel fundamental no interior do projeto 
democrático participativo. Apontando para além da mera existência de uma 
sociedade organizada, a constituição desses espaços é considerada como 
possibilidade de implementação efetiva da participação, não desconsiderando a 
diversidade e fragmentação da sociedade civil, estes espaços possuem vitalidade 
para a explicitação dos conflitos, a discussão, articulação e negociação ao redor de 
questões públicas. (DAGNINO, E.; OLVERA, A.J.; PANFICHI, A, 2006, p. 51). 

 

3  AS OUVIDORIAS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS E A PARTICIPAÇÃO POPULAR NO 
CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL  

 

Diante de um cenário no qual a agenda política encontra-se constantemente 

conduzida por disputas político-partidárias, os espaços participativos, especialmente os 

locais, são contaminados pelas coalizões políticas inerentes à formação das maiorias 

eleitorais (TATAGIBA ; TEIXEIRA, 2006). 

A simples autorização dada pela sociedade, através das eleições, a seus 

representantes políticos, para atuarem em seu nome na gestão pública, não se faz 

suficiente para atender às demandas sociais. Surgem, assim, teorias centradas na ideia de 

controle exercido pela população do modo como essa gestão vem sendo conduzida, 

procurando tornar mais exigente o conceito de representação ao denunciar as insuficiências 

de um ato de consentimento único e introduzir a necessidade de controle e sanções 

contínuas sobre os representantes (LAVALLE ; VERA, 2011, p. 5) 

A criação do Tribunal de Contas deu-se em meio a um ideário de aprimoramento do 

controle e da fiscalização da gestão pública, sendo apresentado como um órgão 

independente e auxiliar do Poder Legislativo no exercício normativo do acompanhamento da 

atuação governamental (GOMES, 2000).  

 Esse mecanismo de fiscalização dos atos da administração pública possibilitou, 

ainda que de modo institucionalizado, um canal de controle direto da sociedade civil 

relacionado à gestão pública em todos os níveis, municipal, estadual e federal. Além da 

possibilidade de qualquer pessoa denunciar os atos irregulares dos gestores públicos aos 

Tribunais de Contas, mediante contato com suas figuras mais importantes, os próprios 

conselheiros, ainda é possível direcionar as denúncias e notificações através das ouvidorias 

neles existentes4.  

                                                 
4
 Numa tentativa de aliar o controle externo, exercido pelos Tribunais de Contas, e o controle social, 

exercido pelo cidadão, surge a possibilidade de criar nesses órgãos as ouvidorias, para se fazer valer 
o texto constitucional descrito no §2º do artigo 74, que dispõe: “qualquer cidadão, partido político, 
associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou 
ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União”, o que por analogia pode ser estendido aos 
demais tribunais desta natureza em nossa federação. Então, a criação de ouvidorias estaria apenas 
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A criação das ouvidorias veio ao encontro dos interesses de modelos políticos que 

pregam a participação social, estabelecendo como meta a abertura de novos canais ou 

espaços participativos, não apenas na criação, implementação e avaliação de políticas 

públicas, mas também no controle social da gestão governamental.  

A essência das ouvidorias está em estabelecer canal de comunicação entre a 

sociedade civil e o Tribunal de Contas para que este exerça sua função de controlador da 

administração pública. Estabeleceu-se, a partir daí, uma política de acompanhamento e 

controle da atuação governamental sob a bandeira da ação compartilhada, na qual o 

indivíduo é dotado de poder para atuar no controle e fiscalização de seus representantes. 

Ressalta-se que a visão de gestão compartilhada nos moldes institucionais vem ao encontro 

dos interesses de um modelo neoliberal de condução estatal, no qual o Estado dita as 

regras de como a população deve e pode participar (GOMES, 2000). 

O princípio da transparência, atual regente normativo da atuação governamental no 

país, consiste na obrigatoriedade de publicização dos atos de gestão pública, as contas, o 

erário e a própria condução da atuação governamental, cabendo aos órgãos de controle 

externo fiscalizar e apontar as irregularidades existentes, em prol de uma gestão 

transparente e eficiente. Com base nesse princípio, uma série de medidas vem sendo 

implementada pelo Estado em prol do cumprimento normativo de sua plataforma de 

governo, tais como publicação dos orçamentos, gastos e direcionamento de verbas nas 

diversas áreas de atuação, além da criação de portais e sites nos quais se disponibilizam as 

mais variadas informações acerca da condução administrativa da União, estados e 

municípios. Conclamam constantemente a participação da sociedade tanto no 

acompanhamento dessas informações, como na denúncia de qualquer ato de irregularidade 

na gestão pública (PEREIRA, 2003). 

É valido ressaltar que as bases da atuação estatal no Brasil, principalmente a partir 

da década de noventa, primaram pela deliberação e controle social da gestão pública, 

paradigmas do próprio contexto normativo criado com a Constituição Federal, com sua 

previsão expressa na Carta Constitucional, artigo 5º, incisos XIV e XXXIII, acerca do direito 

                                                                                                                                                         
vinculada à necessidade de cumprir o pressuposto constitucional? Em parte, sim, uma vez que o § 3º, 
incisos I, II e III do art. 37 da Constituição Federal, estabelece que:  
§ 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 a 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 at. 5º, incisos X e XXXIII;  
III - a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou 
função na administração pública.  
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à informação, regulamentado posteriormente5.  Cabe aos controles interno e externo da 

administração pública, dentro do cenário apresentado, viabilizar acesso às informações 

necessárias ao exercício da fiscalização. Esse dever possui duas conotações: uma de 

vislumbrar a capacidade de resposta dos governos e sua obrigação em informar e publicizar 

seus atos; e a outra diz respeito à possibilidade de a sociedade impor restrições à atuação 

de seus representantes quando da constatação de violação de seus deveres (O’DONNEL, 

1998). 

Resta-nos compreender o efetivo ganho democrático participativo que esses 

espaços têm proporcionado, uma vez que se trata de espaços institucionalizados e 

conduzidos pelo Estado para controlar sua própria atuação. Ainda que o contexto seja 

favorável à participação social no controle da gestão, há que se questionar até que ponto se 

está diante de um projeto político que se coaduna com a prática real de controle dos atos de 

gestão pública. No tocante ao direito de acesso à informação, bem como sua utilização na 

condução do controle social, é importante frisar que a sua garantia constitucional é apenas o 

primeiro de muitos passos a serem dados rumo a uma relação de efetiva participação social 

no acompanhamento dos atos de gestão pública.  

O controle externo é relevante para consolidar o processo democrático, porém não é 

possível desconsiderar a sinergia existente na relação e no jogo de forças entre Estado e 

sociedade civil. O aprimoramento dos mecanismos institucionalizados de controle e 

fiscalização, através da lei de acesso à informação e à transparência pública, deve ser 

compreendido em um contexto não apenas microinstitucional, mas superestrutural. É 

necessário descortinar as relações emergentes nesses espaços e revelar os ganhos em 

cultura democrática que os mesmos possuem ou não, diante de um contexto político e 

governamental permeado por variáveis sociopolíticas. 

                                                 
5
 XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando 

necessário ao exercício profissional. 
XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou 
de interesse coletivo ou geral, que são prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, 
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. 
Os incisos acima citados foram regulamentados pela lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, 
conhecida como Lei de Acesso à Informação. Com a aprovação dessa lei, que entrou em vigor em 
maio de 2012, ficou regulamentado o direito ao acesso livre às informações tuteladas pelo gestor 
público, conforme disposto no artigo 5º da Constituição Federal. Este marco regulatório convergiu 
para a ampliação da participação e o fortalecimento dos instrumentos de controle da gestão pública, 
numa perspectiva institucional. Trata-se de uma mudança paradigmática na medida em que 
estabelece a transparência pública como regra e o sigilo como exceção. Segundo o disposto 
normativo, a solicitação de informações públicas pode ser feita por qualquer cidadão e em qualquer 
um dos poderes e entes da federação, salvo se estiverem classificadas como sigilosas pelo Estado. 
Prevê ainda a divulgação proativa das informações de interesse coletivo e geral, através de sítios 
oficiais da rede mundial de computadores (internet).  
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Por essa razão, a criação de ouvidorias no âmbito dos Tribunais de Contas deve ser 

compreendida em um contexto de ampliação dos mecanismos participativos de controle e 

fiscalização da gestão pública, mas sem desconsiderar os obstáculos existentes à efetiva 

prática democrático-participativa no contexto brasileiro, sob pena de cair na vala comum das 

análises descritivas acerca da eficiência e eficácia governamentais, em detrimento de um 

estudo aprofundado sobre os ganhos na construção de uma efetiva sociedade democrática 

quanto ao projeto político implementado. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A criação de espaços públicos de participação com o fim de ampliar a representação 

e integrar a sociedade civil à cena pública, meta primordial dos movimentos sociais no final 

da década de setenta, ocorreu sob o ponto de vista normativo. Há um rol de previsões e 

dispositivos constitucionais que não apenas permitem essa participação, como a colocam 

como peça chave na formação de um ambiente democrático de fato. O pluralismo de 

interesses e de grupos componentes da sociedade trouxe para a cena pública uma nova 

visão da relação Estado/sociedade civil. Não há que se falar em dicotomia, mas, sim, em 

heterogeneidade de interesses, de ideias e de disputa por poder. 

É necessário, pois, compreender que, diante de inúmeras variáveis, esses espaços 

têm sido utilizados por distintos sujeitos políticos que buscam posição e reconhecimento, no 

que diz respeito ao seu papel de agente construtor de direitos e fiscalizador da gestão 

pública. E nem sempre a existência desses espaços por si só significa a consagração de 

uma efetiva democracia nos moldes de um regime democrático-participativo. É possível a 

utilização dos mesmos espaços na conformação do ideário superestrutural de um modelo 

neoliberal em que o Estado se apresenta cada vez menos responsável pela proteção social 

e a sociedade, em contrapartida, cada vez mais responsável e imputável de controlar, 

fiscalizar e implementar sua própria proteção em matéria de direitos, ou ainda reforçando o 

caráter fiscalizatório, e quase policialesco, da sociedade civil, com o intuito propalado de 

coibir a corrupção nos poderes públicos. 

A visão utópica e ufanista do papel dos espaços públicos participativos foi substituída 

por um olhar mais cético, uma vez que eles não evoluíram na rota histórica de sedimentação 

democrática como muitos apostavam. Os espaços existem, porém não conseguiram romper 

as amarras históricas de uma sociedade elitista, pessoalista e patrimonialista. O impasse 

ora apresentado encontra-se em resolver o dilema de aperfeiçoar os espaços de 

participação sem descartá-los ou dotá-los de virtuosidade excessiva como solução para 
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todos os males democráticos. Busca-se, então, romper os obstáculos relacionados acima e 

dar a esses espaços a instrumentalidade necessária para torná-los efetivos na conformação 

de uma democracia participativa. Há que se superar o difícil relacionamento entre 

democracia participativa e democracia representativa, buscando sua complementaridade ao 

invés da atual subordinação que a primeira tem em relação à segunda.  

O cenário atual acerca da participação no país encontra-se em franca expansão, 

tanto no que diz respeito aos conselhos quanto ao relacionado aos mecanismos de controle 

e fiscalização da gestão pública, como as ouvidorias. Ocorre que esses mecanismos são 

utilizados no plano político apenas como momentos de escuta e não como de efetiva 

construção de direitos e fiscalização da gestão. Os interesses político-partidários 

sobrepõem-se a um ideário de franca participação e colaboração da sociedade civil. O 

desafio está na construção de uma arquitetura institucional na qual o sistema representativo 

seja fortalecido e constantemente tensionado pelos mecanismos de participação e 

colaboração da sociedade civil, na busca de seus interesses e objetivos quanto à política 

desenhada. Trata-se de uma constante reconstrução do cenário político e gestacional do 

próprio Estado, que se compõe e recompõe mediante o jogo de forças dos diversos 

interesses na sociedade representados. 

O Brasil possui um conjunto exemplar de mecanismos participacionistas 

considerados elementos essenciais no processo de descentralização das políticas e de 

aproximação das mesmas de seu público-alvo, a sociedade. Apesar disso, não existe 

integralidade dos mesmos à própria estrutura estatal, funcionando como uma 

institucionalidade paralela, que não consegue de fato adentrar e colaborar com uma efetiva 

atuação democrático-participativa do Estado. 

A combinação subordinada entre as instituições participativas, contaminadas pelo 

jogo político inerente à formação de coalizões eleitorais, colabora essencialmente para os 

interesses de uma superestrutura neoliberal de condução da gestão pública, voltados para a 

atuação limitada e restrita do Estado, para a imputação de valores e responsabilidades à 

sociedade civil, sem permitir sua efetiva colaboração na confrontação política de ideias e 

interesses, atuando meramente como operador de políticas e fiscalizador da gestão pública.  

Os mecanismos de participação atualmente em vigor no país, entre eles as 

ouvidorias dos Tribunais de Contas, podem contribuir para a construção de uma cultura 

democrática, desde que sejam incorporados ao plano político como espaços públicos de 

efetiva emergência de interesses plurais da sociedade civil, a qual deve adentrar estes 

espaços em pé de igualdade no jogo de forças, na busca de seus interesses e na defesa de 

suas bandeiras. Não há que se falar em virtuosidade de atores, mas, considerando sua 
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heterogeneidade e seu papel de ator principal, trazê-lo à cena para uma composição 

compartilhada e não subordinada de interesses. 
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