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RESUMO 

Os avanços na Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) no final do século 

passado e início deste levam-nos a refletir sobre a relação Governo-Sociedade nos tempos 

atuais, relação esta marcada, historicamente, por uma prática paternalista, que muito tem 

contribuído para a existência de uma sociedade conformista e descomprometida 

politicamente. Alguns fatores colaboram para este status quo. O primeiro relaciona-se com o 

acesso à informação. Em se tratando de ações governamentais, tratadas como sigilosas até 

recentemente, esta situação só começou a ser superada a partir da vigência da Lei de Acesso à 

Informação, que começou vigorar em 2012. A segunda relaciona-se com o conhecimento, 

tratado de forma negligente ao longo da formação de nossa sociedade, onde o modelo da 

educação não proporciona o acúmulo de conhecimento necessário para o exercício da 

cidadania. E finalmente, os mecanismos de controle, que existem em nossa sociedade, a 

despeito da desigualdade das relações em se tratando de controle vertical, dependente do 

sistema de checks and balances ou do controle horizontal para fazer-se efetivo. Nesta linha de 

investigação, este estudo se propôs a entender de que forma as escolas do Legislativo têm 

contribuído no processo de educação com vistas à cidadania, estimulando o exercício do 

controle social de forma a fortalecer o mecanismo de controle vertical. Adotou-se como 

metodologia, quanto aos fins, pesquisa descritiva, e quanto aos meios, pesquisa de campo, 

documental e bibliográfica. Analisou-se como a Escola do Legislativo da Alerj (Elerj) tem 

destinado seus cursos de capacitação de curta duração (20 a 36 horas aulas) quanto a seu 

público alvo e seus objetivos. Verificou-se, de forma geral, que a Elerj pouco tem contribuído 

na perspectiva de desenvolver programas educacionais votados para estimular a sociedade a 

exercer o controle social. Tampouco os cursos de capacitação destinados a seu público interno 

e conveniados têm levado estes servidores a refletir sobre a conceituação da accountability, na 

perspectiva de dar a devida importância ao controle social.  

 

Palavras chaves: Educação para a Cidadania; Educação Legislativa; Letramento Político; 

Controle Social; Igualdade; Liberdade e Democracia. 
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ABSTRACT 

The progress of Information and Communication Technology (ICT) at the end of the 

last century and beginning of this one leads us to reflect on the Government-Society 

relationship nowadays, a relationship historically marked by a paternalistic practice, which 

has greatly contributed to the existence of a conformist and politically unengaged society. 

Some factors contribute to this status quo. The first one relates to the access to information. 

Concerning government actions, treated as confidential until recently, this situation has only 

started to be addressed with the enforcement of the Access to Information Act, which became 

effective in 2012. The second one relates to knowledge, overlooked in the process of 

formation of our society, in which the education model does not provide the accumulation of 

knowledge necessary for the exercise of citizenship. Finally, the control mechanisms existing 

in our society, despite the inequality of the relationships in the case of vertical control, 

depending on the system of checks and balances or the horizontal control to be effective. By 

adopting this line of research, this study aimed to understand how the Legislative schools 

have contributed to the education process aimed at citizenship, by stimulating the social 

control in order to strengthen the vertical control mechanism. The methodology used, as to the 

purposes, was descriptive research, and to the means, field, documentary and literature 

research. This study analyzed how Alerj’s Legislative School (Elerj) has addressed its short 

training courses (20 to 36 hours of class) as to the target audience and the objectives. In 

general, it was found that Elerj’s contribution to the development of educational programs 

aiming to stimulate society to exercise social control has been little. And the training courses 

for its workforce and others involved have not raised awareness among these servers of the 

concept of accountability, thus acknowledging the actual importance of social control. 

 

Keywords: Education for Citizenship; Legislative Education; Political Literacy; Social 

Control; Equality; Freedom and Democracy. 
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Este trabalho buscou entender a atuação das escolas do Legislativo no 

desenvolvimento de programas educacionais que tenham como objetivo central estimular a 

sociedade a participar de forma ativa nas questões de políticas e no aprimoramento da 

democracia. O objeto da pesquisa limita-se à Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa 

do Estado do Rio de Janeiro (Elerj), buscando entender, através da oferta de seus cursos de 

curta duração (20 a 36 horas aulas), como aquela escola tem contribuído para atingir estes 

objetivos. 

Adicionalmente, buscou-se entender alguns conceitos empregados na literatura a 

respeito das escolas de governo, iniciando-se pelo conceito de “educação para a cidadania”, 

que consiste na junção do conceito de educação, conjunto de atividades pedagógicas para se 

chegar ao conhecimento, com o de cidadania, qualidade de cidadão. Vale destacar que, tanto 

um conceito quanto o outro, vêm sofrendo modificações ao longo da história. 

 No campo da educação, as modificações são, geralmente, quanto aos métodos 

pedagógicos, mas, no campo da cidadania, esta sim tem passado por profundas mutações, 

desde quem tem direito a receber a educação, a qual educação o cidadão recebe. Ao longo da 

história, o entendimento de cidadania vem se ampliando, sendo cada vez mais inclusivo. 

Para os gregos contemporâneos de Platão e Aristóteles, o entendimento de ser cidadão 

era ser do gênero masculino, proprietário de terras, a estes reservando-se a cidadania e direitos 

como: a participação na vida da cidade, a possibilidade de ser eleito para cargos públicos e 

receber educação. Quanto à educação, já era um bem valoroso a ser controlado e ofertado pelo 

Estado, segundo Araújo (2008). 

Na idade média, o conceito de cidadania experimentou dois momentos distintos, o 

primeiro do século V ao XVI, após a queda do Império Romano, seguido de sucessivas 

invasões da atual Europa por outros povos, fazendo surgir uma nova relação de poder, onde o 

Estado-Nação não mais concentrava o poder. Este era controlado pelo clero e seus monarcas, 

partilhado com os feudos (proprietários dos meios de produção - terra), estabelecendo-se uma 

relação do proprietário de terras e camponeses, de protetor e protegido, respectivamente. 

Assim, o ser cidadão restringia-se à nobreza e ao Clero, como tratam Rezende e Câmara 

(2001).   

A partir do século XVII, alavancado pelos ideais liberais, iniciou-se o período 

histórico que ficou conhecido como Iluminismo, marcado por disputas pela inclusão de outros 

indivíduos investidos na qualidade de cidadão, mesmo que as ideias de liberdade e igualdade 
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tivessem um caráter muito mais econômico do que social, resultando em ampliação de 

direitos a outras classes sociais, conforme entendem Santos (1998) e Ribeiro (2002).     

Na atualidade, o entendimento de cidadania ampliou-se, estando associada a espaços 

institucionais de participação política para que o cidadão possa colaborar de forma mais direta 

e efetiva com o processo político.   

Quanto à educação, na perspectiva de produzir o conhecimento necessário ao exercício 

da cidadania e, do ideal grego e iluminista em defesa de “uma escola pública, leiga, gratuita e 

de caráter científico”, esta deixa de ser a mesma para todos os indivíduos, em nome de uma 

liberdade que garante ao indivíduo escolher sua educação, justificando-se a existência de 

educação diferenciada para cada indivíduo (LUZURIAGA, 1959; apud RIBEIRO, 2002, p. 

119). 

O exercício da cidadania constitui-se numa ferramenta de controle capaz de coibir os 

possíveis excessos cometidos por nossos representantes que, uma vez eleitos, passam a 

representar seus próprios interesses ou interesses de outros que os capturaram, segundo 

Hashimoto (2002) e Ramalho (2009). Associado ao entendimento de que só é possível 

controlar aquilo que se conhece, somado ao fato de que o conhecimento não é algo nato, logo, 

é preciso que se adquira, no entendimento de Ribeiro (2002).  

Segundo Benevides (2012), três componentes são necessários ao exercício do controle 

social: informação, conhecimento e mecanismos de controle.  

Quanto à informação, a legislação brasileira vem avançando desde 2000, com a edição 

da Lei Complementar nº 101/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e, mais 

recentemente, a edição da Lei nº 12.527/2011, denominada Lei de Acesso a Informação. Esta 

última tem uma tarefa finalidade bastante difícil, de quebrar a cultura de que todo ato público 

tem caráter sigiloso. Com a nova legislação, o sigilo passou a ser uma exceção. 

Quanto ao conhecimento necessário ao exercício do controle social, requer um grau de 

conhecimento não acessível a cidadão comum. Uma vez que a administração pública 

brasileira é grande e complexa e exige-se conhecimento técnico especializado para operá-la, 

segundo Azambuja (2008).  

Na perspectiva de enfrentar o problema do tamanho da administração pública 

nacional, Torres (2004) aponta como caminho a descentralização administrativa para melhor 

qualidade na formulação de políticas públicas que permitirão à sociedade influenciar seus 
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representantes ou os gestores sobre as políticas públicas que os afetam. Para isto, faz-se 

necessário que a sociedade participe ativamente deste processo de formulação, execução e 

revisão destas políticas.  

Por outro lado, Avelar e Cintra (2004) identificam um conflito entre a complexidade 

da estrutura administrativa, somada à exigência de conhecimento técnico especializado para 

operá-la, e a necessidade de compreendê-la para que se possa exercer o controle social.   

Logo, segue a defesa de Figueirêdo (2003), Cosson (2008) e Marques Junior (2009) no 

sentido da ampliação da intervenção das escolas de governo ligadas a instituições de 

accountability horizontal, Escolas de Contas e Escolas do Legislativo, ao propor a inclusão 

dos conselhos setoriais (saúde, educação, criança, etc.), entidades de classe (sindicatos), 

movimentos sociais e outros como público-alvo de suas atuações, transferindo conhecimento 

através de programas educacionais voltados para a cidadania e aprimoramento da democracia. 

Quanto aos mecanismos de controle, a Constituição Federal de 1988 (CF) e as 

Constituições estaduais preveem quanto aos direitos individuais do cidadão que este pode 

acionar o Judiciário contra atos lesivos à res pública. Preveem também que o cidadão possa 

denunciar irregularidades ou ilegalidades perante os Tribunais de Contas. Bresser Pereira 

(2011) destaca que o controle social como mecanismo de controle é essencial para o modelo 

de administração gerencial, modelo este, introduzido na administração pública brasileira na 

década de 1990.  

Torres (2004) entende que a descentralização administrativa, promovida pela CF, onde 

os entes municipais ganharam maior autonomia e responsabilidades, tem o intuito de 

promover uma aproximação governo/cidadão, objetivando constante aprimoramento das 

política públicas. Contudo, reconhece a existência de conflito entre os procedimentos 

democráticos e as modernas técnicas da gestão. Nazareth e Melo (2012) também corroboram 

este entendimento, defendendo a função da Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas 

do Estado do Rio de Janeiro (ECG/TCE-RJ) na qualificação dos quadros de servidores dos 

seus jurisdicionados, especialmente os dos municípios, por reconhecer existência de um 

deficit de conhecimento das novas técnicas de administração pública dos servidores públicos 

municipais.  

Segundo Pinheiro (2007), o Brasil tem a média mais baixa de participação popular nas 

questões coletivas. Avelar e Cintra (2004) afirmam que o cidadão é pouco ativo no controle e 

acompanhamento do funcionamento da máquina pública, em parte motivado pela baixa 
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escolaridade. No estado do Rio de Janeiro (ERJ), do total de 2.233,437 matrículas no ensino 

fundamental, apenas 473.824 estão matriculados no ensino médio (MEC, 2012). Então como 

esperar que a população do estado do Rio de Janeiro possa exercer o controle sobre as 

políticas públicas?    

Dois autores que tiveram seus trabalhos voltados para a questão da educação 

legislativa e para o papel das escolas do Legislativo no processo de educação do cidadão com 

vistas à cidadania deram direção a este estudo no que se refere a tais escolas. O primeiro trata 

do conceito de “letramento político”, definido por Crick (1998; apud Cosson, 2008). 

 O segundo é Marques Júnior (2009, p.74), para quem a educação legislativa, consiste 

na “ação consciente e organizada do parlamento no sentido de capacitar e qualificar a atuação 

dos diferentes agentes envolvidos no processo de representação e participação democrática, 

tanto da perspectiva das instituições estatais quanto da sociedade”. Ou seja, esta educação é 

voltada para a formação do cidadão crítico e criativo, posição corroborada por Cazalma 

(2013). 
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2 METODOLOGIA  

A metodologia empregada neste trabalho adotará como base a obra de Vergara 

(2007), descrevendo-a quanto a seu tipo, quanto ao universo, amostra, coleta, tratamento de 

dados e limitações.       

2.1. Tipo de Pesquisa 

Segundo Vergara (2007), há vários tipos de pesquisa, podendo se subdividir segundo 

dois critérios:  

a) Quanto aos fins:  

i. Este trabalho adota a pesquisa descritiva, na medida em que busca 

“estabelecer correlação entre variáveis e definir sua natureza”, buscando o entendimento de 

como a Elerj tem contribuído no processo educacional do cidadão de forma a estimular o 

exercício do controle social (Vergara, 2007, p. 47).  

b) Quanto aos meios:  

i. Este trabalho adota uma pesquisa de campo, uma vez que se realizou 

entrevista e/ou aplicação de questionário junto à Coordenadoria da Ouvidoria da Alerj (alô 

Alerj); e  

ii. Pesquisa bibliográfica, na medida em que se utilizou de material publicado 

em livros e artigos acadêmicos, revistas, jornais, informações publicadas no Diário Oficial do 

Estado do Rio de Janeiro (DOERJ), e informações disponíveis em redes eletrônicas (sítio da 

Alerj e outras), que forneceram instrumental analítico para responder ao problema de 

pesquisa. 

2.2. Universo da pesquisa 

Como referência, buscou-se entender as ações desenvolvidas nas instituições 

educacionais no âmbito do controle externo que tenham foco na educação para a cidadania. 

As instituições estudadas foram: Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa do Estado 

de Minas Gerais, as Escolas de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e 

do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, do Instituto Legislativo Brasileiro (ILB), 
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instituição educacional do Senado Federal, e do Portal Plenarinho, este último, um espaço 

educacional eletrônico da Câmara dos Deputados - que desenvolve ações de educação e 

comunicação voltadas à “educação política” de crianças de 07 a 14 anos. Tais instituições 

foram utilizadas juntamente com a Elerj, alvo deste estudo.    

 O universo desta pesquisa limitou-se à Alerj, mais especificamente, à Elerj, tendo-se 

analisado o período entre 2010 a 2014, e adicionalmente, a Ouvidoria Alô Alerj, como órgão 

responsável por recepção de informações e/ou denúncias oriundas da sociedade.  

 A pesquisa procurou entender de que forma as escolas do legislativo têm contribuído 

com o processo de educação do cidadão, estimulando-o ao exercício do controle social e, 

comparativamente, como a Elerj tem desenvolvido suas ações nesta perspectiva. Na 

Ouvidoria Alô Alerj, buscou entender como são tratadas as informações.  

2.3. Coleta e Tratamento de Dados  

O estudo ocorreu através de pesquisa nos seus respectivos meios de informação sobre 

as ações educacionais voltadas para estimular o controle social e a educação para a cidadania.  

A pesquisa de campo foi realizada com questionário aplicado aos ocupantes de cargo 

de direção junto ao Coordenador do Alô Alerj, órgão vinculado à Subdiretoria Geral de 

Informática. 

A pesquisa bibliográfica, no âmbito da Elerj, analisou os editais dos cursos de 

capacitação de curta duração realizados pela escola no período de 2010 a 2014, com carga 

horária de 20 a 36 horas-aula, e publicadas no DOERJ do Poder Legislativo e no sítio da 

Alerj. Os cursos foram selecionados segundo dois elementos qualitativos: quanto aos 

objetivos e quanto à destinação destes cursos, conforme detalhamento nos apêndices I e II.  

Os demais itens da pesquisa bibliográfica se deram por material publicado em livros e artigos 

acadêmicos, revistas, e jornais disponíveis em meio eletrônico. 

Os dados colhidos na pesquisa realizada junto à Elerj foram tratados por meio de 

análise qualitativa, à luz dos autores pesquisados e coleta de dados bibliográficos, buscando-

se identificar o compromisso da instituição na perspectiva de desenvolver atividades 

educacionais voltadas para a sociedade, extrapolando a capacitação do corpo de pessoal da 

Alerj e das Câmaras Municipais, prevista na sua missão.  
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Os dados coletados na Ouvidoria da Alerj visaram ao entendimento de como são 

tratadas as informações e/ou denúncias, em especial se o Alô Alerj recebe e trata denúncias 

anônimas.    

Na pesquisa bibliográfica, além da compreensão da correlação entre as temáticas 

estudadas e a análise dos editais dos cursos de curta duração, segundo seu objetivo e sua 

destinação, permitiu entender o quão importante é a educação desenvolvida na Elerj e a  

priorização da educação para a cidadania e do estímulo ao controle social. Assim, foram 

tabelados nos apêndices I e II os cursos de curta duração desenvolvidos pela Elerj no período 

estudado, selecionando os que se destinam a outro público diferente dos previstos na sua 

missão.     

2.4. Limitações da Pesquisa 

Dentre as limitações metodológicas destacam-se duas: o fato de um dos objetos 

centrais da pesquisa ser algo de novo para o pesquisador, no caso a educação como 

transmissora de conhecimento, sendo também, um aprendizado para o mesmo, o que poderá 

ocasionar limitações na análise qualitativa das informações. A segunda está relacionada aos 

questionários encaminhados aos entrevistados, podendo ocorrer respostas não objetivas ou 

até mesmo não haver respostas às questões formuladas.  

Mesmo após ter sido elaborado um questionário a ser aplicado presencialmente junto 

à Diretoria da Elerj, não houve retorno daquele órgão e não foi possível aplicá-lo. Pretendia-

se analisar as informações coletadas à luz do referencial teórico com base nos autores 

pesquisado neste trabalho.  

2.5. Problema de pesquisa 

Segundo Gil (2002, p. 49), o problema de pesquisa, na sua concepção científica, “é 

qualquer questão não solvida que é objeto de discussão, em qualquer domínio do 

conhecimento”.  Para este trabalho, toma-se o seguinte problema de pesquisa: 

� Como a escola de governo da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro 

tem contribuído no processo educacional do cidadão de forma a estimular o exercício do 

controle social?  
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2.6. Objetivos 

Segundo Vergara (2007, p. 25), o objetivo de uma pesquisa “é um resultado a 

alcançar. O objetivo final, se alcançado, dá resposta ao problema. Objetivos intermediários 

são metas de cujo atingimento depende o alcance do objetivo final”. 

2.6.1. Objetivo Geral 

Consiste na tentativa do pesquisador de indicação do resultado pretendido com a 

pesquisa. No presente trabalho, tem-se como objetivo geral: 

� Verificar de que forma a Escola de Governo no âmbito do Poder Legislativo de 

ERJ tem contribuído com o processo de educação do cidadão, estimulando-o ao exercício do 

controle social. 

2.6.2. Objetivos Específicos 

Consistem na indicação das metas das etapas que levarão à realização do objetivo 

geral. Os objetivos específicos do presente estudo são: 

a) Pesquisar na literatura e compreender a relação dos conceitos de cidadania, 

democracia, liberdade e igualdade e sua relação com a educação;  

b) Pesquisar na literatura e compreender os motivos que levam à baixa participação 

da sociedade no exercício do controle da gestão da coisa pública;  

c) Analisar em outras instituições de controle, mecanismos de estímulo ao controle 

social e à participação cidadã;  

d) Entender os mecanismo e formas de controle e suas inter-relações. 

e) Identificar quais cursos ofertados pelas Elerj têm objetivo de estimular o controle 

social; 

f) Entender o tratamento dado às informações da Ouvidoria Alô- Alerj e seu retorno 

ao cidadão informante ou denunciante. 
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3 EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA  

A definição de cidadania, segundo o dicionário Aurélio da Língua Portuguesa é 

“qualidade de cidadão”. Por sua vez, cidadão é definido como: “indivíduo no gozo dos 

direitos civis e políticos de um estado livre”. Já educação é o “conjunto de normas 

pedagógicas tendentes ao desenvolvimento geral do corpo e do espírito”, conhecimento. 

Conhecimento é o “ato ou efeito de conhecer, faculdade de conhecer, ideia, noção” 

(AURÉLIO, 2012, p. 443/499).   

Vale relembrar que o conceito de cidadania sofreu mutações ao longo da história, 

desde quem era considerado cidadão até quem poderia exercer a cidadania. Na Grécia antiga, 

dois grandes filósofos, Platão e Aristóteles, deram suas contribuições para o debate destas 

duas temáticas: educação e cidadania.  Segundo Araújo (2008), cidadãos, para os gregos, 

eram os habitantes da cidade-estado, da polis, contudo, estes habitantes com o direto de 

exercer a cidadania eram restritos a poucos.  

Na idade média, num primeiro momento, a expressão cidadania perdeu seu significado 

original, motivada pelo ostracismo que atingiu a sociedade europeia logo após a queda do 

Império Romano, pelo abandono das coisas relacionadas à cidade, à polis, à política. A 

expressão cidadania recuperou seu significado somente nos séculos XVII e XVIII, com o 

período histórico que ficou conhecido como Iluminismo.   

No período mais recente e contemporâneo do mundo ocidental, este conceito assumiu 

dimensões mais amplas, especialmente nas reivindicações dos movimentos sociais, da classe 

trabalhadora, segundo Ribeiro (2002), e das instituições de controle interno e externo, que 

integram a accountability horizontal, conforme tratativa de O’Donnell (1998; apud 

CARVALHO, 2009). 

3.1. Educação e cidadania na Grécia antiga 

O ideal grego de cidadania, para Ribeiro (2002), estabelecia-se pela distinção entre 

cidadão (proprietário de terra) e o súdito (artífices; armadores; comerciantes, mesmo os 

economicamente abastados; as mulheres e os estrangeiros; quanto aos escravos, a referência 

era como propriedade), considerando-os desiguais. Adicionalmente, o ser cidadão implicava 

ser do gênero masculino, reservando-lhe direitos como: participação na vida da cidade, a 
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possibilidade de ser eleito para cargos públicos, receber educação, dentre outros. Os súditos 

eram excluídos desses direitos.  

Para Aristóteles, filósofo que se dedicou a estudar a democracia ateniense, o 

“elemento central da cidadania era a participação na comunidade política, que além de ser a 

essência da liberdade, dependia também dela o desenvolvimento e a promoção pessoal dos 

indivíduos como pessoas” (ARAÚJO, 2008, p. 78). 

Nesse período, a educação já era considerada um bem necessário ao exercício da 

cidadania, ministrada pelos filósofos na academia, onde só participavam os considerados 

cidadãos (do sexo masculino e proprietários de terras). Dada sua importância para o exercício 

de poder, já produzia disputa, tanto entre os que pretendiam receber a educação, ou seja, a 

inclusão das classes de excluídos: artífices, armadores e comerciantes; como para quem 

pretendia transferi-la a outros: filósofos e sofistas.    

Para Ribeiro (2002, p. 116) “os sofistas são mestres de gramática e oratória que 

despertam a reação” dos filósofos ao perceberem como uma ameaça a sua hegemonia na 

incumbência de educar. Os sofistas pretendiam ensinar a arte da retórica aos atenienses 

economicamente abastados, mas, excluídos do exercício da cidadania e do acesso à educação, 

com a finalidade de introduzirem na política e os permitissem atuarem em condições de 

igualdade na Ágora.  

Desde então, nasceu a ideia de que a educação para cidadania devia ser prerrogativa 

do Estado-Nação,  

o mais certo seria que tais coisas se tornassem encargo público e que a comunidade 

provesse adequadamente a elas; mas, uma vez que as negligencia, convém que cada 

homem auxilie seus filhos e amigos a seguirem os caminhos da virtude, e que tenham 

o poder ou pelo menos a vontade de fazê-lo (ARISTÓTELES, 1991, p. 193/194). 

Segundo Ribeiro (2002), Platão, em A República, estabeleceu uma relação entre a 

educação e a cidadania.  

Delineia uma utopia pedagógica cuja realização depende de uma transformação 

radical do Estado. Nessa sociedade ideal, a educação corresponde ao desenvolvimento 

de faculdades e virtudes adequadas às funções que os indivíduos exercem e é essa 

adequação que produz a justiça, com cada um desempenhando, de maneira 
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satisfatória, a função para a qual é mais apto. Aos filósofos, que cultivam a razão, 

caberia governar a sociedade (RIBEIRO, 2002, p. 117). 

Esta ideia, de uma sociedade utópica onde a educação deveria ser adequada à 

funcionalidade do indivíduo na sociedade, já revelava a base para questionamentos sobre o 

homem natural na perspectiva hobbesiana e para justificar a existência de homens desiguais, 

na propriedade e na liberdade, segundo entendimento de Santos (1998). 

Segundo Ribeiro (2002; apud PLATÃO, 1975) o controle e a gestão da coisa pública 

restringia-se aos detentores do conhecimento, conhecimento este, adquirido através da 

educação, uma vez que a educação era restrita a poucos e excluía os súditos. Daí o embate 

entre os filósofos e os sofistas pela disputa do direito de educar e da possibilidade da ruptura 

desta exclusão.  

3.2. Educação e Cidadania nas Idades Média e Moderna  

Segundo Rezende e Câmara (2001), a idade média foi um período de profundas 

mudanças em termos econômicos, sociais e político. O processo de formação do feudalismo 

se deu, num primeiro momento, com a queda do Império Romano, no século V, sendo o 

primeiro passo para a perda do significado do termo cidadania originariamente concebido na 

antiguidade grega.  

As relações sociais nesse período passaram a se fundar na fidelidade dos camponeses 

aos senhores feudais, em troca de proteção face às ameaças externas, ou seja, as constantes 

invasões e saques promovidos pelos povos bárbaros, ou não romanos. Após o declínio do 

Império Romano, ocorreu certo adormecimento das questões políticas e sociais, abrindo-se 

espaço para outra forma de poder, o poder através da fé fundamentada no divino.  

Esta combinação fez surgir uma nova organização social entre nobres, clero e 

camponeses. “Era, portanto, uma sociedade de ordens, diferenciadas tanto política quanto 

juridicamente [...]. Clero e Nobreza detinham, respectivamente, saber e poder e, 

consequentemente, os direitos advindos do termo cidadania”. Aos camponeses, o tratamento 

assemelhado aos não cidadãos gregos, ou pior, a condição de dependentes das duas outras 

classes (REZENDE e CÂMARA, 2001, p. 03).  

A condição de dependente remete à condição de incapaz, que será tratada por Kant e 

Hegel no século XVIII. Na “cidadania hegeliana não abarca as mulheres, porque estas estão 
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em situação de dependência em relação aos maridos, nem os pobres, porque estes estão 

sujeitos às carências materiais” (RIBEIRO, 2002, p. 121).     

Este cenário de profundas desigualdades, que se estendeu até final do século XVI, 

começou a ser questionado a partir do surgimento de uma burguesia mercantil, que se 

fortaleceu com o crescimento dos burgos e das relações comercias, fazendo surgir os 

primeiros passos, após a queda do Império Romano, para que se revivesse a ideia de 

cidadania nos moldes da cidadania Grega, excluindo-se o seu caráter elitista. Assim, Ribeiro 

(2002) associa o conceito de cidadania no segundo período da Idade Média a outros dois 

conceitos, que também sofreram alteração ao longo da evolução histórica da humanidade, 

sejam eles: liberdade e igualdade.  

Para Santos (1998, p. 107), a ideia de liberdade está relacionada tanto à questão 

local como temporal. “Assim sendo, poderíamos dizer, a cada compreensão da ideia de 

liberdade, devemos perguntar, em primeiro lugar, para quem e, em seguida para que esta 

liberdade”; de forma análoga é a ideia de igualdade. 

3.2.1.  A Cidadania e o Conflito entre Liberdade e Igualdade 

Segundo Santos (1998), a partir dos séculos XVII e XVIII, o debate sobre a liberdade 

e igualdade passou a ocupar a agenda dos pensadores daquele período, questão essa tratada 

até então por uma ordem relacionada ao divino no período feudal, passando então a ser tratada 

como da natureza humana. No estado da natureza, onde todos os homens nascem livres e 

iguais, a liberdade e a igualdade são algo inerente ao ser humano, e tratado como um direito 

natural.  

A questão levantada por Rousseau no Contrato Social levou o debate acerca da 

liberdade e igualdade individual numa sociedade civil a seus limites. Santos (1998), ao tratar 

desta questão, faz a seguinte indagação: “como é possível os homens criarem e aceitarem um 

novo tipo de dominação, perdendo assim a liberdade e a igualdade natural?”. Para alguns 

contratualistas, Hobbes, Locke1 e o próprio Rousseau, é preferível abrir mão de parte da 

liberdade para garantir um estado de paz no Estado Civil, uma vez que, os homens em seu 

estado natural vivem em guerra. Segundo o pensamento rousseauniano, o contrato social 

                                                           
1 Locke entende o contrato social como necessário a estado de paz, uma vez que, para ele no estado natural os homens vivem 
em paz, mas, o contrato social garantiria a propriedade e a posse já alcançada. Por outro lado, Rousseau acredita que os 
homens vivem em guerra e o contrato social seria onde a paz se estabeleceria, abrindo-se mão de parte a liberdade total por 
uma liberdade civil (Weffort, 2004, p. 86).    
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passa então a “fundamentar a autoridade política e a origem do Estado”, no entendimento de 

Santos (1998, p. 108). 

A partir da justificação da existência do Estado civil, através do contrato social, 

surgem os “Estados, dos mais igualitários aos mais liberais e mesmo aos mais igualitários”, 

consequentemente fazendo surgir outro conceito de cidadania, ou seja, aqueles onde, livres e 

iguais pactuam num contrato social os limites desta liberdade e igualdade, que passa agora a 

ser regulada pela Constituição e pelas Leis, às quais os indivíduos se submetem. Das ideias de 

Hobbes e Rousseau sobre o contrato social ”tem-se a impressão de que a imagem do cidadão 

é algo abstrato, embora a condição de cidadão seja necessária para os homens existirem em 

sociedade” (SANTOS, 1998, p. 109). 

No século XIX, surgiram os primeiros questionamentos sobre o homem natural, 

aquele que nasce livre e igual, portanto gozando da condição natural de igualdade e liberdade.  

Santos (1998, p. 111) argumenta que a questão da igualdade estabelece-se por uma condição, 

onde ter propriedade é o que diferenciam os iguais, ou seja, “o que existe são homens 

desiguais na propriedade e na liberdade”.  

 A percepção da existência de ricos e pobres dentro do mesmo perímetro urbano expõe 

as desigualdades mais fortemente, segundo a autora. Apesar da crença de que o trabalho leva 

à acumulação e riqueza, segundo a doutrina Calvinista, associada aos grandes avanços na 

produção industrial do período, que, em tese, poderia elevar a distribuição da riqueza e reduzir 

a desigualdade, não resolveu o problema, muito pelo contrário, contribuiu ainda mais para 

acirrar as desigualdades entre as classes sociais.  

As desigualdades não se restringiam às carências materiais. O gênero, também 

persistia com elemento determinante desta desigualdade. Assim, permanece a primazia do 

cidadão-homem, mas, não todos os homens, somente os iguais ou, hegemonicamente, as duas 

primeiras classes sociais na concepção de Hegel; a substancial e a industrial, reservando 

direito como o da participação na vida da cidade repetia-se também no período Iluminista. As 

mulheres e a classe dos trabalhadores não eram classe cidadã, pois não lhes sobrava tempo 

para a contemplação teórica da verdade e para a práxis política, segundo Ribeiro (2002).   

Para Platão (2012), o ideal humano se realizava na figura do cidadão filósofo, livre das 

incumbências da sobrevivência, constituindo um ideal altamente elitista. Na perspectiva 

Iluminista sobre a importância da educação com foco na busca pelo conhecimento, este 

desenvolveu a “crença de a razão, o conhecimento, tornava os homens sábios e, portanto 
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melhores [...] o fato de o conhecimento da realidade é algo absolutamente obrigatório para se 

adquirir a consciência do fenômeno político e poder agir corretamente” (SANTOS, 1998, p. 

114/117).    

Assim, o cidadão sem acesso ao conhecimento teria maior dificuldade de adquirir 

consciência dos fenômenos políticos, logo, a liberdade e a igualdade não seriam as mesmas 

para todos.        

3.3. Educação e cidadania na atualidade 

Segundo Ribeiro (2002), a cidadania, na perspectiva dos movimentos sociais, 

relaciona-se à participação efetiva do cidadão, de forma colaborativa com os seus 

representantes, nas decisões, na feitura e execução de políticas públicas que os afetam. A 

defesa de uma educação pública de qualidade, que atenda aos interesses das camadas 

populares tem sido alvo destes movimentos sociais e da classe trabalhadora. Para Ribeiro 

(2002, p. 115) é o “reconhecimento de que a educação é um bem que deve estar acessível a 

todos os indivíduos, de modo a tornar possíveis as condições para o exercício de uma efetiva 

cidadania” e uma das politicas públicas mais importantes para o exercício do controle social. 

Apesar do ideal Grego e Iluminista em defesa de uma escola pública, livre, leiga, 

gratuita e de caráter científico para todos, em nome da liberdade individual que permite ao 

indivíduo escolher que educação quer receber, esta educação não mais é a mesma para todos.  

O caráter universal de educação foi abandonado em nome de um individualismo e de 

uma educação própria para cada classe social, ou seja, educação para os filhos dos soberanos, 

educação para os filhos dos economicamente abastados, para os filhos dos magistrados, 

educação para criança no campo, dentre outros, segundo Ribeiro (2002). 

No contrato social, os indivíduos pactuavam livremente suas vontades individuais, 

transformando-as em vontade geral, para tanto, deviam ser livres e iguais (ROUSSEAU, 

1978). Para entender o pensamento rousseauniano é preciso compreender a “sociedade como 

uma agregação de indivíduos e a educação como necessária à formação do cidadão livre e, ao 

mesmo tempo, sujeito às leis”. Receber educação para a cidadania é essencial para a 

existência de um Estado justo e cidadãos livres e iguais, onde esta sociedade possa exercer o 

controle do aparelho estatal (RIBEIRO, 2002, p. 119).  
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A cidadania iluminista, pautada na igualdade e na liberdade, como direitos 

reivindicados pela burguesia, estava alicerçada na educação básica às camadas populares, 

outra para as classes dirigentes. A primeira justificativa para esta dualidade consiste no 

princípio da liberdade, “que não admite uma educação padronizada”, outra, pelo princípio da 

“desigualdade natural das faculdades humanas, que respalda a classificação dos alunos em 

mais capazes e em menos capazes, justificando a existência de ricos e pobres”. 

Consequentemente, o poder deverá ser exercido, por aqueles que estão aptos a exercê-lo, 

logo, numa sociedade de desiguais.  “É lícito deduzir que, para esses pobres, não haja nem 

cidadania nem educação” (RIBEIRO, 2002, p. 119/120). 

Ainda segundo autora, na interpretação do pensamento hegeliano, a educação deverá 

estar voltada para a vida pública, para fazer funcionar a máquina estatal. Entende a educação 

com objetivo de retirar o homem do seu estado de natureza, dotando-o de razão.  

Rompendo o imediatismo para atingir o que seria uma segunda natureza, de caráter 
espiritual [...] A cidadania significa ter as luzes do conhecimento, da leitura, da 
escrita e da matemática: exclui, portanto, aqueles que não têm acesso ao 
conhecimento escolar ou são sujeitos de culturas e/ou raças identificadas como 
“primitivas” porque estão mais próximas ao estado de natureza (RIBEIRO, 2002, p. 
121/122).     

Apesar das ideias elitistas de cidadania hegelianas, Hegel reconhece que a educação é 

a principal ferramenta capaz de produzir cidadania, segundo Ribeiro (2002). 

A ideia atual de cidadania está associada a espaços institucionais de participação 

política para que o cidadão possa colaborar, de forma mais direta e efetiva, com o processo 

político. Algumas instituições públicas têm realizado esforços na perspectiva de ampliar os 

espaços de participação da sociedade. O Senado Federal mantém uma página na Internet 

intitulada Portal e-Cidadania, com o compromisso institucional de promover e estimular 

atitudes democráticas que viabilizem o acesso da sociedade ao trabalho parlamentar. Também 

no âmbito do Senado Federal, o programa Interlegis se propõe a promover a modernização do 

Poder Legislativo e ampliar a participação dos cidadãos no processo legislativo. 

Esta ideia de cidadão está muito próxima da idealizada pelos gregos, do cidadão 

agindo politicamente nas questões públicas, sem levar em conta o caráter elitista da 

democracia grega, no berço da civilização ocidental, e é justamente sobre esse tipo de 

organização social ou da polis que se “assentaram as bases do conceito tradicional de 
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cidadania e de uma considerável parte de seu significado atual” (REZENDE e CÂMARA, 

2001, p. 01).   

Cosson (2008), ao estudar as escolas do Legislativo, propõe que a atuação destas 

instituições tenha em seus programas educacionais o estímulo ao exercício da cidadania, ao 

propor que as atividades educacionais desenvolvidas no âmbito destas instituições possam 

contribuir para a formação de cidadãos mais atuantes e ativos na vida pública, através da 

transferência de conhecimento e valores sociais como forma de aprimoramento da 

democracia.    

No entendimento de Avelar e Cintra (2004) e Azambuja (2008), o modelo de 

educação brasileira não qualifica o cidadão para o exercício da cidadania. Logo, atribuir um 

papel de educar para a cidadania às escolas do Legislativo é algo plausível, pois se trata de 

uma escola do Poder Legislativo que, em tese, representa os interesses do povo, segundo 

ordena a CF.  
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4 O EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL E A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ 

 

Para Azambuja (2008), só é possível controlar aquilo que se conhece. Para Ribeiro 

(2002), o conhecimento não é algo nato, logo, é preciso que se adquira. Assim, para exercer o 

controle social da coisa pública, primeiramente é necessário que se adquira o conhecimento 

dos direitos e deveres individuais e da estrutura e funcionamento da máquina pública estatal. 

Posteriormente, compreender as estruturas de controle, vertical e horizontal existentes, que 

permitam à sociedade exercer o controle social. 

A tarefa atribuída às escolas de governo, no caso específico às escolas do Legislativo, 

está ligada a sua capacidade de transferir conhecimento. Por sua vez, segundo Werneck 

(2006), o conhecimento está ligado à capacidade cognitiva do indivíduo, e envolve alguns 

fatores como: pensamento, linguagem, percepção, hábitos, raciocínio etc. A construção do 

conhecimento está relacionada tão somente ao modo pelo qual cada um absorve as 

informações que lhe são transferidas, o conhecimento sobre determinado assunto que já foi 

apropriado por alguém que o transfere a outrem.  

Para Cosson (2009), as escolas do Legislativo, por estarem inseridas na estrutura de 

poder que representa os interesses da sociedade, o Poder Legislativo, devem ter o 

compromisso com a transferência do conhecimento necessário ao exercício do controle 

social.  

O conhecimento é também uma exigência, inclusive para o exercício do controle 

externo no âmbito das Entidades de Fiscalização Superior – EFS, instituições de controle 

horizontal, como os Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou 

Tribunais de Contas dos Municípios, o TCU e a Controladoria Geral da União (CGU). Esta 

exigência estende-se tanto ao nível dos tomadores de decisão (a esfera da administração 

superior – comando) quanto ao nível da execução (esfera técnica).  

No estado do Rio de Janeiro, a Lei nº 63/1990 (Lei Orgânica do TCE-RJ) exige 

“formação superior e notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros 

ou de administração pública” para nomeação no cargo de Conselheiro (ERJ, 1990, p. 57).  

O corpo técnico destas instituições tem a incumbência de fazer funcionar uma 

estrutura administrativa cada vez mais complexa e de atuação diversificada, além de 
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fiscalizar seus jurisdicionados. Para a realização destas funções, a busca pelo conhecimento é 

uma necessidade tão contemporânea como antiga (Azambuja, 2008).  

A exigência de formação continuada para os quadros de pessoal destas instituições é 

uma necessidade. Não por acaso “União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de 

governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a 

participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira (...)” (BRASIL, 1988, 

p. 40). 

Pinheiro (2007), ao identificar um deficit na participação da sociedade brasileira nas 

coisas públicas, atribui este deficit ao fato do país ter vivido um longo período de 

cerceamento da liberdade de expressão, período do regime militar, porém, não sendo, 

segundo a autora, suficiente para justificar este descompromisso. Avelar e Cintra (2004) 

acrescentam outro elemento a somar-se ao anterior: a ausência de conhecimento específico 

sobre o funcionamento da estrutura administrativa estatal, posição corroborada por Azambuja 

(2008).  

Por tanto, na relação Estado/sociedade, no campo do controle democrático, o controle 

social da coisa pública deve ser entendido como mais um instrumento de planejamento das 

ações do Estado e não como um entrave destas ações, sendo elemento essencial à proposta o 

modelo de administração gerencial de Bresser Pereira (2011).  

Campos (1990) salienta que o conceito de accountability passa por alguns 

entendimentos, como a relação entre a administração pública e a sociedade e o entendimento 

de responsabilidade subjetiva e objetiva do agente público.  

O fato de um determinado indivíduo estar administrador público não lhe extraiu a sua 

condição de cidadão, ou seja, mais que qualquer outro indivíduo, será um individuo/cidadão, 

e deverá exercer o controle social com maior reponsabilidade que qualquer outro cidadão, 

orientando-se pelos princípios que norteiam direito público.    

4.1. Marco legal que permita o exercício do controle social 

A Constituição Federal de 1988 estabelece que todo poder emana do povo, que o 

exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. A LRF, por sua vez, estabelece que: 

“qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para denunciar ao 

respectivo Tribunal de Contas e ao órgão competente do Ministério Público o 
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descumprimento das prescrições estabelecidas nesta Lei Complementar” (BRASIL, 2000, p. 

27). Outra legislação federal que também vem a contribuir com o exercício do controle social 

é a Lei nº 12.527/2012, Lei de Acesso à Informação, já citada anteriormente.   

A CF, ao estabelecer a possibilidade do cidadão, como indivíduo, exercer o poder 

diretamente, transfere aos cidadãos de forma corresponsável, junto aos seus representantes, a 

responsabilidade pela coisa pública. Contudo, para que isto possa ocorrer (o controle social), é 

necessário que o cidadão receba toda a informação necessária para que possa fundamentar as 

suas ações. Novamente, a Constituição estabelece que “todos têm direito a receber dos órgãos 

públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão 

prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade (...)”. Este artigo foi regulamentado 

pela Lei de Acesso à Informação (BRASIL, 1988, p. 14). 

Na obtenção das informações que o cidadão entender pertinentes, estas serão prestadas 

gratuitamente aos seus requerentes. “São a todos assegurados, independentemente do 

pagamento de taxas”, garantido assim, um dos direitos fundamentais, a igualdade entre os 

indivíduos, pelo menos no que se refira à questão econômica, bem como a isenção de “custas 

judiciais2 e do ônus da sucumbência” (BRASIL, 1988, p. 14/15). Também se visa a garantir 

que as desigualdades econômicas não inviabilizem direitos fundamentais. 

No que se refere ao exercício do controle social do poder, previsto na CF, garante ao 

cidadão impetrar ação popular que visa a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de 

entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao 

patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas 

judiciais e do ônus da sucumbência. Esta previsão constitucional, segundo Britto (1992, p. 

02), “está protegendo o indivíduo enquanto membro da polis, habitante da cívicas, sócio do 

Estado ou parte de um todo que o abarca e o supera, enfim, que é o cidadão” de possíveis 

danos ao patrimônio público.   

O direito a que se referem os incisos XXXIV e LXXIII da CF, no primeiro caso,  

trata do direito de petição na defesa de seus direitos ou contra ilegalidade ou abuso de 
poder. Veja que não se trata somente de peticionar contra ato ilegal ou abusivo, mas 
também em relação a qualquer direito individual, coletivo ou geral que tenha sido 
atacado. Neste também se encontra o direito à certidão, de certa forma um legado da 
burocracia colonial, que constitui um entrave ao pleno exercício da cidadania 
(Mesquita Júnior, 2003, p. 6). O segundo trata do instrumento da ação popular, que 

                                                           
2 No inciso XXXVII do Artigo  5º da CF/88 
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também pode ser considerado um recurso do controle social, pois visa possibilitar ao 
cidadão solicitar a cessação de qualquer ato que este considere lesivo ou abusivo ao 
patrimônio público (CONCEIÇÃO, 2010, p. 09, 10). 

A Lei de Responsabilidade Fiscal relaciona-se com o controle social principalmente 

por incluir no seu texto os “mecanismos implícitos de disciplina e implementação das 

medidas de Transparência da Gestão Fiscal e de atendimento aos dispositivos de 

responsabilidade (...)” (SOARES e MARQUES, 2001, p. 05). Assim como Figueirêdo (2003) 

e Carvalho (2009), ao referir-se sobre a possibilidade de atuação do controle social, destacam 

a sua importância ao relacionar-se com as instituições de accountability horizontal na busca 

da efetivação dos princípios que norteiam a administração pública e potencial ferramenta 

inibidora de desvios de conduta do agente público.   

No campo do direito, outro autor entende o controle social do poder como expressão 

de direito público subjetivo, e não como expressão de poder político. Em artigo publicado em 

1992, Britto (1992) trata o direito ao controle social do poder, como sendo tão 

direito público subjetivo quanto a liberdade de locomoção, o respeito à integridade 
física e moral do preso, a inviolabilidade domiciliar e tantos outros modelos 
constitucionais de direito público subjetivo, com a particularidade de pertencer ao rol 
dos direitos políticos; quer dizer, direitos que exigem uma atuação comissiva (não a 
simples inação) do Estado-autoridade. Mas tal interferência nos negócios políticos do 
Estado não altera o fato de que o gozo do direito subjetivo é tão- somente uma 
aplicação da Constituição, e não uma aplicação a que se segue a elaboração de uma 
nova regra jurídica estatal, com a participação obrigatória do setor privado. O controle 
é direito, e não poder, e fora do exercício do poder não há como o setor privado 
irrogar-se a prática de ações governamentais (BRITTO, 1992, p. 04). 

Considerando que se vive regrado por um contrato social em um estado democrático 

de direito, o poder emana do povo, que pode exercê-lo diretamente, conforme previsão 

Constitucional. Na prática, no Estado, o poder é exercido de forma representativa. Porém, o 

controle social pode ser considerado um poder, na medida em que a sociedade atua sobre os 

seus representantes, segundo entendimento de Campos (1990) e O’Donnell (1998; apud 

CARVALHO, 2009) ao tratarem de accountability vertical.  

A dificuldade na tradução da expressão accountability, segundo Campos (1990), 

reside em parte na rejeição dos representantes das instituições públicas e seus administradores 

em permitir que informações de interesse da sociedade sejam divulgadas.  

No texto de Brito (1992), reside o entendimento de que os mecanismos de controle 

previstos e existentes de checks and balances e de accountability horizontal, são suficientes 
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para inibir as possíveis irregularidades, não havendo justificativa para ampliação do 

mecanismo de controle social, sob o risco de estes pretenderem exercer o poder de forma 

objetiva, ou seja, disputando com as instituições existentes o poder de criar normas.  

Contudo, não se verificou, na literatura utilizada neste trabalho, nenhuma outra visão 

de que o controle social constitui um poder objetivo, este permanecendo como um direito 

subjetivo como ressalta o próprio Brito (1992). O que há, no entendimento de autores como 

Campos (1990), Torres (2004), Figueirêdo (2003) e Carvalho (2009) é que controle social 

necessita ser melhor explorado, não como disputa de poder pelo poder, mas como mecanismo 

de controle que possa interferir nas instituições públicas, inclusive nas de accountability 

horizontal, partilhando o poder e prestando-se a funcionar como ferramenta de 

aperfeiçoamento de políticas públicas.   

No entendimento de Mother F. (1968; apud Campos, 1990), o administrador público, 

que goza de certa liberdade, tem responsabilidade pelo seu arbítrio e seus valores éticos e 

morais quando tomam suas decisões, suas opções, restritas por valores impostos pelas 

normas, submetido, consequentemente, à possibilidade de ser questionado e sancionado pelas 

consequências de sua decisão. Em parte, a resistência, em não tornar claras as condições da 

sua tomada de decisão e resistir à ação de qualquer forma de controle decorre do risco de ser 

responsabilizado.    

A Lei Acesso à Informação só começou a vigorar em maio de 2012, trazendo como 

inovação a inversão da obrigatoriedade dos órgãos públicos federais, estaduais e municipais, 

ofertarem informações relacionadas às suas atividades a qualquer pessoa ou entidade que as 

solicite.  

Portanto, prestar informação deixou de ser uma concessão e passou a ser a norma. 

Todos os atos públicos devem ser, via de regra, divulgados de forma clara e compreensível a 

qualquer cidadão. A lei determina a criação de centros de atendimento dentro de cada órgão, 

chamados de serviços de informação ao cidadão (SIC), com o objetivo de disponibilizar, por 

exemplo, a tramitação de documentos, processos de licitações, e gastos públicos (BRASIL, 

2011).   

A Lei de Acesso à Informação, no âmbito federal, foi regulamentada pelo Decreto        

nº 7.724/2012, permitindo a atuação do controle social previsto tanto na Constituição Federal 

como na LRF.  
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No âmbito do ERJ, a referida Lei é regulamentada pelo Decreto nº 43.597/2012, 

reproduzindo, de certa forma, o decreto federal. A Constituição do ERJ também prevê, em 

seus artigos, que “qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima 

para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas 

do Estado”, ou poderá fazê-lo diretamente, propondo ação popular que vise a anular ato lesivo 

ao patrimônio público ou de entidade na qual o Estado participe (ERJ, 1989, p. 36). 

4.2. A sociedade no controle da gestão da coisa pública 

O exercício do controle social no Brasil pode ser considerado tímido, segundo 

Pinheiro (2007). A autora, ao analisar levantamento realizado pela Rede Interamericana para 

a Democracia, demonstra que o Brasil aparece com a média mais baixa de participação 

popular com apenas (9%), ficando atrás de Chile (15%), República Dominicana (16%), 

Argentina (11%), Peru (13%), México e Costa Rica (11%).  

Este índice de participação cidadã foi elaborado a partir de três indicadores, segundo 

Amorim (2007):  

1) participação direta, através dos canais formais e informais da política, incluindo 
partidos políticos, reuniões políticas, entidades sindicais, religiosas e comunitárias;  
2) participação através da opinião pública, através do envio de artigos ou cartas a 
meios de comunicação; e  
3) participação eleitoral, avaliada pela predisposição dos cidadãos a participar de 
eleições e referendos, de partidos políticos e audiências públicas (AMORIM, 2007, p. 
115).  

Na argumentação de Pinheiro (2007), justifica-se a tímida participação popular na 

produção, gestão e execução de políticas públicas, à particularidade do caso brasileiro, pela 

submissão da sociedade ao longo período de regime autoritário e pela questão da pobreza 

política, acrescentada por Demo (2006). A expressão pobreza política, ”foi cunhada para 

designar o desafio de superação à condição de massa de manobra, na qual as pessoas 

entregam seu destino nas mãos de outrem. É o caso do oprimido, que espera a libertação do 

opressor” (FREIRE, 1993; apud DEMO, 2006, p. 16). Fatores como o cerceamento à 

democracia e a pobreza política são determinantes para a manutenção de uma cultura cívica 

descompromissada, segundo Pinheiro (2007). 

A autora entende o controle social como sendo “a incorporação da participação 

popular na gestão e controle das políticas sociais” e participação popular “como o processo 
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mediante o qual diversos segmentos e instituições intervêm nos processos de produção, 

gestão e usufruto dos bens de uma sociedade” (PINHEIRO, 2007, p. 6/7).  

Na mesma perspectiva, Avelar e Cintra (2004) ao tratarem da participação política, 

entendem como sendo “a ação de indivíduos e grupos com o objetivo de influenciar o 

processo político”. Também reconhecem o dano causado à participação politica da sociedade 

no período de regime autoritário entre os anos de 1964 a 1985. Porém, tal fato somente não 

pode servir de justificativa para afirmar que a maioria da população “é pouco ativa, 

conformista e, no geral, desencantada com a política. Em alguns casos porque não se sente 

qualificada para participar; em outros, porque não acredita que a política poderá melhorar sua 

vida” (AVELAR e CINTRA 2004, p. 228). 

 Para Avelar e Cintra (2004), mesmo entendendo que a participação popular seja o 

principal fundamento da vida democrática, esta é afetada pelo desconhecimento e o 

analfabetismo funcional, que contribuem fortemente para a tímida participação da sociedade 

na política ou nas coisas da polis. 

Rousseau (1978) já se ocupava com a questão da coisa pública, fazendo defesa de 

uma democracia direta e participativa. “Desde que o serviço público deixa de constituir a 

atividade principal do cidadão e eles preferem servir com o bolso a servir com sua própria 

pessoa, o Estado já se encontra próximo da ruína” (ROUSSEAU, 1978, p. 106).  

Rousseau (1978) assevera: 

Enfim, quando o Estado, próximo de sua ruína, apenas subsiste através de uma forma 
vã e ilusória, quando o laço social se rompe em todos os corações, quando o mais vil 
interesse se adorna afrontosamente com o nome sagrado do bem público, então a 
vontade geral emudece; todos, guiados por motivos secretos, deixam de opinar como 
cidadãos, como se o Estado jamais houvesse existido, e são aprovados falsamente, a 
título de leis, decretos iníquos cujo único fim é o interesse particular (Rousseau, 1978 
p. 118). 

O entendimento de Rousseau da possibilidade de dano à sociedade e ao Estado 

ocasionado pelo afastamento do cidadão das questões de interesse público nos remete a outro 

conceito mais atual, o de accountability. No entendimento de Campos (1990), a expressão 

accountability não tem tradução para nosso idioma pelo fato do seu conceito não ser 

entendido e/ou sofrer forte resistência na cultura da administração pública do Brasil. Desta 

forma “o grau de accountability de uma determinada burocracia é explicado pelas dimensões 
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do macroambiente da administração pública: a textura política e institucional da sociedade; os 

valores e os costumes tradicionais partilhados na cultura; a história” (CAMPOS 1990, p. 17).  

A autora, ao analisar a relação entre a administração pública e seus usuários, tem a 

percepção de que há 

pelo lado dos funcionários, um desrespeito pela clientela (exceto os clientes 
conhecidos ou recomendados) e uma completa falta de zelo pelos dinheiros públicos 
(supostamente pertencentes a um dono tão rico quanto incapaz de cobrar). Pelo lado 
do público, uma atitude de aceitação passiva quanto ao favoritismo, ao nepotismo e 
todo tipo de privilégios; tolerância e passividade ante a corrupção, a dupla tributação 
(o imposto mais a propina) e o desperdício de recursos (CAMPOS 1990, p. 02). 

E prossegue, asseverando que “a accountability governamental tende a acompanhar o 

avanço de valores democráticos, tais como igualdade, dignidade humana, participação, 

representatividade”. Contudo,  

a inevitável necessidade do desenvolvimento de estruturas burocráticas para 
atendimento das responsabilidades do Estado traz consigo a necessidade da proteção 
dos direitos do cidadão contra os usos (e abusos) do poder pelo governo como um 
todo, ou de qualquer indivíduo investido em função pública (CAMPOS 1990, p. 04). 

 Desta forma, corroborando a advertência de Rousseau sobre o risco da captura do 

Estado por interesses privados, os mecanismos de controle existentes na estrutura 

administrativa brasileira, em especial o controle burocrático, não têm se mostrado capazes de 

inibir os atos lesivos à administração pública nacional. Há a necessidade de que os 

mecanismos de controle sejam aperfeiçoados, para tanto sendo necessário estabelecer uma 

nova concepção da responsabilidade do servidor público, na concepção de Campos (1990), e 

de um cidadão ativo, na concepção de (DANTAS e CARUSO, 2011; apud Martins, 2012), 

para a elevação do grau de accountability na administração pública brasileira. 

No entendimento de Campos (1990) sobre responsabilidade do agente público, a 

autora a dimensiona em objetiva e subjetiva, sendo assim conceituadas:  

Responsabilidade subjetiva vem de dentro da pessoa, a accountability, sendo uma 
responsabilidade objetiva, "acarreta a responsabilidade de uma pessoa ou organização 
perante uma outra pessoa, fora de si mesma, por alguma coisa ou por algum tipo de 
desempenho". E esse autor continua: "Quem falha no cumprimento de diretrizes 
legítimas é considerado irresponsável e está sujeito a penalidades"3 (CAMPOS, 1990, 
p. 03/04). 

                                                           
3 Mother, F. Democracy and the pub/ic service. New York, Oxford University, 19ó8. p.7. 
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Os modernos Estados-Nação “têm geralmente um grande território com grande 

população, e os negócios públicos são numerosos, complexos, de natureza técnica só acessível 

a indivíduos mais ou menos cultos e especializados” (AZAMBUJA, 2008, p. 250).  Campos 

(1990, p. 04) alerta para os “riscos da concentração de poder nas mãos dos servidores 

públicos, quando esses não são representantes ativos dos cidadãos”, ou seja, o fato do 

indivíduo estar prestando serviço público não o retira da condição de cidadão “membro da 

polis, habitante da civitas, sócio do Estado” (BRITO, 1992, p. 02). Logo, permanece o dever 

de agir segundo os preceitos éticos e morais que norteiam a administração pública.  

 Do contrário, os servidores públicos poderiam ser movidos por interesses particulares, 

na perspectiva rousseauniana, realizando práticas abusivas no uso do poder, de forma lesiva 

ao interesse público. A educação para a cidadania e o estímulo ao conhecimento das questões 

públicas seria um dos caminhos para inibir a possibilidade de interesses vis apoderarem-se do 

que é público, tornando a sociedade ativa e compromissada com a coisa pública, segundo 

entendem Avelar e Cintra (2004), Pinheiro, (2007), Azambuja (2008) e Ribeiro (2009). 

A burocracia tradicional, estrutura da administração pública nacional, sofreu 

profundas transformações, tanto no emprego de novas tecnologias quanto no aspecto 

normativo, ou seja, criação de um conjunto de leis e normas.  

No emprego de Tecnologia da Informação (TI), os avanços são significativos, 

especialmente nos últimos quinze anos. Porém, segundo Holden, (2007; apud CEPIK e 

CANABARRO, 2010, p. 13) estes avanços foram negligenciados pela literatura especializada 

em administração pública, direito administrativo e políticas públicas, cabendo aos teóricos da 

área de sistema de informação “análise teórica e prática da gestão de TI no âmbito da 

burocracia estatal ao longo do século XX.  

Quanto às transformações na burocracia estatal e na administração pública nacional, 

tomando-se como base a visão empreendedora da administração pública tratada por Martins 

(1997), os teóricos desta visão reivindicam um Estado pós-progressista que 

se caracteriza pela competição global, pela integração da comunicação, pela economia 
centrada na tecnologia e em nichos de mercado, características, segundo os autores, 
incompatíveis com a lógica operacional da burocracia tradicional. Sugerem, então, um 
novo modelo de governança, centrado na produção de bens e serviços públicos de alta 
qualidade, orientados para os clientes de uma maneira empresarial, segundo Osborne 
& Gaebler (1994; apud MARTINS, 1997, p. 64). 
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Associa-se a isto o processo de globalização, no qual ocorre um ritmo de inovações, 

tanto no emprego de TI como no campo da gestão, extremamente acelerado, associado à 

incapacidade, à ignorância e à paralisia do cidadão de conhecimento mediano compreender 

estas mudanças, que tem “levado a uma crise política: à desconfiança dos cidadãos em seus 

governos” segundo Castells (1996; apud BRESSER PEREIRA, 2012, p. 106).  

Bresser Pereira (2012), ao associar a desconfiança da sociedade nos seus governos às 

inovações e à sociedade da informação, corrobora o entendimento de Avelar e Cintra (2004), 

Pinheiro, (2007) e Azambuja (2008), ao identificar como um dos motivos que leva a 

população brasileira a ser pouco ativa, conformista e desencantada com a política, o fato de o 

modelo de educação brasileira não os qualificar para intervir nas questões do Estado, ou 

“atuar na Ágora”. 

Para Bresser Pereira (2012, p. 106), só há solução para uma gestão pública mais 

eficiente e eficaz através da descentralização das ações de governo, onde os cidadãos, “sejam 

em nível local, empowered: investidos de poder para controlar socialmente os serviços” 

públicos, desta forma, restabelecendo ou construindo a confiança no Governo, tão 

desacreditado nos últimos tempos. 

A Controladoria Geral da União, na condição de instituição de controle interno do 

governo federal, tem atribuído significativa importância ao controle social, e à necessidade 

de “um controle social forte e atuante [...] em razão da extensão territorial do país e da 

descentralização geográfica dos órgãos públicos integrantes dos diversos níveis federativos”, 

reforçando a ideia de que esta forma de controle necessita evoluir muito (CGU, 2012, p. 17). 

De Azambuja (2008) e Cosson (2008) tem-se que a educação para a cidadania e o 

conhecimento do papel do ser cidadão numa sociedade são elementos centrais para o 

exercício do controle social, educação esta ainda restrita a poucos, como demonstram os 

dados de evasão escolar no ERJ.  Segundo dados4 da educação no ERJ no ano de 2012, do 

total de 2.233.437 matrículas no ensino fundamental, apenas 27% dos alunos chegam ao 

ensino médio, destes, 78,57% matriculados nas escolas públicas municipais, estadual e federal 

e 21,43% matriculados na rede privada de ensino. O restante, 73% ou cerca de 1.630.409 

milhões, ficam excluídos da possibilidade de receber educação e conhecimento.  

                                                           
4 Fonte: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP - Censo Educacional 2012.  



    35 

 

Outro dado que vale ser destacado é o fato do Brasil possuir 5.565 municípios5, sendo 

92 destes no estado do Rio de Janeiro, o que remete à seguinte indagação: como as 

instituições de accountability horizontal exercem o controle relativo a todos os entes e suas 

respectivas prestações de contas para o exercício de um ano fiscal de forma eficiente e eficaz, 

sem auxilio de cidadãos ativos?  

Segundo Ribeiro (2002, p. 115), uma das reivindicações dos movimentos sociais é 

“uma educação pública de qualidade, que atenda aos interesses das camadas populares”, que 

os possibilite entenderem o funcionamento da máquina pública estatal. Dados os números de 

evasão escolar, então, como esperar que esta população possa compreender o funcionamento 

da complexa máquina administrativa do Estado brasileiro?  

Na concepção de Benevides (2012), três elementos são indispensáveis e 

interdependentes para a compreensão da educação para a cidadania e para a democracia: 

1. a formação intelectual e a informação - da antiguidade clássica aos nossos dias 
trata-se do desenvolvimento da capacidade de conhecer para melhor escolher. 2. a 
educação moral, vinculada a uma didática dos valores republicanos e democráticos, 
que não se aprendem intelectualmente apenas, mas, sobretudo pela consciência ética, 
que é formada tanto de sentimento quanto de razão; é a conquista de corações e 
mentes. 3. a educação do comportamento, desde a escola primária, no sentido de 
enraizar hábitos de tolerância diante do diferente ou divergente, assim como o 
aprendizado da cooperação ativa e da subordinação do interesse pessoal ou de grupo 
ao interesse geral, ao bem comum (BENEVIDES, 2012, p. 01, grifou-se). 

 A pequena parte da sociedade que se propõe a exercer o controle social e que adquiriu 

conhecimento suficiente para melhor escolher se depara com informações pouco claras e nem 

sempre transparentes no que diz respeito ao desenvolvimento das ações de Governo, que 

deveriam ser disponibilizadas, permitindo, não apenas aos que receberam educação a sua 

compreensão, mas, também ao cidadão leigo em matéria de administração pública, 

propiciando-os as condições de exercer o controle da administração.  

Para que essa expectativa se torne realidade, é essencial que o cidadão tenha 

capacidade de conhecer e compreender as informações divulgadas, como determina a LRF, e 

o Estado as prestem, como determina a Lei de Acesso à Informação, segundo a qual “é dever 

do Estado garantir o direito de acesso à informação, que será franqueada, mediante 

                                                           
5 Disponível em: <http://saladeimprensa.ibge.gov.br/noticias?view=noticia&id=1&busca=1&idnoticia=2204>. Acesso em 
14/05/2015.  



    36 

 

procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil 

compreensão” (BRASIL, 2011, p. 2).  

As legislações relacionadas à transparência vêm contribuindo para a quebra de cultura 

da opacidade na burocracia estatal, colaborando para a atuação de servidores públicos muito 

mais comprometida com políticas de Estado do que com as dos governos, agindo, não de 

acordo com os interesses privado ou pessoais, mas sim em prol do interesse público ou da 

sociedade, como cidadãos ativos. Desta forma, talvez, em um futuro não muito distante, 

possamos encontrar uma tradução para a expressão accountability, como ensina Campos 

(1990). 

 A realização de programas de educação para cidadania voltada para os conselhos 

formais (conselho municipal de saúde, conselho municipal de educação, conselho 

municipal  da criança e do adolescente, etc.) e entidades da sociedade civil (sindicatos e 

movimentos sociais) estimula o controle social e, dentro das possibilidades, o cidadão como 

indivíduo que assim deseje receber esta educação.  

Segundo Cosson (2008), as escolas do Legislativo são mais do que configuração 

escolar, sendo um considerável esforço de ordenamento jurídico-institucional nas quais dois 

objetivos se destacam: produção e divulgação de conhecimento para e sobre o Legislativo 

e promoção da democracia ou aproximação do Legislativo com a sociedade.  Os conselhos 

formais e/ou as entidades da sociedade civil atuariam, segundo o autor, auxiliando os órgãos 

de controle (interno e externo), inclusive controlando o próprio controlador, como sugere 

Bobbio (1986).  

A atuação das escolas do Legislativo na perspectiva de Cosson (2008), estimulando a 

participação da sociedade, pode contribuir para o combate à corrupção e para a correção de 

rumos e aperfeiçoamento das políticas públicas.  
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5 MECANISMOS E FORMAS DE CONTROLE 

 

O controle engloba uma série de mecanismos e formas. Segundo Bresser Pereira 

(2011), pode haver três formas institucionais de mecanismos de controle, quais sejam: o 

Estado, o Mercado e a Sociedade Civil. O Estado exerce este controle através de todo 

sistema legal ou jurídico, além de seus órgãos e instituições, como o Tribunal de Contas da 

União e a Controladoria Geral da União no âmbito federal, os Tribunais de Contas no âmbito 

dos estados e alguns municípios, instituições estas entendidas por O´Donnell (1986) como 

integrantes da accountability horizontal, ou seja,     

a existência de agências estatais que têm o direito e o poder legal e que estão de fato 
dispostas e capacitadas para realizar ações, que vão desde a supervisão de rotina a 
sanções legais ou até o impeachment contra ações ou emissões de outros agentes do 
Estado que possam ser qualificadas como delituosas (O’Donnell, 1998, p. 40). 

O mercado exerce seu controle através da economia ou da concorrência, dos níveis de 

produção, da capacidade de formar preços etc. O Controle da sociedade civil ou controle 

social, no entendimento de Pinheiro (2007) e Bresser Pereira (2011), é exercido pela 

sociedade civil organizada segundo grupos sociais e seus respectivos pesos na sociedade e 

pelos indivíduos, seja para defender interesses individuais, corporativos ou públicos. 

A Constituição Federal garante ao indivíduo, entidades sociais e políticas propor ação 

que acione o judiciário contra atos lesivos à res pública. Também permite que estes atuem em 

auxílio às instituições de accountability horizontal, denunciando irregularidades ou 

ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. Bresser Pereira (2011) destaca que este 

último mecanismo de controle é essencial para o modelo de administração gerencial 

introduzido na administração pública brasileira a partir dos anos 1990.  

Outro autor que trata do controle da sociedade é Carvalho (2009), que estuda a 

interação do cidadão com os tribunais de contas, empregando o conceito de accountability 

vertical, definido como “o conjunto de iniciativas que são levadas a cabo pela sociedade, de 

forma individual ou coletiva com vistas ao controle daqueles que ocupam cargos estatais, quer 

tenham sido eleitos ou não” (O´Donnell, 1998; apud CARVALHO, 2009, p. 115).  

Pinho (2009, p. 1351), ao analisar os trabalhos de vários autores que dedicaram-se a 

estudar a questão da accountability, dentre eles o próprio O´Donnell, conclui que “a dimensão 

vertical pressupõe uma ação entre desiguais — cidadãos versus representantes — e, a 
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dimensão horizontal pressupõe uma relação entre iguais — checks and balances entre os 

poderes constituídos”.  

Outra forma de analisar o controle é quanto aos mecanismos e à sua funcionalidade, 

que no entendimento de Bresser Pereira (2011), se sobrepõe aos controles institucionais, são 

eles: o controle Hierárquico ou Administrativo, o controle Democrático Social e o controle 

Econômico.  

No caso da administração pública geralmente, os controles pari passu de 
procedimentos e o sistema de checks and balances continuam a ser utilizados, mas 
predem importância relativa. No plano ainda hierárquico, são crescentemente 
substituídos pelo controle a posteriori de resultados previamente contratados; no plano 
dos quase mercados, pela competição administrativa entre entidades às quais foi 
garantida autonomia gerencial; e no nível político, pelos controles democráticos: a 
transparência dos atos públicos, os controles realizados por organizações e conselhos 
públicos não estatais ou do terceiro setor, e o controle da imprensa e da oposição. Os 
controles sociais são essenciais na administração pública gerencial da media em 
que compensam a redução do controle legal de procedimentos e complementam o 
controle de resultados (BRESSER PEREIRA, 1998, p. 146/147, grifou-se). 

 Dentre estes, destaca-se a importância dada pelo autor ao controle democrático, onde 

a sociedade é convocada a exercer seu direito previsto no texto constitucional, de controlar a 

coisa pública.  

Campos (1990), ao procurar entender a falta de uma palavra ou expressão na língua 

portuguesa no Brasil para traduzir a expressão accountability, passa pela análise dos 

mecanismos de controle, assim entendidos pela autora:  

Entre as principais deficiências dos controles burocráticos no Brasil, três devem ser 
mencionadas. Primeiro, os controles são altamente formalistas e têm sido de absoluta 
ineficiência, no que diz respeito à accountability. Segundo, mostram forte orientação 
no sentido dos meios e completo desinteresse pela 'consecução dos fins, resultados e 
consequências dos programas públicos. Terceiro, preocupam-se indevidamente com a 
uniformidade, ou seja, não consideram as diferenças entre os órgãos públicos, a 
diversidade de missão desses órgãos, no que isso representa em termos de diferentes 
processos de controle e avaliação (CAMPOS, 1990, p. 16).  

Torres (2004) destaca a questão da participação do cidadão nas decisões coletivas 

como argumento para a descentralização das políticas públicas, de forma que a sociedade 

possa influenciar os formuladores de política pública.  Por outro lado, identifica um conflito 

entre a complexidade da estrutura administrativa brasileira e a exigência de conhecimento 

técnico especializado para operá-la. Assim, a inexistência deste conhecimento por parte do 

cidadão produz um “sentimento de incapacidade, ignorância e paralisia no cidadão comum” 
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que o incapacita de agir ativamente, por não sentirem-se seguros para tal (TORRES, 2004, p. 

35/36)     

O controle hierárquico ou administrativo é exercido internamente ao órgão público, 

podendo ser gerencial, burocrático ou tradicional. No modelo de administração gerencial, na 

visão de Bresser Pereira (2011), o controle realizado a posteriori pelo ente público, modelo 

este considerado a melhor forma de gestão pelo autor, onde contratante examina a eficácia e 

eficiência do contratado a posteriori, obedecendo à lógica do mercado.  

Prossegue afirmando que esta modalidade de controle pressupõe existência de controle 

social forte, conhecimento ou plena informação do funcionamento da máquina pública por 

parte da sociedade, seja como indivíduo, seja como grupamento social, contudo, devendo 

haver plena informação e existência de uma oposição forte, atuante, qualificada e não 

fisiológica. A crítica a esta forma de controle é realizada pelas instituições de controle 

externo, uma vez que, realizado o dano ao erário, a recuperação torna-se, quase sempre, 

impossível (TCU, 2008). 

A base teórica para a defesa da administração gerencial aplicada ao setor público tem 

origem na teoria da escolha pública que, de modo geral, se caracteriza por aplicar princípios 

econômicos para explicar temas que preocupam os cientistas políticos. Tem como principal 

teórico o economista J. Buchanan (BORGES, 2001, p. 161). 

O controle burocrático é exercido através das leis e do sistema de controle interno e 

externo, a accountability horizontal, prevista da legislação. Neste aspecto, Torres (2004) 

acrescenta que esta modalidade de controle tem forte influência política, caracterizando um 

empecilho para uma ruptura completa com a tradição patrimonialista brasileira. A tabela a 

seguir estabelece a relação dos instrumentos de controle entre controlador e controlado, 

segundo as fontes referenciadas. 
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Quadro 1 

MECANISMO DE CONTROLE INSTITUCIONAL 

Controlador 

Controlado 
Sociedade Mercado Estado 

Sociedade 
COSTUMES, HÁBITOS, MORAL, 

ÉTICA  Controle Social 
MONOPÓLIO – Controle 

Econômico 
PODER  ESTATAL COERCITIVO, 

NORMAS Controle Legal 

Mercado 
CONCORRÊNCIA 
Controle Econômico 

CONCORRÊNCIA 
Controle Econômico 

REGULAÇÃO 
Controle Econômico 

Estado 

 

PLEBISCITOS, REFERENDOS, 
VOTO Controle Social (democracia 

direta) e Controle democrático 
representativo. 

CAPTURA6, MONOPÓLIO 
Controle Econômico. 

INSTITUIÇÕES POLÍTICAS 
(CHECKS AND BALANCES) 

Controle Hierárquico: Gerencial; 
Burocrático; e Tradicional. 

CORRELAÇÃO ENTRE OS CONCEITOS DE MARTINS E BRESSER PEREIRA 
Fonte: Bresser Pereira (2003) e Martins (1997). 
 

Quadro 2  

MECANISMO DE CONTROLE FORMAL 

Controle 

Controlado 
Econômico Democrático ou Social Hierárquico ou Administrativo 

Estado 
CAPTURA, MONOPÓLIO Controle 

Econômico. 

Controles: 
Pari passu; ckecks and 

balance e para adm. 
gerencial;  o posteriori. 

Sobre órgão público: 
Gerencial, burocrática ou tradicional. 

Mercado  
CONCORRÊNCIA 
Controle Econômico 

CONCORRÊNCIA 
Controle Econômico 

REGULAÇÃO 
Controle Econômico 

Sociedade MONOPÓLIO – Controle Econômico 

Organizações sociais e 
indivíduos: 

Costumes, Hábitos, Moral, 
Ética. 

Ordenamento jurídico: 
Principio da supremacia do interesse 

público 

Fonte: Bresser Pereira (2011). 

 

 

                                                           
6 É a relação promiscua entre a agência reguladora e as entidades privadas sob seu controle, gerado mecanismos e decisões 
que justifiquem  à necessidade de afastar indesejáveis influências da primeira destas sobre a atuação da últimas, de modo a 
beneficiar as empresas em detrimento dos usuários do serviço, onde o interesse privado suplanta o interesse público. Com 
base em: Regulação Econômica e Democracia: O Debate Norte-americano - Richard A. Posner (1974).  
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6 A ELERJ E O ESTÍMULO AO CONTROLE SOCIAL E À CIDADANIA 

 

Um conceito empregado por Cosson (2008) é o de “letramento político”, definido por 

Crick (1998; apud COSSON 2008, p. 193) como a “aprendizagem sobre e como nos fazer 

atuantes na vida pública por meio de conhecimento, habilidades e valores” ou pelo autor 

“como o processo de apropriação de práticas, conhecimentos e valores para a manutenção e 

aprimoramento da democracia” (COSSON, 2008, p. 195).  

O autor, após uma série de argumentações sobre o fortalecimento da democracia, 

identifica também um conjunto de instituições engajadas nesse propósito, indagando: “por 

que as escolas do legislativo devem se ocupar com o letramento político”?  

A equação é simples: o Legislativo, mais que qualquer outro Poder, precisa de 
democracia para funcionar, para existir enquanto um poder independente. Sem 
democracia, o Parlamento é apenas um aparato formal que homologa as decisões 
tomadas em outro lugar. Logo, defender e promover a democracia deve ser uma das 
suas funções primordiais, pois  quanto mais consolidada for a democracia em uma 
sociedade, mais forte será o seu Parlamento. Por isso, o Legislativo, seja no nível 
municipal, estadual ou federal, tem não apenas a legitimidade de promover o 
letramento político, mas também e, sobretudo, a necessidade de fazê-lo, se não quiser 
ser considerado por muitos como uma instituição ineficaz e, no seu limite, 
dispensável7 (COSSON, 2008, p. 200). 

Martins (2012), ao tratar da educação e comunicação para a democracia, em seu 

trabalho intitulado “educomunicação para a democracia: o programa8 Plenarinho e o nível de 

letramento político infanto-juvenil”, levanta a seguinte questão: 

citar Jonh Stuart Mill, Bobbio relata uma divisão amplamente utilizada por estudiosos 
das ciências humanas – cidadãos ativos e passivos – segundo o qual os governantes 
prefeririam os passivos pela possibilidade facilitada de controle político. Reforçando 
essa teoria de Mill, Dantas e Caruso (2011) também afirma que os cidadãos passivos 
representam uma maioria de fácil convencimento e limitado envolvimento com a 
política, já os cidadãos ativos são essenciais à democracia e ao desenvolvimento da 
sociedade. “E essa é a chave de nosso debate: se os governantes definem as pautas 
curriculares das escolas e os conteúdos gerais associados à educação, o que seria capaz 
de convencer a classe política de que os cidadãos precisam ser politicamente 
educados?” (DANTAS e CARUSO, 2011, p. 8; apud MARTINS, 2012, p. 42). 

                                                           
7 Há várias pesquisas que mostram uma imagem negativa do político e das casas legislativas junto à população. Segundo 
Maria Francisca Pinheiro Coelho, “o brasileiro transfere o fato de não gostar dos políticos para os partidos e para as 
instituições, em geral vistos, por ele, como se fossem a mesma coisa” (COELHO, 2000, p. 75 apud COSSON, 2008 p. 200). 
8 Maiores informações sobre o programa plenarinho, acesse http://www.plenarinho.gov.br/noticias .  
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A indagação deixada por Dantas e Caruso (2011) merece atenção especial. Trazendo 

para a esfera do Poder Legislativo, faz-se a seguinte análise: se o cidadão ativo, segundo 

conceitua Bobbio (1965) e Martins (2012), é essencial à democracia, a proposta de 

letramento político de Cosson (2008) é essencial ao fortalecimento do Poder Legislativo, 

uma vez que, contribui para haver mais indivíduos com conhecimento, logo, capazes de 

exercerem a cidadania de forma mais atuante e qualificada na vida púbica.  

A indagação que permanece é: como convencer o legislador que a existência de mais 

indivíduos ativos na sociedade contribui para o fortalecimento do Poder Legislativo, para que 

se rompa com a perspectiva do Legislativo tornar-se “apenas um aparato formal que 

homologa as decisões tomadas em outro lugar” (COSSON, 2008, p. 200). 

Os dados a seguir apontam para a advertência feita por Coelho (2000; apud 

COSSON, 2008 p. 200). As duas instituições que mais se relacionam com o modelo atual de 

democracia são o parlamento e as estruturas partidárias. Contudo, estas instituições têm os 

mais baixos índices de confiança da sociedade, segundo dados do IBOPE9. O Congresso 

Nacional recebeu índices de 29% e 35%, e os partidos políticos receberam índices de 25% e 

30%, nos anos de 2013 e 2014, respectivamente. Há uma percepção pela sociedade de vácuo 

de representatividade política, como demonstram os dados.   

Esta realidade não se diferencia nas casas legislativas dos estados e municípios, 

segundo levantamento do mesmo instituto, que permite o entendimento de que o Poder 

Legislativo caminha na direção do distanciamento dos interesses do povo, “como 

demonstram os escândalos que estouram inesperadamente, põem a opinião pública diante de 

novidades desconcertantes e revelam, mais que o descuido, a impotência do parlamento” 

(BOBBIO, 1965, p. 104). 

6.1. Papel das Escolas do Legislativo no Cenário Nacional 

Segundo Cosson (2008), as escolas do Legislativo no âmbito do Brasil são “novos 

órgãos do Legislativo, mostram não apenas uma configuração escolar [...] como também um 

considerável esforço de ordenamento jurídico-institucional de uma estrutura escolar, como 

são testemunhos regimentos internos e projetos pedagógicos” (COSSON, 2008, p. 44).  

                                                           
9 Ao analisar os Índices de Confiança Social (ICS) nos anos de 2013 e 2014.  Disponível em: <http://www.ibope.com.br/pt-
br/noticias/Paginas/Ap%C3%B3s-queda-acentuada-em-2013,Indice-de-Confianca-Social-se-estabiliza.aspx>. Outras 
informações, também, podem ser acessadas no sitio <http://www.latinobarometro.org/INFORME_LB_2015.pdf>, acesso em 
05/04/2015. 
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Na sua grande maioria, as escolas do Legislativo integram um sistema de órgãos 

educacionais, através da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo (ABEL) e do 

Instituto Legislativo Brasileiro (ILB). Este último é um órgão da estrutura do Senado Federal 

responsável também por ações e capacitação profissional dos servidores daquela instituição e 

órgãos conveniados, através do Programa Interlegis.  

O programa Interlegis, executado pelo ILB, com apoio financeiro do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), tem por objetivo “apoiar o processo de integração 

e modernização do Poder Legislativo brasileiro nos níveis federal, estadual e municipal, bem 

como aumentar a participação dos cidadãos no processo legislativo”. Este programa não se 

restringe ao Parlamento, “envolve também os tribunais de contas, por meio de suas escolas de 

contas” (COSSON, 2008, p. 69).  

MARQUES JÚNIOR (2009, p. 83/84), ao tratar da educação Legislativa e da função 

educativa do Parlamento, estuda o modelo de educação a ser desenvolvida no âmbito das 

escolas do Legislativo. Tais escolas possuem como objetivo central educação para a 

democracia. Esta atividade “visa atender as demandas e peculiaridades próprias do Poder 

Legislativo e, mais que isso, se caracteriza como função permanente deste, que aqui se está 

propondo denominar como, educação legislativa”. O autor dimensiona esta educação em 

objetiva e subjetiva. 

No aspecto objetivo, portanto, a educação legislativa estaria relacionada à 
instrumentalização dos atores públicos e sociais para o exercício, de forma direta ou 
indireta, das funções e atribuições do parlamento, especialmente no âmbito da 
elaboração legislativa, da fiscalização, do acompanhamento das políticas públicas e 
da representação político-parlamentar. No aspecto subjetivo, por sua vez, o foco da 
educação legislativa estaria voltado para a sensibilização, conscientização, motivação 
e mobilização, tanto dos agentes públicos quanto dos cidadãos, não apenas para um 
adequado conhecimento e reconhecimento do Poder Legislativo no contexto 
democrático, como para a percepção, valorização e utilização deste como canal por 
excelência da representação e da participação política (MARQUES JÚNIOR, 2009, 
p. 83/84). 

No entanto, essas escolas do Legislativo não possuem uma estruturação padronizada 

para todas as casas legislativas da federação. Cada casa legislativa que possui escola a 

estrutura de acordo com seus interesses ou perspectivas, “algumas com presidentes que são 

deputados, outras cujos diretores são servidores efetivos ou comissionados; algumas com 

regimento interno e projeto pedagógico já estabelecidos e outras ainda em processo de 

estruturação” (COSSON, 2008, p. 69). 
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Segundo Cosson (2008, p. 51/52) e em análise documental realizada junto à Alerj, a 

Elerj possui sala de aula e sede própria, porém, carece dos elementos: regimento, orçamento e 

projeto pedagógico.  

O autor apresenta uma visão mais ampla de atuação dessas escolas para além da 

previsão constitucional, qual seja, formação, treinamento e capacitação de servidores próprios 

e propõe ampliação da atuação destas escolas para “alunos externos” a ela, na perspectiva de 

difundir as ações parlamentares para a sociedade.  

Cosson (2008) classifica o corpo discente, alunos externos, em três grupos: “o 

primeiro deles é constituído do público escolar”, com foco na possibilidade de haver 

produção de material pedagógico educativo para preencher as aulas complementares previstas 

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), atingindo a alunos dos diversos níveis 

escolares; “o segundo grupo de servidores públicos de outras instituições” como os 

legislativos estaduais, municipais e outras; “o terceiro grupo é, normalmente, o público a que 

se referem os eventos abertos à sociedade em geral, ou seja, um público não especificado”, 

incluindo-se entre eles os conselhos temáticos (saúde, educação, criança) entidades de classe, 

associações e outros (COSSON, 2008, p. 31). 

Ou seja, “educação legislativa” entendida por Cosson (2008) e Marques Junior (2009), 

ou a “educação para a cidadania”, na perspectiva de Ribeiro (2002), ou a “educação para a 

cidadania na democracia contemporânea”,. de Benevides (2012), têm como eixo central que 

possam formar indivíduos “responsáveis, autônomas, solidárias, que conhecem e exercem os 

seus direitos e deveres em diálogo e no respeito pelos outros, com espírito democrático, 

pluralista, crítico e criativo” (BENEVIDES, 2012, p. 01).  

Segundo Cosson (2008), uma das primeiras experiências de atuação de escolas do 

Poder Legislativo atuando junto ao primeiro grupo, o público escolar, foi desenvolvida em 

1992 pela Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (EL/ALMG) que, 

segundo Assis (1997), desenvolveu  

um vídeo educativo – Tiradentes Duzentos Anos –, acompanhado de um livreto para o 
professor  de história, em que trabalharíamos, através da música barroca, imagem e 
texto, o clima e os acontecimentos que desembocaram no que se convencionou 
chamar de Inconfidência Mineira, e discutiríamos a construção do mito Tiradentes, 
tanto no silêncio imperial como na sua apropriação política pelos vários governos 
republicanos (ASSIS, 1997, p. 371).      
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Este material foi distribuído às escolas da rede pública do 2º grau, sem custos para as 

unidades escolares, segundo o autor. 

Segundo Nazareth e Melo (2012), as escolas de governo no âmbito do controle 

externo, especialmente as escolas de contas dos Tribunais de Contas (TC), na sua função de 

capacitação de seus servidores, bem como dos conveniados ou jurisdicionados municipais, 

têm importante função e objetivo de atender às desigualdades socioeconômicas existentes 

entre os entes municipais frente às inúmeras atribuições na prestação de uma série de serviços 

públicos que lhes foram transferidos com a descentralização administrativa proporcionada 

pela CF e ao diagnostico da limitada capacidade técnica de seus quadros de pessoal. 

Outro problema que contribui para a necessidade de treinamento e qualificação dos 

servidores da estrutura administrativa da máquina estatal relaciona-se às tentativas de reforma 

do Estado brasileiro a partir da promulgação da CF, que mal conseguiram fazê-lo sair do 

modelo de gestão patrimonialista para o burocrático, segundo Torres (2004).  

Este deficit de conhecimento permite vislumbrar um horizonte a ser explorado pelas 

instituições educacionais no âmbito do controle externo.  

Corroborando esta análise, Figueirêdo (2003) identifica como sendo  

um dos maiores desafios para consolidação de uma nova Administração Pública, no 
Brasil, consiste na formação de um quadro qualificado de servidores públicos, 
notadamente no nível municipal de governo. Muitos foram os problemas, limitações 
técnicas e financeiras que conduziram a situação atual, resultado indesejado e 
pernicioso de uma forma patrimonialista de gerir o Estado que perdurou por bastante 
tempo (FIGUEIRÊDO, 2003, p. 09). 

A experiência do Tribunal de Contas de Pernambuco, ao desenvolver uma série de 

atividades de fomento ao controle social, o faz a partir do entendimento de que é importante 

“a participação cidadã na condução dos negócios do Estado da forma mais ampla possível, 

envolvendo a dimensão conceitual de cidadania ligada à titularidade de direitos” 

(FIGUEIRÊDO, 2003, p. 06).  

Ainda no sentido da promoção da educação para a cidadania, o Tribunal de Contas de 

Pernambuco, logo após a entrada em vigor da Lei de Responsabilidade Fiscal e da criação da 

sua Escola de Contas, optou por extrapolar sua atuação para além da formação, treinamento e 

capacitação de servidores próprios. “A inovação, neste caso, consistiu em oferecer 

treinamento ao cidadão beneficiário do Programa [...] de Combate a Pobreza Rural através da 
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elaboradas cartilhas, em formato de estórias em quadrinhos”, com o objetivo de permitir a 

correta compreensão da sociedade sobre temas importantes, geralmente tratados em 

linguagem técnica (FIGUERÊDO, 2003, p. 10). 

Ainda visando à promoção da transparência foi contratado o poeta e cantador popular 
Sebastião Dias para transformar em cordel, a cartilha Tudo às Claras, sobre a Lei de 
Responsabilidade Fiscal. O resultado foi à edição de folheto de cordel e um CD 
gravado pelo artista e distribuídos em locais de grande concentração de pessoas nos 
municípios do interior do Estado de Pernambuco, a exemplo das feiras livres 
(FIGUERÊDO, 2003, p. 10).        

É na perspectiva de atingir a sociedade em geral, ampliando a atuação das escolas do 

legislativo para “alunos externos”, e nos dois últimos grandes objetivos; “produção e 

divulgação de conhecimento, para e sobre o legislativo”, e “promoção da democracia ou 

aproximação do Legislativo com a sociedade”, tratada por Cosson (2008) ou nos “aspectos 

objetivo e subjetivo” tratados por Marques Júnior (2009), que justifica-se a defesa no sentido 

da Elerj poder contribuir com o processo educacional do cidadão de forma a estimular o 

exercício do controle social. 

6.2. A Elerj e a educação do cidadão como estímulo ao controle social 

A CF, ao estabelecer que a União, os estados e o Distrito Federal são autorizados a 

manterem escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores 

públicos, estimula o servidor a se qualificar ao estabelecer a participação nos cursos destas 

instituições como um dos requisitos para a promoção na carreira (BRASIL, 1988, p. 40).  

O Poder Legislativo do estado do Rio de Janeiro criou a sua escola de governo, a Elerj, 

através da Resolução nº 666/2001, com destaque para alguns dos artigos da Resolução que 

trata das áreas de ensino e pesquisa da escola: os incisos XI – Educação para a cidadania e XII 

– Temas diversos que constituam área de interesse para o desenvolvimento das atividades 

parlamentares ou que estejam ligados às diversas Comissões Permanentes da Alerj. Noutro 

artigo, que trata dos programas educacionais da Elerj, mais uma vez é reforçada a importância 

das temáticas: os incisos VI – Reflexão e Debate Democrático e VIII – Educação para a 

Cidadania (Alerj, 2001, p. 2).   

Em levantamento realizado nos editais de cursos da Elerj publicados no Diário Oficial 

do estado do Rio de Janeiro e/ou disponíveis no sítio da Alerj, entre 2010 e 2014, nos cursos 
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de duração de 20 a 36 horas-aula, buscou-se identificar nesses cursos os que têm relação com 

o estímulo ao controle social e educação para a cidadania. 

A Elerj realizou 81 cursos de curta duração no período pesquisado. Não foram 

considerados nesta contagem os seminários, palestras, debates e curso de especialização (Pós-

graduação) realizados no mesmo período. No entanto, vale destacar alguns debates e 

seminários que se relacionam com controle social e/ou educação para a democracia, como: os 

debates "Políticas e Novas Mídias" e "Mundo do Trabalho em Mutação – desafios da 

educação continuada", realizados em 2011, “Papel do Poder Legislativo no Processo 

Orçamentário” e “Desafio da Educação Inclusiva”, realizados em 2012.  

A realização de atividades nos municípios pela Elerj também é merecedora de 

destaque. No caso, debates sobre a “Lei de Responsabilidade Fiscal e sua Aplicabilidade” e 

“Orçamento Público”, realizados em vários momentos e localidades diferentes no período 

analisado, não por seu conteúdo, sem com isto desqualificá-los, muito pelo contrário, pela 

perspectiva de atender aos funcionários efetivos, comissionados e requisitados da Alerj e 

servidores das Câmaras municipais. Está dentro da proposta da instituição de levar 

conhecimento aos entes municipais, extrapolando a fronteira física das suas salas de aulas. 

O processo de classificação dos cursos de curta duração seguiu as seguintes 

indagações: para quem e por que. No primeiro caso, consistiu em identificar qual foi o público 

alvo que a escola pretendeu atingir ou destinar a sua capacitação. No segundo caso, buscou-se 

identificar o que se pretendia com o curso, ou seja, seu objetivo. Desta forma, identificou-se 

um padrão nestas destinações e objetivos nos diversos cursos. 

Quanto à destinação, os cursos na sua grande maioria são “destinados 

exclusivamente a funcionários efetivos, comissionados e requisitados da Alerj e 

servidores das Câmaras municipais” e têm com objetivo “agregar ao funcionário novas 

habilidades e competências essenciais ao cumprimento de seu papel institucional”. Do 

total de cursos realizados no período, 92,6% por cento, ou 75 cursos têm estes dois 

componentes (destinação e objetivos), anteriormente citados, descritos em seus editais. 

A destinação a “funcionários efetivos, comissionados e requisitados da Alerj e 

servidores das Câmaras municipais” dos cursos identificados no apêndice II pode sofrer 

pequenas variações, ao serem mais restritivos, por terem preferência por parlamentares ou 

restritos aos quadros da Alerj. Por outro lado, podem ser mais inclusivos ao ampliar para: 

estagiários da Alerj, membros e servidores do Judiciário, Ministério Público e servidores do 
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TCE/RJ. Entretanto, todos fazem parte de instituições públicas, não abrangendo o público 

externo, segundo a visão de Cosson (2008). 

Percebem-se duas raras exceções a esse direcionamento dos cursos. O curso “Estrutura 

e Funcionamento do Poder Legislativo do Estado do Rio de Janeiro”, realizado em duas 

versões em 2010. A primeira versão teve como destino os alunos de graduação das diversas 

universidades do interior do estado do Rio de Janeiro. Na segunda, houve uma ampliação 

para os estagiários da Alerj, além do público da primeira versão. Ambos tiveram o objetivo 

de promover, através do conhecimento, a aproximação entre os estudantes e o Poder 

Legislativo estadual, conforme seu edital (DOERJ, 2010/2014). 

Outro curso com a mesma peculiaridade e destinação foi “O Parlamento Brasileiro: 

Ontem, Hoje e Amanhã”, realizados por três anos seguidos. Este curso teve como objetivo 

“proporcionar conhecimento sobre a história da construção do parlamento no Brasil, trazer 

reflexões acerca das funções e do papel do legislativo, além de promover a aproximação entre 

estudantes de graduação e o Poder Legislativo Estadual“, como consta no seu edital. Em 

2014, ampliou-se ainda mais seu público alvo, aos “estagiários e servidores da Assembleia 

Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e das Câmaras”, conforme detalhamento nos 

apêndices I e II (ODRJ, 2012/2014). 

No sítio da Elerj, a missão da escola é descrita como “capacitar e qualificar 

funcionários e parlamentares da Alerj e das Câmaras Municipais [...] mas, a Escola também 

atende o público externo, buscando aproximar o Poder Legislativo da sociedade”10. O 

atendimento ao público externo possui o objetivo de “aumentar a participação dos cidadãos no 

processo legislativo”, e orienta o Programa Interlegis, do qual a Elerj é signatária. Segundo 

Marques Junior (2009), a escola do Legislativo deveria ter como eixo central de sua atuação a 

educação para a cidadania, logo, não poderia ser diferente esperar da Elerj esta atuação.       

A Elerj tem mais de trezentos jovens e adultos em suas salas de aulas no período 

noturno como participantes do Pré-Vestibular Social, em parceria com a Fundação CECIERJ 

e a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, como descrito no relatório anual de 

atividade da Alerj. Esta atuação está pouco relacionada à proposta de educação legislativa que 

objetive cidadãos a serem mais ativos e participativos e os estimule ao exercício do controle 

social.   

                                                           
10 Disponível em: <http://www.alerj.rj.gov.br/elerj/default.asp?pags=0&pagina=2&tipo=2&busca=&comando=Buscar>, 
acesso em 27/09/2014. 
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6.3. A Alerj e seus canais de participação social  

A participação da sociedade no processo legislativo, na Alerj, está prevista no seu 

Regimento Interno. Vale destacar que esta participação ocorre através da representação 

institucional, ou seja, o cidadão enquanto indivíduo é, de certa forma, excluído deste 

processo.   

A ouvidoria da Alerj também permite outra forma de participação, não voltada para o 

processo legislativo diretamente, mas voltada para a função de auxílio ao controle externo do 

Poder Legislativo. Assim, foi encaminhado à diretoria responsável pela ouvidoria da Alerj, o 

Alô Alerj, um questionário contendo um conjunto de perguntas. O questionário inicia 

indagando se há alguma comissão permanente da Alerj que interage diretamente com esta 

ouvidoria, obtendo-se como resposta que  

são responsáveis apenas pela comunicação direta com algumas comissões como: a 
comissão de discriminações e preconceito, a de defesa do meio ambiente, a de pessoa 
com deficiência, a de segurança pública e assuntos de polícia e outras (Respondente 
ao questionário). 

Depreende-se que a estrutura do Alô Alerj, inserido na estrutura administrativa da 

Alerj, interage com qualquer das comissões, desde que haja necessidade. Segundo os autores 

pesquisados, as ouvidorias têm como função “proteger o povo da violação dos direitos, 

abusos de poder, erro, negligência, decisão injusta, e má administração a fim de melhorar a 

administração pública”, de forma que as ações do governo sejam mais abertas e seus 

funcionários mais transparentes com o povo (GOMES, 2004; apud MARIO, 2006, p. 3). 

Outras questões foram levantadas sobre a forma de participação e do anonimato das 

denúncias. A primeira indaga quais as modalidades de recepção de informação são utilizadas 

pela ouvidoria.  A resposta a esta indagação foi que “a recepção de informação é possível por 

e-mail, chat e telefone”. Na literatura pesquisada, o leque de opções é mais abrangente, 

permitindo-se o atendimento pessoalmente, por carta e fax, além das opções apresentadas 

anteriormente (Respondente ao questionário).  

Segundo o manual de criação, aperfeiçoamento e boas práticas das ouvidorias 

públicas do Governo de Minas, “o atendimento presencial é muito importante numa 

ouvidoria, pois é o momento em que o cidadão vai pessoalmente à administração, esperando 

que seu problema seja resolvido”. Na Alerj, o Alô Alerj não realiza esta forma de 
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atendimento. Outros espaços permitem esta modalidade de atendimento, como as comissões 

técnicas e especiais da Alerj, a exemplo da comissão de defesa do consumidor (EMG, 2012, 

p. 22). 

Duas outras perguntas foram encaminhadas: a primeira, se há a necessidade de 

identificação do informante (denunciante) para todas as modalidades de informação via Alô 

Alerj, e a segunda sobre o encaminhamento dado aos casos específicos de denúncias de 

improbidade administrativa. As respostas foram: 

1ª) É necessário para a comissão de meio ambiente, quando a denúncia versar sobre 
barulho, tendo em vista que é indispensável à ida de um técnico ao local para medir o 
som onde foi feita a denúncia.  
E outra hipótese que é exigida a identificação é para o Alô Alerj por determinação 
desta diretoria através do processo administrativo nº 4.367/2013. Diante da dificuldade 
de identificar a veracidade dos fatos alegados pelo denunciante e para impedir abusos 
no exercício da liberdade de manifestação de pensamento e na formulação de 
denuncias apócrifas. Por tanto é exigido à identificação para possível 
responsabilização posterior, tanto na esfera cívil, como no âmbito penal. Também é 
importante frisar quer a nossa constituição veda o anonimato na segunda parte do 
inciso IV do art. 5º.  
2ª) O procedimento é o mesmo. Fazemos um ofício e encaminhamos a presidência da 
Alerj (Respondente ao questionário).   

A argumentação para a recusa de manifestação anônima tem como premissa que este 

tipo de manifestação apenas veicule conteúdo calunioso, difamatório ou injurioso contra 

agente público. Nesse sentido, tem por finalidade prevenir mensagens apócrifas, de cunho 

calunioso, injurioso ou difamatório. Visava a garantir a incolumidade dos direitos da 

personalidade como a honra, a vida privada, a imagem e a intimidade, na tentativa de inibir o 

abuso cometido no exercício da liberdade de manifestar o pensamento e sua possível 

responsabilização civil, criminal e administrativa (CGU, 2015).  

Ainda assim, não se deve descartar totalmente a recepção de denuncias anônima, mas,  

a averiguação de toda e qualquer denúncia anônima gera o risco da criação de um 
estado policial e, consequentemente, ameaça ao estado democrático de direito. A 
denúncia anônima, quando aceita, merece tratamento totalmente diferenciado e deve 
passar obrigatoriamente por uma investigação (EMG, 2012, p. 23).  

O então Advogado-Geral da União, José Antônio Dias Toffoli, divergindo, sobre a 

recusa de órgãos públicos recepcionarem de denuncias anônimas, entende que: 

O Poder Público, provocado por delação anônima (disque-denúncia, por exemplo) 
pode adotar medidas sumárias de verificação, com prudência e discrição, sem 
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formação de processo ou procedimento, destinadas a conferir a plausibilidade dos 
fatos nela denunciados. Acaso encontrados elementos de verossimilhança, poderá o 
Poder Público formalizar a abertura do processo ou procedimento cabível, desde que 
mantendo completa desvinculação desse procedimento estatal em relação à peça 
apócrifa, ou seja, desde que baseada nos elementos verificados pela ação preliminar do 
próprio Estado11 (CGU, 2014, p. 41/42). 

Portanto, dependendo do teor dos fatos informados, pode sim haver averiguações, se a 

denúncia vier a se tornar consistente, devendo resultar em processo administrativo apuratório, 

na visão da CGU (2015).  

Ainda sobre a questão do anonimato, Figueirêdo (2003), ao tratar da atuação da 

ouvidoria do TCE-PE, chama a atenção para a insegurança, por parte dos denunciantes, em 

grande parte, motivada pela baixa confiança da sociedade civil em algumas instituições. Há 

“grande dificuldade para os cidadãos apresentarem denúncias a respeito da má utilização dos 

recursos públicos, notadamente nos casos em que o potencial denunciante mantinha vínculos 

de trabalho com o Estado ou Município”. Não havendo espaço para recepção de denúncias 

anônimas, não haverá oferta de denúncia (FIGUEIRÊDO, 2003, p.7).   

Prosseguindo na defesa da recepção de denúncias anônimas, no Disque-Denúncia12 do 

Rio de Janeiro, estas são tratadas como ferramentas à disposição da população, que passou a 

participar de maneira segura da luta contra o crime através da garantia do anonimato, 

inclusive em casos de pagamento de recompensa. Logo, a recepção de informação (denúncia) 

anônima possibilitaria a ampliação do número de iniciativas, mesmo que nem todas resultem 

em atuação dos órgãos de controle.    

Avançando no questionário, perguntou-se: quem e como são sistematizadas as 

informações? Obteve-se como resposta que “a própria ouvidoria é responsável pela 

sistematização. Para dar maior celeridade às denuncias, elas são sistematizadas através de um 

número de protocolo gerando um ofício” (Respondente ao questionário).   

O objetivo de perguntar como são sistematizadas as informações (denúncias) parte do 

princípio de que estas informações possam possibilitar a elaboração de indicadores 

abrangentes, que serviriam de suporte à tomada de decisão do Legislador ao propor um 

projeto de Lei, ou seja, se organizadas e encaminhadas às comissões técnicas da Alerj ou 

                                                           
11 Despacho do Advogado-Geral da União, José Antonio Dias Toffoli, aprovando os termos do Despacho nº 296/2007. 
Disponível em: <http://www.cgu.gov.br/ Publicacoes/atividade-disciplinar/arquivos/manual-pad.pdf> Acesso em 10/07/2015. 
12 Disponível em: <http://disquedenuncia.org.br/o_que_somos.php>. acesso em 03/07/2015. 
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qualquer outro encaminhamento, subsidiariam os parlamentares na sua tomada de decisão. 

Em seguida, se perguntou sobre os encaminhamentos dados para estas informações, obtendo-

se como resposta que, “depois de gerado o ofício, o Alô Alerj encaminha ao órgão 

competente” (Respondente ao questionário). 

 Com relação à existência de um mecanismo de retorno desta ouvidoria aos 

informantes, respondeu-se que sim, e que a forma do retorno seria feita por carta resposta. “A 

comissão ou o órgão, após nos repassar a resposta, é encaminhado através de uma carta ao 

cidadão” (Respondente ao questionário). 

Outra questão levantada, na perspectiva da existência de indicadores abrangentes foi: 

há algum exemplo de informação recebida por esta ouvidoria que deu origem a Lei para 

enfrentar o problema? Obteve-se como resposta: 

A participação popular é sempre importante para a aprovação de uma lei. Por 
exemplo: a lei do empacotador, que depois foi suspensa por uma liminar que os 
empresários de supermercados entraram na justiça, teve uma influência muito grande 
das inúmeras ligações na ouvidoria da Alerj para que fosse aprovada (Respondente ao 
questionário).  

E, finalmente, foi perguntado como é a relação desta ouvidoria com os órgãos de 

controle interno e externos (TCE, TCU, MPU, CGU etc.), obtendo-se como resposta que “a 

comunicação é feita por ofício” (Respondente ao questionário). 

O objetivo desta questão relaciona-se ao emprego de TI como ferramenta de relação 

interinstitucional na esfera pública, da mesma forma que as mudanças nas relações 

intergovernamentais introduziram novas alternativas de coordenação e controle nas relações 

entre entes federativos. O governo eletrônico (e-Gov) no Estado brasileiro é muito importante, 

não só em termos de eficiência e controle interno, mas também como elemento fundamental 

na potencialização de mudanças estruturais, como destaca Mora (2005).  

Nesta perspectiva, esperava-se que o Alô Alerj fizesse uso de sua estrutura de e-Gov e 

da possibilidade de inter-relacionamento institucional com instituições de controle e 

atendimento ao usuário de serviços públicos (ouvidorias) para, de forma mais célere, 

encaminhar e receber informação e/ou denúncias, dirigidas a outras instituições, por meio de 

um sistema integrado de comunicação eletrônica entre órgãos. 
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Outros espaços da Alerj destinados à participação da sociedade são o projeto 

Parlamento Juvenil13, o Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado e as 

comissões temáticas.  

 

 

 

 

                                                           
13 Para maiores esclarecimentos, acessem a pagina do parlamento juvenil da Alerj. Disponível em: <http://www.parlamento-
juvenil.rj.gov.br/>. Acesso em 06/08/2015. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Ainda na antiguidade clássica, filósofos e sofistas disputavam o direito de educar, 

segundo Ribeiro (2002). A ação de educar, em si só, não é tarefa fácil, uma vez que Freire 

(1997; apud DEMO, p. 109) preconiza que “o educador, ao exercer sua influencia sobre o 

aluno, o faça de tal sorte que o aluno não se deixa influenciar pelos seus ideais”.  

No período iluminista, a busca do conhecimento através da educação passou a ser algo 

necessário para que o homem adquirisse consciência do fenômeno político, segundo Santos 

(1998). Na atualidade, a educação de qualidade faz parte das reivindicações dos movimentos 

sociais, como forma de exercitar uma efetiva cidadania. Contudo, o modelo de educação 

brasileira não qualifica o cidadão para o exercício desta efetiva cidadania, no entendimento de 

Avelar e Cintra (2004). 

A educação para a cidadania na democracia contemporânea visa a contribuir para a 

formação de pessoas “responsáveis, autônomas, solidárias, que conhecem e exercem os seus 

direitos e deveres em diálogo e no respeito pelos outros, com espírito democrático, pluralista, 

crítico e criativo” segundo Cazalma (2013, p. 156). Corrobora este entendimento o conceito 

de cidadania empregado por Ribeiro (2002), Demo (2006), Cosson (2008) e Benevides 

(2012), ou o de educomunicação para a democracia proposto por Martins (2012).  

Noutra questão abordada, demonstrou-se que o exercício do controle social está 

diretamente ligado a três condições: conhecimento, informação e mecanismos de controle. O 

conhecimento considera-se o mais importante, contudo, é a condição mais negligenciada 

pelos governos. Conclui-se, portanto, que estamos longe de entender o significado da 

expressão cidadania e de sermos cidadãos ativos.  

Ainda começa-se a caminhar no que diz respeito à informação. A Lei de Acesso à 

Informação tem apenas três anos de sua entrada em vigor. Até chegarmos ao momento de 

encontrarmos uma tradução para a expressão accountability e podermos mensurá-la dentro da 

nossa burocracia estatal, muito ainda nos falta.  

 Para Schedler (1999; apud PINHO, 2009) é necessário que três condições sejam 

atendidas para a eficácia do que seria accountability: informação; justificação, relaciona-se à 

compreensão de que o agente público dever informar, explicar-se e responder por seus atos de 
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forma proativa, denominada pelo autor como answerability; a punição, que se relaciona à 

capacidade da estrutura social de punir exemplarmente os que pratiquem atos lesivos ao erário 

público, denominada pelo autor como enforcement, este último bastante próximo do conceito 

de empowered, ou seja, cidadãos investidos de poder para controlar socialmente os serviços 

que lhes são prestados. Assim, pode-se concluir que ainda tem-se um longo caminho a trilhar, 

principalmente em relação a estes dois últimos conceitos.  

A relação Governo/accountability vertical é uma  relação muito desigual. Essa 

desigualdade percorre vários caminhos: a deficiência no acesso à educação, a resistência da 

administração pública em permitir-se controlar, a inexistência de plena informação, a 

prepotência das instituições de controle horizontal e a insistência dos governos em práticas 

paternalistas. 

No que se refere à existência de normas e regulamento no âmbito do controle 

horizontal e burocrático, a CF prevê uma série de normas e instituições com o propósito de 

atuar nas questões públicas. Entretanto, fica o alerta de Campos (1990, p. 1) de que “a simples 

criação de mecanismos de controle burocrático não se tem mostrado suficiente para tornar 

efetiva a responsabilidade dos servidores públicos” e proteção da res pública. Os escândalos 

de corrupção divulgados na imprensa, como o escândalo do “mensalão” de 2005/2006, a 

operação “Lava Jato” da Polícia Federal, de 2014, e outros, são episódios bastante recentes 

que ilustram o alerta feito pela autora há vinte e cinco anos. 

Quanto ao objetivo deste trabalho, entender como as escolas no âmbito do Poder 

Legislativo têm contribuído com o processo de educação do cidadão, estimulando-o ao 

exercício do controle social, percebeu-se que as escolas do Legislativo, no âmbito do Brasil, 

ainda não possuem uma estruturação padronizada para todas as assembleias legislativas da 

federação. Cada assembleia legislativa, quando há escola, a estrutura de modo a atender seus 

próprios interesses, não havendo um entendimento uniforme quanto à educação desenvolvida 

nestas instituições.  

A experiência da Escola Legislativa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e a 

experiência da Escola de Contas do Tribunal de Contas do Pernambuco podem ser 

consideradas, dentro da perspectiva deste trabalho, como sendo contribuições ao 

desenvolvimento da proposta de educação para a cidadania e estímulo ao controle social, 

segundo a concepção de Cosson (2008) e Marques Junior (2009), em se tratando de programa 
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pedagógico das instituições educacionais no âmbito das instituições de accountability 

horizontal.   

No ERJ, observando-se a atuação da Escola do Legislativo da Alerj no período 

pesquisado, é possível afirmar que não se identificou a existência de programa pedagógico 

estruturado na instituição e que nem nas análises dos editais dos cursos promovidos pela Elerj 

se identificou atividades educacionais desenvolvidas próximas da proposta de educação para a 

cidadania ou que pudessem gerar qualquer estímulo ao exercício do controle social, segundo o 

entendimento dos autores pesquisados.  

Do total dos 81 cursos com as características limitadas pela pesquisa, as poucas 

exceções que abarcam o público externo restringem-se a dois eventos: “O Parlamento 

Brasileiro: Ontem, Hoje e Amanhã” e “Estrutura e Funcionamento do Poder Legislativo do 

Estado do Rio de Janeiro”.   

A atividade que mais mobiliza alunos na Elerj é o Pré-vestibular Social, atividade esta, 

distante da proposta de educação legislativa que objetive tornar os cidadãos mais ativos e 

participativos e estimulá-los ao exercício do controle social. 

E, quanto à questão dos canais de participação social na Alerj, na sua ouvidoria, 

chegou-se ao entendimento de que se atua basicamente para atender ao princípio da legalidade 

na administração pública, não procurando inovar. Em se tratando de um órgão ligado ao poder 

que representa os interesses da sociedade, seria de se esperar que fosse natural a ampliação do 

leque de possibilidades de interação com o órgão, estimulando a sociedade a interagir de 

forma mais qualificada com o Parlamento.  

Os demais espaços de participação ficam por conta da Comissão de Defesa do 

Consumidor, que tem uma estrutura mais organizada de atendimento ao público; as audiências 

públicas, realizadas, na maioria das vezes, na sede do Legislativo e em horário de expediente, 

quando a maioria da população está trabalhando; o Fórum Permanente de Desenvolvimento 

Estratégico do Estado, onde a representação é institucionalizada; as demais comissões 

temáticas, e o projeto Parlamento Juvenil.  

Quanto à estrutura organizacional da Elerj, Cosson (2008) ressalta que não basta a 

existência da instituição, é necessário haver sala de aula, regimento, orçamento e projeto 

pedagógico, excetuando-se as salas de aula, os demais itens não foram identificados na Elerj.  
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Assim, procurou-se identificar as dificuldades no sentido de desenvolver um programa 

de trabalho de médio e longo prazo que possa atender às demandas externas à escola. Um dos 

pontos que tem colaborado para a não existência da continuidade nos programas educacionais 

da instituição está relacionado à composição funcional da estrutura administrativa da Elerj, 

composta majoritariamente por funcionários comissionados ou requisitados, dificultando a 

manutenção da memória institucional.  

A presença de funcionários externos não pode ser entendida como algo negativo, pois 

poderia possibilitar um maior acúmulo de conhecimento para a instituição, por outro lado, 

podendo acarretar a perda de todo o aprendizado e experiências positivas desenvolvidas por 

uma determinada gestão escolar diante da possibilidade de dispensa dos profissionais a 

qualquer momento, motivada por razões externas à escola, como a perda de mandato dos 

parlamentares.  

A existir servidor efetivo, igualmente podendo ser desligado do quadro da escola, 

porém, haveria menor risco à continuidade das atividades, pois estes funcionários estariam 

muito mais comprometidos com a instituição escolar do Poder Legislativo do que os 

temporários ligados à representação parlamentar, que podem sofrer alterações bienalmente a 

cada sessão legislativa, com a eleição de novos membros da Mesa Diretora. Logo, mudanças 

de prioridades em função da necessidade individual destes novos dirigentes poderão ocorrer.    

Quanto à autonomia orçamentária, que poderia garantir um planejamento de médio e 

longo prazo para a instituição, há de se destacar a aprovação da Lei nª 6.041/2011 na Alerj, 

que institui o Fundo Especial da Assembleia Legislativa, tendo como um dos seus objetivos o 

desenvolvimento de “programas e atividades que visem ao treinamento, à qualificação e ao 

aperfeiçoamento de pessoal, bem como à segurança e melhoria das condições de trabalho” 

podendo possibilitar à Elerj um instrumento importante na realização de suas funções na área 

da educação, uma vez, que o fundo poderia financiar as atividades da Elerj no 

desenvolvimento de seus trabalhos (Alerj, 2011). 

Assim, com base nos autores estudados e na pesquisa realizada, conclui-se que a Elerj 

carece de requisitos importantes para desenvolver a atividade denominada “educação 

legislativa”. Porém, caso ocorra o convencimento dos parlamentares que compõem a Mesa 

Diretora da Alerj de que a proposta de educação legislativa poderá contribuir para melhor 

qualificar a relação do Legislativo com a sociedade, aproximando-os, como prevê a 

Resolução ALERJ nº 666 /2001, poderá haver avanços futuro na escola. Tais melhorias 
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poderiam ser a construção de um regimento interno, a construção de um projeto pedagógico, a 

construção de um corpo docente e a construção de uma programação orçamentária que 

permita desenvolver programas educacionais de, no mínimo, médio prazo, transformando a 

Elerj em uma instituição educacional com o reconhecimento do Ministério da Educação, a 

exemplo do que fez o TCE/RJ com sua escola corporativa. 
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Apêndice I 

DESTINATÁRIO OBJETIVO N
º 

C
U

R
SO

S 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

Aos funcionários efetivos, comissionados e requisitados da 
ALERJ e servidores das Câmaras municipais.                                                                   

Objetivo: agregar ao funcionário novas habilidades e 
competência essenciais ao cumprimento de seu papel 
institucional. 

75 23 24 10 13 5 

Aos alunos de graduação das diversas 
universidades do interior do estado do Rio de Janeiro. 

 

ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO PODER 
LEGISLATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 

O objetivo do Projeto Legislativo & Universidade é 
promover, através do conhecimento, a aproximação entre os 
estudantes e o poder legislativo estadual. 

2 2 0 0 0 0  

O curso é destinado aos alunos de graduação das diversas 
universidades do Estado do Rio de Janeiro, estagiários e 

funcionários da ALERJ. 
 

O PARLAMENTO BRASILEIRO: ONTEM, HOJE E 
AMANHÃ. 

Objetivo: proporcionar conhecimento sobre a história da 
construção do parlamento no Brasil, trazer reflexões acerca 
das funções e do papel do legislativo, além de promover a 
aproximação entre estudantes de graduação e o Poder 
Legislativo Estadual. 

4  0  0 1 2 1 

   

TOTAL DE CURSOS REALIZADOS 81  25  24 11  15 6 

Fonte: DOERJ14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
14

 Fonte: Publicações do D. O. do  Estado do Rio de Janeiro parte 2 – D. O. do Legislativo e  ELERJ e a Homepage disponível em: 

<http://www.alerj.rj.gov.br/elerj/default.asp?pags=0&pagina=1&tipo=1&busca=&comando=Buscar>, em 2014/2015. 
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Apêndice II 

CURSOS REALIZADOS PELA ELERJ NO PERÍODO DE 2010 A 2014 

Destinados:  
Funcionários efetivos, comissionados e requisitados da ALERJ e 
servidores das Câmaras municipais. 

Objetivo: 
Agregar ao funcionário novas habilidades e competência essenciais ao 
cumprimento de seu papel institucional. 

2010 2011 2012 2013 2014 

01 - Liderança e Gestão de 
Equipes 

02  -Planejamento Estratégico em 
Políticas públicas 

03 - Redação Oficial 

04 - Aspectos Jurídicos das 
Organizações Públicas 

05 - Administração do tempo 

06 - Gestão de Convênios e 
Contratos de Repasse com 
Abordagem no siconv 

07 - Atualização em Língua 
Portuguesa 

08 - Lei de Responsabilidade 
Fiscal e sua Aplicabilidade 

09 - Comunicação – relação com 
a imprensa e outros públicos 

10 - O Legislativo e o controle do 
Orçamento Público 

11 - Gestão Por Competência e 
do Conhecimento no Serviço 
Público 

12 - Protocolo e Cerimonial 
Público 

13 - Processo e Técnica 
Legislativa 

14 - Elaboração e Gestão de 
Projetos em Políticas Públicas 

15 - Comunicação e Oratória 

16 - Introdução ao Direito 
Constitucional 

17 - Ética e Responsabilidade 
social no Serviço Público 

18 - Atualização em Língua 
Portuguesa de acordo com o 
novo acordo ortográfico 

19 - Análise do Cenário 
Contemporâneo Para Gestores 
Públicos 

20 - Gestão de Eventos 

21 - Básico em licitações e 
contratos 

22 - Redação oficial 

23 - Oficina de Técnica 
Legislativa 

01 - Princípios Constitucionais 
Para Atuação no Poder Legislativo 
Estadual, 

02 - Processo e Técnica 
Legislativa,  

03 - Controle De Orçamento 
Público,  

04 - Regimento Interno da ALERJ,  

05 - Regimento Interno da ALERJ, 

06 - Liderança e Gestão de 
Equipes,  

07 - Processo e Técnica 
Legislativa, 

08 - Protocolo e Cerimonial 
Público,  

09 - Excelência em Atendimento 
no Serviço Público,  

10 - Básico Em Licitações e 
Contratos Administrativos, 

11 - Atualização em Língua 
Portuguesa,  

12 - Processo e técnica Legislativa,  

13 - Assessoria de Comunicação 
Pública,  

14 - Gestão e Fiscalização de 
Contratos Administrativos, 

15 - Redação Oficial,  

16 - Lei de Responsabilidade 
Fiscal e a sua Aplicabilidade,  

17 - Controle de 
Constitucionalidade, 

18 - Básico em Licitações e 
Contratos Administrativos,  

19 - Gestão de Eventos,  

20 - Gestão de Convênios,  

21 - Processo Administrativo 
Disciplinar, 

22 - Improbidade Administrativa e 
Responsável  Administrativa civil e 
Penal dos Agentes Públicos,  

23 - Fundamentos de 
Gerenciamento de Projetos,  

24 - Planejamento Estratégico em 
Políticas públicas, todos realizados 
em 2011. 

01 - Processo e Técnica 
Legislativa 

02 - Controle De Orçamento 
Público 

03 - Regimento Interno Da 
ALERJ 

04 - Lei De Responsabilidade 
Fiscal e Sua Aplicabilidade 

05 - Legística – A Arte de 
Elaborar Leis 

06 - Capacitação Para Lideranças 
Sociopolíticas 

07 - Direito Eleitoral 

08 - Aprimoramento Parlamentar 
com Enfoque em Políticas de 
Segurança 

09 - Atualização em língua 
Portuguesa, 

10 - Finanças Pessoais 

01 - Orçamento público 

02 - Regimento interno da alerj 

03 - Redação oficial 

04 - Aprimoramento parlamentar 
com enfoque em políticas de 
segurança pública, 

05 - Atualização em língua 
portuguesa 

06 - Capacitação para lideranças 
sociopolíticas 

07 - Termo de referência, projeto 
básico e a fase interna das 
contratações  

08 - O estado brasileiro e seu 
funcionamento - aspectos 
políticos do direito constitucional 
e administrativo 

09 - Protocolo e cerimonial 
público 

10 - Processo e técnica legislativa 

11 - Reforma política, 

12 - Oratória 

13 - Comissões parlamentares: 
teoria e prática na ALERJ. 

 

01 - Curso de direito eleitoral 

02 - Capacitação em declaração do 
imposto de renda pessoa física 
2014 

03 - Prestação de contas eleitorais 
2014 

04 - Marketing digital político 

05 - Marketing digital político 

 

23 24 10 13 5 
Obs.: A destinação a “funcionários efetivos, comissionados e requisitados da ALERJ e servidores das Câmaras municipais” dos cursos acima 
identificados pode sofrer pequenas variações quanto esta destinação como: ser preferencial a parlamentares ou restrito aos quadros ALERJ, por outro 
lado, ser mais inclusivo ao ampliar para: estagiários da ALERJ, Membros e Servidores do Judiciário, Ministério  Público e TCE/RJ. Entretanto, todo 
parte do ente público. Sendo excluídos os abertos à sociedade, mais especificamente aos alunos do ensino superior do Estado do Rio de Janeiro. 
Totalizando 75 cursos. 

Fonte: DOERJ 
 

 


