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Resumo 

 
As evoluções tecnológicas, juntamente com a diminuição da credibilidade dos 

governantes, trazem um novo momento de informação e de participação popular ao 

país. As manifestações ocorridas em meados de junho de 2013, por todo o país, 

demonstram a insatisfação popular e a falta de representatividade sentida pela 

sociedade. Diante destes fatos, a pesquisa buscou entender de que forma o Portal 

da Transparência do estado do Rio de Janeiro pode contribuir de forma mais 

eficiente para o fomento ao controle social. O que se propôs neste trabalho foi 

realizar uma discussão acerca da importância do papel do cidadão e da necessidade 

de uma boa ferramenta a ser utilizada para este fim. Em uma sociedade onde as 

pessoas estão sempre on line, a melhor forma do Estado se comunicar e fornecer 

meios de informação e interação com a população é através dos portais 

governamentais. O modelo ideal para se atingir este objetivo deve ir além do que a 

lei determina, deve-se buscar um modelo de transparência que possibilite de forma 

eficiente o exercício da cidadania. O estudo apontou sugestões de aperfeiçoamento 

do Portal da Transparência do estado do Rio de Janeiro capazes de aprimorar o 

grau de interatividade desta ferramenta com a sociedade, contribuindo desta forma 

para o fomento ao controle social. 

 

Palavras chave: Cidadania; Controle Social; Portal da Transparência.  
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Abstract 
 

Technological developments, coupled with decreasing credibility of the rulers, 

bring a new moment of information and public participation in the country. The 

manifestations that took place in mid-June 2013, around the country, demonstrate 

popular dissatisfaction and a lack of representation felt by society. Given these facts, 

the research sought to understand how the Transparency Portal of the state of Rio 

de Janeiro can contribute more efficiently to foster social control. What is proposed in 

this study was a discussion about the importance of citizen's role and the need for a 

good tool to be used for this purpose. In a society where people are always on line, 

the best form of the state to communicate and provide information support and 

interaction with the public is through government portals. The ideal model to achieve 

this goal must go beyond what the law requires, it should seek a model of 

transparency that allows efficiently citizenship. The study found Portal suggestions 

for improvement of the transparency of the Rio de Janeiro state that enhance the 

level of interactivity of this tool with society, thus contributing to the promotion of 

social control. 

 

Keywords: Citizenship; Social Control; Transparency Portal. 
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1. INTRODUÇÃO: 

 

A Constituição Federal brasileira traz, em seu parágrafo único do artigo 1º, a 

afirmação de que “todo poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”. Tal modelo 

de democracia, explicitado na Carta Magna, traduz a intenção do legislador de frisar 

o papel dos políticos eleitos em representar os interesses e anseios populares, seja 

na produção de leis, seja na formulação de políticas públicas (BRASIL, 1988, p. 11). 

 

Esta democracia representativa vivida no Brasil resulta de uma evolução da 

ideia inicial de democracia construída na Grécia antiga. O aumento populacional, a 

imensidão geográfica e os diversos grupos de interesses distintos tornam inviável a 

existência de uma democracia sem algum tipo de mediação. 

 

A partir deste movimento natural da democracia, surgem alguns problemas 

agravados por esta necessidade de mediação. Miguel (2004) relacionou três 

problemas fundamentais que dizem respeito: à formulação das políticas realizadas 

por um pequeno grupo; à falta de rotação do poder1; e à diferença de interesses 

comuns entre o representante e os representados.  

 

A crescente indignação popular referente às ações estatais, refletida nas 

manifestações populares ocorridas em 2013 ao longo de todo o país, traduz a 

deficiência da representação política no objetivo de exprimir a vontade popular e a 

realização dos interesses do povo. 

 

A descrença nos políticos e na política é utilizada pelos próprios candidatos 

em suas campanhas eleitorais, evidenciando um ciclo de discursos políticos que se 

contrapõe ao objetivo principal exposto na Constituição, consequentemente 

alimentando uma sequência de representações teatrais perante o povo, ao invés de 

representações do povo perante o poder. Segundo Faoro (1976): 

                                            
1 Aqui se entende como manutenção do poder a permanência em cargos de alto escalão oriundos de 
alianças políticas, e não apenas os derivados do processo eleitoral. 



  
 

12 
 

 

Em última instância, a soberania popular não existe senão como 
farsa, escamoteação ou engodo (...). O poder, a soberania 
nominalmente popular, tem donos que não emanam da nação, da 
sociedade, da plebe ignara e pobre. O chefe não é um delegado, 
mas um gestor de negócios, gestor de negócios e não mandatário 
(FAORO, 1976; apud BENEVIDES, 1991, p. 26). 

 

Esta inversão de valores por parte dos governantes pela manutenção do 

poder é um forte indício da necessidade de instrumentos mais eficazes na 

modificação do modelo democrático atual. Para Martins (1989): 

 
Nas democracias, presume-se que o povo detém o poder soberano 
e, portanto, é ao povo que cabe a função de controlador. Estar a 
favor dos controles, para os democratas, nada implica de antipopular: 
ao contrário, é ser consequente (MARTINS, 1989, p. 5). 

 

Concordando com o pensamento de Martins, este trabalho traça uma linha de 

raciocínio relacionada com a necessidade do controle para o assessoramento de 

uma melhor gestão pública, trazendo para isso a discussão acerca da importância 

do controle efetuado pela própria população e a qualidade dos subsídios 

necessários à realização de tal controle, fornecidos pelos órgãos governamentais. 

 

O surgimento da Lei Complementar nº 101/00 (Lei de Responsabilidade 

Fiscal), alterada pela Lei Complementar nº 131/09, foi um marco relevante no 

ordenamento jurídico brasileiro ao dar maior ênfase à importância da transparência e 

da gestão fiscal responsável, além de tentar trazer um maior equilíbrio para as 

finanças públicas. Com esta obrigação de prestação de contas, o desempenho dos 

governantes passou a estar submetido à avaliação da sociedade. Segundo Culau e 

Fortis (2006): 

 
A criação de instrumentos de transparência de gestão fiscal, 
consubstanciada na divulgação periódica de relatórios, na realização 
de audiências públicas regulares, na prestação de contas dos chefes 
dos poderes fortalece o controle social e representa incentivo à 
participação popular. Complementarmente, e de forma a assegurar o 
cumprimento de seus dispositivos e coibir violações às regras de 
disciplina fiscal, a LRF estabeleceu sanções de caráter institucional e 
pessoal (CULAU e FORTIS, 2006, p. 1). 
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A Lei Complementar nº 131/09 inovou ao trazer a obrigatoriedade da 

exposição, em tempo real, das informações relacionadas à execução orçamentária e 

financeira do ente federativo. Com isso a União, os estados, o Distrito Federal e os 

municípios são instados a manterem um Portal da Transparência, no intuito de 

divulgar tais informações, sob pena de não poderem receber transferências 

voluntárias caso não o façam. 

 

Outra legislação importante para a consecução da transparência e da 

acessibilidade dos atos da gestão pública é a Lei nº 12.527/11, conhecida como Lei 

de Acesso à informação.2 

 

Este instrumento legislativo trouxe em seu teor, dispositivos claros acerca da 

qualidade das informações que deverão ser divulgadas pelos órgãos 

governamentais3. Desta forma, a lei traçou um parâmetro de qualidade no qual as 

instituições públicas deverão se basear. 

 

Estas inovações no ordenamento jurídico brasileiro traduzem a necessidade 

da sociedade em obter informações de boa qualidade, dando ensejo ao controle 

social eficaz. 

 

Em pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas acerca da avaliação da 

aplicação da Lei de Acesso à Informação (Michener et al., 2014), na qual foram 

avaliadas as capacidades dos órgãos em responder de forma coerente os pedidos 

de informações públicas efetuados pelos pesquisadores, o estado do Rio de Janeiro 

aparece com o pior índice de respostas em relação aos estados de São Paulo, 

Minas Gerais ao Distrito Federal. 

 

Somando isto ao fato de o estado do Rio de Janeiro estar ocupando a nona 

colocação no ranking de portais da transparência do âmbito estadual4, se verifica a 

                                            
2 Conhecida assim por regular o acesso à informação previsto no inciso XXXIII do artigo 5º, no inciso 
II do § 3º do artigo 37 e no § 2º do artigo 216 da Constituição Federal. 
3 Em seu artigo 5º a lei explicita que a informação deverá ser transparente, clara e em linguagem de 
fácil compreensão. 
4 Índice formulado pelo Comitê de Transparência, formado pela Associação Contas Abertas. 
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importância de uma maior reflexão acerca da qualidade, acessibilidade e 

transparência do Portal, tendo esta pesquisa se limitado a trazer um enfoque das 

possíveis contribuições que o Portal do estado do Rio de Janeiro pode fornecer a fim 

de fomentar o controle social. 
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2. METODOLOGIA: 

 

Este trabalho constitui, principalmente, um estudo de caso, realizado em um 

tema ainda pouco explorado, sendo utilizado um processo de sondagem com vistas 

a aprimorar ideias e posteriormente construir hipóteses. Segundo Duarte (2015): 

 

Por ser uma pesquisa bastante específica, podemos afirmar que ela 
assume a forma de um estudo de caso, sempre em consonância com 
outras fontes que darão base ao assunto abordado, como é o caso 
da pesquisa bibliográfica e das entrevistas com pessoas que tiveram 
experiências práticas com o problema pesquisado (DUARTE, 2015). 

 

Utilizando a taxonomia proposta por Vergara (1998), este trabalho utilizou, 

quanto aos fins, uma pesquisa do tipo aplicada, que segundo a autora, 

 

é fundamentalmente motivada pela necessidade de resolver 
problemas concretos; mais imediatos, ou não. Tem, portanto, 
finalidade prática, ao contrário da pesquisa pura, motivada 
basicamente pela curiosidade intelectual do pesquisador e situada 
sobretudo no nível da especulação (VERGARA, 1998, p. 45). 

 

Buscou-se contribuir para o melhoramento do fomento ao controle social 

através do Portal da Transparência do estado do Rio de Janeiro, procurando 

entender o universo em torno do tema escolhido para que, ao final, possa se efetuar 

proposições que venham a atingir os objetivos preteridos. 

 

Ainda de acordo com a taxonomia utilizada por Vergara (1988, p. 46), quanto 

aos meios de investigação, este trabalho utilizou também a pesquisa telematizada, 

na qual se “busca informações em meios que combinam o computador e de 

telecomunicações” e a pesquisa bibliográfica, caracterizada por ser um “estudo 

sistematizado desenvolvido com base em material publicado em livros, revistas, 

jornais, redes eletrônicas, isto é, material acessível ao público em geral”. 

 

Para isso, foi realizada uma revisão bibliográfica, a fim de consultar diversas 

obras que pudessem contribuir para a fundamentação da pesquisa. Buscou-se então 

uma conciliação de ideias trabalhadas sob o mesmo viés, para que as variadas 

teorias convergissem para a resolução do problema de pesquisa formulado. 
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Segundo a autora, a formulação do problema é fundamental para todo o 

desenvolvimento da pesquisa, podendo ser caracterizada como uma questão não 

resolvida para o qual se vai buscar resposta via pesquisa. “Uma questão não 

resolvida pode estar referida [...] à vontade de compreender e explicar uma situação 

do cotidiano, ou outras situações” (VERGARA, 1998, p. 18). 

 

O problema que norteou todo o trabalho desenvolvido foi formulado da 

seguinte forma: 

 

• Que mudanças podem ser realizadas no Portal da Transparência do 

estado do Rio de Janeiro para um maior fomento ao controle social? 

 

O objetivo é considerado o resultado que se pretende alcançar, sendo dividido 

em objetivo final, no qual, se for respondido responde ao problema formulado, e em 

objetivos intermediários, que se caracterizam por serem “metas de cujo atingimento 

depende o alcance do objetivo final” (VERGARA, 1998, p. 22). 

 

Para tentar responder tal questão foi definido como objetivo final o seguinte 

enunciado: 

 

• Verificar formas de aprimoramento para que o portal da transparência do 

Estado do Rio de Janeiro possa melhor agir como instrumento de indução 

de cidadania e fomento ao controle social. 

 

Nesta pesquisa, foram definidos como objetivos intermediários os seguintes 

pontos: 

 

• Realizar revisão bibliográfica em busca dos conceitos e ideias ligadas: à 

transparência do setor público; ao exercício do controle social; e aos 

portais de transparência governamentais; 

• Realizar estudo de caso do Portal da Transparência do estado do Rio de 

Janeiro no que se refere ao nível de transparência observado; 
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• Realizar cotejamento das ideias pesquisadas e, de forma propositiva 

apontar a possibilidade de aperfeiçoamento do portal como instrumento 

de fomento ao controle social. 

  



  
 

18 
 

3. REFERÊNCIAL TEÓRICO: 

 

3.1. Transparência Governamental: 

 

A globalização das informações, a evolução tecnológica e a popularização 

dos instrumentos de TI foram alguns dos fatores que contribuíram para um aumento 

da busca de informação da atuação governamental por parte da população. 

 

A caracterização da sociedade atual, sendo denominada como a sociedade 

da informação, traduz a ideia da facilidade existente no acesso às diversas formas 

de obtenção de informação. Porém, para Castells (2005, p.17) esta não é uma 

terminologia adequada, dado ao fato de que em toda a história a informação sempre 

foi um aspecto central da sociedade. Para o autor, o que diferencia a sociedade 

atual das anteriores é a forma como a informação é utilizada, através de redes 

tecnológicas e base microeletrônica. 

 

Ainda segundo o autor, o importante a se observar é que os fenômenos 

sociais oriundos desta evolução tecnológica não implicam necessariamente uma 

melhora automática de consciência acerca do potencial que tais instrumentos 

possuem. A simples ampliação de ferramentas cibernéticas distribuídas a 

determinadas populações não irá por si só aumentar os conhecimentos esperados. 

 

Assim, a questão não é como chegar à sociedade em rede, um auto-
proclamado estágio superior do desenvolvimento humano. A questão 
é reconhecer os contornos do nosso novo terreno histórico, ou seja, 
o mundo em que vivemos. Só então será possível identificar os 
meios através dos quais, sociedades específicas em contextos 
específicos, podem atingir os seus objectivos e realizar os seus 
valores fazendo uso das novas oportunidades geradas pela mais 
extraordinária revolução tecnológica da humanidade, que é capaz de 
transformar as nossas capacidades de comunicação, que permite a 
alteração dos nossos códigos de vida, que nos fornece as 
ferramentas para realmente controlarmos as nossas próprias 
condições, com todo o seu potencial destrutivo e todas as 
implicações da sua capacidade criativa (CASTELLS, 2005, p.19). 
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A necessidade de esclarecimentos acerca da gestão dos recursos públicos 

levantou, consequentemente, diversas discursões relacionadas com a forma de se 

propiciar a acessibilidade necessária e compatível aos anseios populares. 

 

A publicação de atos públicos já ocorre há muito tempo, porém a 

transparência de tais publicações decorre de uma discussão mais cuidadosa. Antes 

de haver uma exigência de informações transparentes, é necessário entender o que 

é transparência e de que forma ela atua na gestão pública. 

 

A diferenciação de publicidade e transparência está consubstanciada nas 

essências das próprias palavras. O simples ato de se tornar algo público não 

significa também torná-lo transparente. 

 

Etimologicamente, a palavra transparência deriva do latim “transparens”, na 

qual a preposição “trans” significa “através de” e o particípio “parens” significa 

“parecer”. Transparência, então, está relacionado a algo que é claro, límpido, visível 

(PERISSÉ, 2011). 

 

Na concepção da gestão pública, a transparência aparece como um princípio 

constitucional que visa a nortear as ações dos gestores e demais responsáveis pelo 

manuseio de informações e atos públicos. Apesar de ser oriundo do princípio 

administrativo da publicidade, o princípio da transparência apresenta algumas 

diferenças conceituais. 

 

Tornar os atos e fatos públicos transparentes é mais do que lhes dar 

publicidade, é facilitar a sua localização e o seu entendimento para que qualquer 

cidadão interessado tenha acessibilidade completa às informações pretendidas, 

desde que tais informações possuam caráter público. 

 

No parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal está explicitado de que 

forma a publicidade deve ocorrer: 
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Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 
§ 1º - A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e 
campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, 
informativo ou de orientação social, dela não podendo constar 
nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de 
autoridades ou servidor públicos (BRASIL, 1988, p. 38). 
 

Ao tratar da publicidade com caráter educativo, informativo ou de orientação 

social, a definição denota a preocupação do legislador em frisar a importância dos 

atos em serem transparentes, contribuindo para o controle social. 

 

Com o advento da Lei complementar nº 101/00, a exigência ao princípio da 

transparência ganhou força, tendo o seu capítulo IX o título de Transparência, 

Controle e Fiscalização e sendo sua 1ª Seção intitulada Transparência da Gestão 

Fiscal. Além disso, a Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe para o ordenamento 

jurídico a obrigação estatal da apresentação da execução financeira e orçamentária 

em tempo real, disponível em meios eletrônicos de acesso público. Em decorrência 

disto, os entes federativos passaram a possuir portais na Internet no intuito de 

atenderem à referida lei. 

 

A partir deste advento normativo, a ideia dos portais da transparência ganhou 

força, o que fez aumentar a necessidade de uma discussão mais aprofundada sobre 

suas características e objetivos. Conforme exposto no próprio nome, há necessidade 

de que o portal seja acessível a todos os cidadãos e tenha as informações da gestão 

pública de forma clara e de maneira que possibilite um entendimento macro do 

funcionamento do ente federativo. 

 

Para se discutir a eficiência de um portal da transparência, antes é necessário 

entender o que significa transparência, qual o objetivo intrínseco na formulação de 

tais portais e de que forma a população irá utilizar as informações disponibilizadas 

pelos meios eletrônicos. 
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A simples disponibilidade dos atos não é caracterizada como transparência, 

sendo necessário, além disto, tais informações estarem divulgadas em linguagens 

de fácil entendimento, serem facilmente localizadas, além de outros requisitos, 

conforme restou demonstrado anteriormente. 

 

Além da parte conceitual referente à transparência, há também a parte 

referente à credibilidade que é passada pelo ente, quando há facilidade na obtenção 

da informação requerida, passando uma ideia de proximidade com o cidadão a partir 

do momento em que o Estado facilita a sua participação nas decisões da gestão 

pública. 

 

3.2. Controle na Gestão Pública: 

 

A ideia de controle pressupõe uma resistência natural dentro do modelo 

democrático brasileiro, derivada da conotação negativa que a palavra possui, ao 

trazer uma associação de um entrave da liberdade conquistada. Porém, como disse 

Martins (1989): 

 

Existe aí, no entanto, um grave equívoco teórico. Democracia e 
controle não são termos antitéticos: todos os tipos de República 
(desde o puro e simples Estado de direito até o regime participativo 
mais amplo e irrestrito que se possa imaginar) são perfeitamente 
compatíveis com a instituição de sistemas eficazes de controle 
(MARTINS, 1989, p. 9). 
 

 Controle nada mais é que uma forma de averiguar se algo que fora pretendido 

foi conquistado. Neste contexto, Fayol (1990) afirma: 

 

O controle consiste em verificar se tudo está correndo de 
conformidade com o plano adotado, as instruções emitidas e os 
princípios estabelecidos. Seu objetivo é apontar as faltas e os erros 
para que se possa retificá-los e evitar sua reincidência. Aplica-se a 
tudo: coisas, pessoas e atos (FAYOL,1990; apud MARTINS, 1989, p. 
10). 
 

  Portanto, quando se fala de controle está se falando de uma ação, uma 

atitude de averiguar se algo está acontecendo conforme o esperado. Quando se 
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trata de controle social, está se falando de uma ação da população, não bastando 

simplesmente a verificação das ações estatais. 

  

 O controle social abrange mais do que a disponibilização de informações 

públicas por parte dos governantes e mais do que o acesso a tais informações por 

parte da população. O controle social eficaz depende de uma sociedade com uma 

participação constante, acompanhando as ações dos governantes. Silva (2002) 

afirma: 

 

O controle social da Administração Pública se baseia em uma 
cidadania ativa. A ação da sociedade permitiria uma inserção social 
na Administração Pública capaz de garantir o cumprimento de 
programas do governo, viabilizando os projetos sociais e de interesse 
da nação (SILVA, 2002, p. 127). 
 

 Esta concepção de cidadania ativa remonta às ideias democráticas do 

envolvimento do cidadão nas ações que possuem como consequência benefícios 

para toda a coletividade. Tais ideias são oriundas do conceito de democracia tratado 

na Grécia Antiga. Segundo Bresser Pereira (1997), 

 

para o cidadão grego a política entendida como interesse público era 
o bem maior. Cidadão era aquele que participava da Polis. Era esta 
participação plena, era esta prioridade do público sobre o privado, do 
coletivo sobre o individual, que definia concepção de cidadania entre 
os gregos (BRESSER PEREIRA, 1997, p. 115). 
 

 Para consolidar o entendimento de um controle social efetivo, é necessário ter 

em mente o papel de cada cidadão dentro da sociedade e, da mesma forma, 

entender o papel da sociedade perante a população. Por isso, “quando o cidadão 

luta por seus direitos civis, políticos e sociais, ele o faz como membro de uma 

sociedade cujos interesses coletivos ele sabe que estão acima dos seus interesses 

particulares” (BRESSER PEREIRA, 1997, p. 117). 

 

 Aumentar a participação social a fim de implementar uma cidadania ativa 

gerando um controle social eficaz é uma tarefa árdua e demorada. Para estimular 

um querer fazer por parte da sociedade, é necessário fornecer informações sobre o 
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funcionamento do Estado como um todo, gerando desta forma um ciclo que se 

retroalimenta no decorrer do tempo. 

  

 Através dos instrumentos participativos fornecidos pelo Estado, os cidadãos 

encontram maneiras de interagir com a gestão pública, gerando questionamentos 

que ajudam no desenvolvimento da democracia participativa. De acordo com 

Figueiredo e Santos (2013): 

 

A participação se desenvolve quando há um aumento de membros 
da sociedade informados a respeito da funcionalidade e 
aplicabilidade dos canais de participação; por isso da importância da 
divulgação desses instrumentos de participação à sociedade. O 
conhecimento das peculiaridades das ferramentas de participação 
torna-se importante para aderir o cidadão às arenas de debates 
públicos (FIGUEIREDO; SANTOS, 2013, p. 13). 
 

  

 Por isso, é fundamental que o Estado não se preocupe apenas com a 

qualidade das informações prestadas sobre a gestão pública, é fundamental que 

haja um compromisso relacionado à conscientização popular da existência dos 

instrumentos e ferramentas oferecidos pelo poder público a fim de propiciar o acesso 

à transparência em seu sentido amplo, gerando discussões e questionamentos que 

servirão para contribuir com o andamento da gestão dos recursos públicos no 

caminho de atender às demandas sociais. 

  

 Esta relação conflitante existente entre o poder público e o cidadão está 

alicerçada na dificuldade de diálogo e visualização do funcionamento total da 

máquina pública. Se por um lado há às sonegações tributárias por parte do cidadão, 

por outro há a má utilização dos recursos públicos e os casos de corrupção que 

alimentam esta desarmonia. 

 

 O povo brasileiro não se enxerga como o titular do poder constituinte, não 

possui a consciência da sua força e nem as suas responsabilidades perante a 

coletividade, agindo como um mero expectador das ações do governo. “A falta de 

base popular faz da democracia brasileira uma democracia formal, cujo traço 

distintivo é a aceitação passiva do domínio do Estado” (CAMPOS, 1990, p. 7). 
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 A história da democracia brasileira decorre de um passado com períodos 

alternados, ora com governantes autoritaristas, ora com governantes populistas, 

possuindo como característica comum entre ambos a manutenção da participação 

popular em níveis mínimos. Segundo Campos (1990), 

 

enquanto o governo ditatorial, apoiado pela tecnocracia, toma a si a 
tarefa de definir bem-estar social, o governo populista tenta 
estabelecer uma relação direta entre a liderança personalista e os 
segmentos populares não-organizados (CAMPOS, 1990, p. 8).  
 

 Através destes panoramas históricos, são visíveis as consequências destes 

fatos na sociedade atual. A ausência do controle social alimenta um desrespeito 

natural nas relações entre governo e sociedade, sendo, em muitas situações, 

estimulados em decorrência da falta de investigação e punição dos envolvidos 

(CAMPOS, 1990, p. 9). Segundo Ana Maria Campos (1990), 

 

na sociedade brasileira contemporânea testemunhamos um sério 
desrespeito pelos cidadãos, em numerosos aspectos da vida civil. O 
cidadão brasileiro não tem sido apenas desrespeitado como 
contribuinte, eleitor e cliente de um órgão público: é também um 
consumidor impotente ante qualquer organização privada 
fornecedora de bens e serviços. Não é respeitado nem mesmo como 
pedestre nas ruas (CAMPOS, 1990, p. 9). 

 

  Para minimizar este efeito, o Governo lançou em 1998, através da Portaria nº 

35 do Ministério da Fazenda, um programa de educação tributária, com o objetivo de 

promover, coordenar e acompanhar as medidas necessárias à elaboração e à 

implantação do programa permanente de educação fiscal em nível nacional, assim 

como no acompanhamento das atividades do Grupo de Educação Fiscal nos 

Estados (GEFE). 

 

 A ideia foi que cada cidadão possuísse consciência da importância de seu 

envolvimento nas questões políticas. Porém, o programa de Educação Fiscal ainda 

se encontra pouco presente nas instituições de ensino no País. 
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 A elaboração de projetos que introduzem conhecimentos sobre o 

funcionamento da máquina pública nas instituições de ensino é a principal forma de 

se aumentar a conscientização e, consequentemente, se produzir um controle social 

eficaz em longo prazo no país. Uma maior conscientização promovida nas escolas 

poderá fornecer informações, demonstrando as consequências do mau uso do 

dinheiro público e das sonegações fiscais, além de instruir sobre o funcionamento da 

administração pública como um todo, o funcionamento e os tipos de controle dos 

gastos públicos, colaborando, desta forma, para a diminuição da desarmonia 

existente entre cidadão e governo. 

 

3.3. Principais Instrumentos de Controle Social 

 

 O controle social pode ser exercido de diversas formas, sendo utilizados 

diversos instrumentos que irão colaborar de diferentes formas para o objetivo 

pretendido. As principais ferramentas utilizadas no Brasil são: Conselhos de Política 

Pública, observatório social, orçamento participativo, audiência pública e ouvidoria. 

 

 Os conselhos de políticas públicas são um importante instrumento de 

cidadania e de controle social, pois permitem aos cidadãos a participação na 

formulação e implementação de políticas públicas. Os conselhos são compostos por 

um número par de conselheiros, sendo que, para cada componente do Estado, 

deverá haver um da sociedade civil. A sua natureza é deliberativa e consultiva, e a 

sua função é formular e controlar a execução das políticas públicas setoriais. 

 

 Os observatórios sociais são compostos por instituições independentes, 

sendo constituídos por iniciativa autônoma da sociedade. Sua função é acompanhar 

os gastos públicos, exercendo o controle social. O fato de serem organizações 

independentes é favorável ao exercício da fiscalização das contas públicas, pois 

ficam imunes a possíveis influências que poderiam surgir caso fossem instituições 

vinculadas ao Estado. Além disto, o fato de se ter uma organização composta 

somente por integrantes da sociedade colabora para a obtenção de uma melhor 

visão acerca das necessidades reais da população (FIGUEIREDO; SANTOS, 2013, 

p. 15). 
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 O Orçamento Participativo consiste em uma ferramenta democrática onde a 

população decide as prioridades de investimentos em obras e serviços a serem 

realizados a cada ano, contribuindo para o exercício da cidadania e incentivando a 

sociedade a atuar junto ao Estado perante o orçamento público.5 

 

 O orçamento participativo permite que o cidadão ajude ao poder público a 

planejar os gastos públicos, trazendo uma interferência social antes da execução 

dos gastos. O maior entendimento do funcionamento da máquina pública e o 

aumento de conscientização dos gastos públicos são consequências importantes 

oriundas desta ferramenta social (FIGUEIREDO; SANTOS, 2013, p. 15). 

 

 A audiência pública é caracterizada pela interação social, na qual o poder 

público se dispõe a ouvir as opiniões, propostas e críticas dos cidadãos a respeito 

de determinado tema de interesse público. É uma ferramenta importante para o 

exercício da cidadania, sendo caracterizada pelo amplo diálogo do Estado para com 

seus cidadãos, além de ser um instrumento para a coleta de provas e depoimentos 

sobre determinados fatos que poderão vir a influenciar a vida dos cidadãos. 

 

 As Ouvidorias são institutos do próprio Estado que têm como função atender 

às demandas efetuadas pela sociedade. A Ouvidoria busca registrar e mapear os 

problemas relatados pela população a fim de que sejam tomadas medidas para que 

melhorem os serviços e produtos oferecidos pelo governo aos cidadãos. 

 

 Através destes instrumentos, é possível que a população atue de forma mais 

incisiva tanto nas ações que antecedem o uso dos recursos públicos como na 

fiscalização após a sua utilização. Estes exemplos demonstram a existência de 

ferramentas oferecidas pelo Estado para que o cidadão tenha acesso a diferentes 

maneiras de contribuir para o melhor desempenho estatal em sua missão de 

                                            
5 Portal da Transparência – CGU. Disponível em 
<http://www.portaldatransparencia.gov.br/controlesocial/OrcamentoParticipativo.asp>. Acesso em 
02/07/2015. 
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oferecer produtos e serviços que atendem da melhor forma possível o bem estar 

comum. 

3.4. Controle Social Exercido pelo cidadão 

 

 O controle Social é caracterizado pelo controle efetuado pela sociedade civil 

na gestão pública, podendo ocorrer de duas formas: de baixo para cima, quando a 

sociedade se organiza para controlar instituições sobre as quais não tem poder 

formal; ou de cima para baixo, quando é exercido de maneira formal através de 

conselhos diretores de instituições públicas não estatais. Desta forma o controle 

social se demonstra como uma importante ferramenta democrática para agir em 

nome do interesse público (BRESSER-PEREIRA, 1998; apud CARVALHO, 2008). 

 

 O cidadão é o principal interessado em que haja um controle social eficaz. É 

ele quem está mais próximo das consequências geradas pelas ações estatais. A 

Administração pública, através da sua finalidade de garantir o bem estar comum a 

todos os cidadãos, utiliza em sua maior parte recursos oriundos de impostos pagos 

pela sociedade. Por isso, além de ser o principal ator atingido pelas políticas 

públicas, o cidadão é também o principal financiador do Estado, aumentando ainda 

mais a sua responsabilidade fiscalizatória perante as ações governamentais. 

 

 Para o cidadão, seria mais fácil verificar as ações que o afetam mais 

diretamente, tais como a ausência de professores nas escolas, a ausência de 

médicos nos hospitais, se os remédios gratuitos estão sendo fornecidos pelas 

farmácias, entre outras. A fiscalização de tais ações fomentaria o exercício da 

cidadania que, no decorrer do tempo, passaria a ser natural, evoluindo e melhorando 

o direcionamento dos programas de governo. 

 

 O principal dilema que precisa ser debatido é sobre quais fatores precisam 

ser trabalhados para que a população seja mais proativa e tenha uma ação mais 

incisiva. Dentro deste tema, surge a importância de ser levantado o questionamento 

acerca da importância de se ter uma ferramenta como o portal da transparência com 

informações de qualidade e de fácil acesso. O conjunto deste fato com outras ações 
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populares incidiriam em um aumento considerável do controle social. Segundo 

Ruediger (2002), o governo eletrônico é um, 

 

potencializador de boas práticas de governança e catalisador de uma 
mudança profunda nas estruturas de governo, proporcionando mais 
eficiência, transparência e desenvolvimento, além do provimento 
democrático de informações para decisão (RUEDIGER, 2002; apud 
PINHO, 2008, p. 475). 

 

 A partir do momento em que surge uma ferramenta interativa que forneça ao 

cidadão todas as informações de que ele necessite para que sejam esclarecidas as 

suas dúvidas em relação aos gastos públicos, surge juntamente, um novo incentivo 

gerando um sentimento participativo na sociedade que vem a contribuir para o 

fomento ao controle social. 

 

3.5. Fraquezas do Controle Social 

 

 Conforme visto anteriormente, o controle social é um controle efetuado pelo 

cidadão tendo em vista melhorar a alocação de recursos públicos, fiscalizando de 

forma incisiva as atuações governamentais. Porém, tais ações dependem de uma 

série de fatores, que quando não atendidos podem vir a prejudicar e dificultar o 

exercício de tal controle. 

 

 Identificar e tentar entender tais empecilhos se torna fundamental para uma 

melhora da atuação social frente às ações estatais. Desmembrar as possíveis 

causas que atrapalham a sociedade em exercer o seu controle social é o primeiro 

passo para tentar reverter este caso. 

 

 A revista Época, em sua edição de número 492, trouxe em seu título a 

seguinte pergunta: “Por que o brasileiro não reclama?”6. Na reportagem, a matéria 

aborda a causa da falta de hábito que os brasileiros possuem de protestar. 

 

                                            
6 Mendonça, Martha e Ronaldo Freitas. Por que os Brasileiros não reclamam. Revisa Época nº  
492, de 19.10.2007. http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EDG79639-6014- 
492,00.html. Acesso em 09/04/2015. 
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 A resposta a tal pergunta é apresentada pela reportagem embasada em um 

estudo feito pelo doutor em Psicologia e pesquisador da Universidade de Brasília 

(UNB) Fábio Iglesias, na qual o doutor afirma que o brasileiro é protagonista do 

fenômeno “ignorância pluralística”7. Segundo Iglesias (2007), 

 

esse comportamento ocorre quando um cidadão age de acordo com 
aquilo que os outros pensam, e não por aquilo que ele acha correto 
fazer. Essas pessoas pensam assim: se o outro não faz, por que eu 
vou fazer? Ele não fala sobre si mesmo sem falar do grupo a que 
pertence (IGLESIAS, 2007; apud MENDONÇA; FREITAS, 2007). 
 

 Ainda de acordo com a reportagem, quando uma pessoa não protesta em 

relação a algo que considera errado e consequentemente nada é feito, o desejo 

coletivo é sufocado. A referente pesquisa traz diversos exemplos de passividade dos 

brasileiros, como no caso das “furadas de fila”, em que observou durante dois meses 

o comportamento das pessoas ao sofrerem com a ultrapassagem irregular de outras 

pessoas na fila. 

 

 Outro caso de ignorância pluralística observado ocorreu nas salas de aula, 

quando não houve nenhuma manifestação por parte dos alunos ao serem 

questionados pelo professor sobre o caso de terem alguma dúvida. A falta de 

iniciativa caracterizada pelo fato de ninguém querer se destacar é chamado de 

“difusão da responsabilidade”, e é um dos fatores que levam à inércia, segundo o 

pesquisador. 

 

 DaMatta (2007; apud MENDONÇA; FREITAS, 2007) faz uma aproximação do 

comportamento omisso com a prática do “jeitinho brasileiro”. As diversas infrações 

cometidas diariamente pelos cidadãos, como por exemplo, estacionar em vagas de 

deficientes, andar pelo acostamento para fugir do trânsito e dar dinheiro ao guarda 

para fugir da multa, dão aos brasileiros uma sensação de que não possuem moral 

para reclamar de um político corrupto. Este elo abordado pelo antropólogo é a razão 

pela qual “uma sociedade de rabo preso não pode ser uma sociedade de protesto”. 

 

                                            
7 Termo utilizado pela primeira vez pelo americano Floyd Alport em 1924. 
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 A falta de organização da sociedade civil está intimamente relacionada à 

precariedade dos índices educacionais, além do aspecto histórico, dado o fato de 

que o Brasil foi uma colônia de exploração de Portugal e sua independência foi 

declarada pelo príncipe regente da metrópole, Dom Pedro I, não sendo fruto de 

manifestações populares. De acordo com Demo (2007; apud MENDONÇA; 

FREITAS, 2007), os brasileiros se acostumaram a esperar uma solução de fora, 

faltando ainda a noção do bem comum. 

 

 Para Lustosa (2007; apud MENDONÇA; FREITAS, 2007), os brasileiros 

possuem o senso crítico, mas lhes falta organização para dar prosseguimento às 

reclamações iniciadas. A falta de condições para protestar é consequência da 

deterioração dos serviços básicos de educação e saúde, que atingem principalmente 

a população de baixa renda. 

 

3.6. Governo Eletrônico 

 

Ao abordar a necessidade da população em obter uma maior participação 

frente às ações estatais, juntamente com o fato de que a sociedade da informação 

se utiliza cada vez mais dos recursos digitais, se torna imprescindível entender-se a 

utilização por parte do governo de tais recursos, auxiliando no desenvolvimento da 

finalidade precípua do Estado de atingir o bem estar comum. 

 

A utilização da tecnologia da informação e comunicação (TIC) por parte do 

governo é constituída por processos e procedimentos utilizados em diversos 

momentos de suas ações, estando presentes desde as suas atividades internas, no 

intuito de agilizar e aumentar a eficiência dos serviços prestados, até na sua 

comunicação com o público externo, visando a direcionar esforços para suprir as 

maiores necessidades sociais percebidas. 

 

A construção dos portais governamentais, ou portais da transparência como 

são mais comumente conhecidos, é uma tentativa de utilizar uma ferramenta que 

possibilita uma interação entre governantes e governados, além de possibilitar um 
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vasto acesso às mais variadas informações, colaborando desta forma para que na 

sociedade atual haja um aumento do exercício da cidadania. 

 

Segundo Levy (1999; apud PINHO, 2008, p. 475), “a passagem para o 

governo eletrônico (e a reforma administrativa que supõe) visa a reforçar as 

capacidades de ação das populações administradas, mais do que sujeitá-las a um 

poder”. 

 

Para Castells (2003; apud Pinho, 2008, p. 476), as possibilidades oriundas do 

advento da Internet representam um avanço na participação social, possibilitando 

aos cidadãos “solicitarem informações, expressarem opiniões e pedirem respostas 

pessoais a seus representantes”. 

 

Apesar deste potencial democrático, os portais governamentais são utilizados, 

em sua grande maioria, como ferramentas de auxilio à prestação de serviços ou 

como meios de propagandas estatais. Segundo Castells (2003; apud Pinho, 2008, p. 

476) “governos em todos os níveis usam a internet, sobretudo como um quadro de 

avisos eletrônicos para divulgar sua informação, sem se empenhar muito em 

interação real”. 

 

É importante salientar que a utilização dos meios eletrônicos por parte do 

estado visa a auxiliar o exercício pleno de suas atividades, não sendo visto como 

apenas uma ferramenta utilizada para a prestação de determinados serviços. Neste 

sentido, afirma Ruediger (2002): 

 

O governo eletrônico, muito embora esteja marcado na sua fase 
atual pelo desenvolvimento de sistemas relativos ao provimento de 
serviços, aponta também, ainda que de forma subjacente, para uma 
possibilidade de extensão da esfera do Estado propícia a uma maior 
permeabilidade à cidadania, decorrente do caráter intrínseco na 
atividade de governo do componente político de sua ação 
(RUEDIGER, 2002, p. 26). 
 

Em função deste pensamento, é necessário evidenciar que a utilização dos 

recursos tecnológicos pelo Estado vai além de fornecer determinados serviços à 
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população, há também o papel político intrínseco em suas ações, abrangendo um 

campo bem mais amplo e complexo do que apenas satisfazer determinados clientes. 

 

Da mesma forma, a percepção cidadã deve ir além da sensação de cliente 

atendido, devendo haver sempre uma visão crítica dos atos, tendo em vista que os 

portais governamentais devem servir para auxiliar o exercício da cidadania, na qual 

se encontra a fiscalização das ações públicas, gerando o controle social. 

 

É claro que a simples introdução de meios eletrônicos por parte do Estado 

não irá, por si só, suprir tais lacunas. Tanto a cultura de fomento às informações por 

parte do governo quanto a cultura de participação das ações estatais por parte da 

população são problemas culturais históricos, não possuindo fácil resolução. 

 

Ao deparar-se com as concepções que envolvem essas discussões, buscou-

se com esta pesquisa entender de que forma a utilização de meios eletrônicos, mais 

especificamente os portais governamentais, podem influenciar a população a ser 

mais participativa e exercer sua função fiscalizatória, auxiliando de forma efetiva o 

Estado no cumprimento de sua tarefa de alcançar o bem estar comum. 

 

Esta participação mais ativa da sociedade teria como objetivo gerar um ciclo, 

a partir do momento em que as informações adquiridas seriam utilizadas pela 

população, que por sua vez gerariam novas contribuições para a melhoria na 

formulação das agendas públicas. Segundo Ruediger (2002), 

 

(...) tratar-se ia de estender o acesso ao governo para além dos 
serviços comuns, alcançando uma outra esfera qualitativa em termos 
de interação republicana, em que houvesse uma efetiva capacidade 
de accountability e interlocução entre decisores e cidadãos, bem 
como de provimento de informação com real valor agregado para 
discussão da agenda pública (RUEDIGER, 2002, p. 28). 
 

A identificação da capacidade contributiva que um site governamental possui 

para fomentar o controle social é um aspecto de difícil mensuração, sendo de 

extrema importância esclarecer os mais variados conceitos pertinentes ao assunto, 
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tendo em vista a necessidade de se utilizar instrumentos objetivos de avaliação para 

analisar um aspecto subjetivo. 
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4. RESULTADOS DA PESQUISA EMPÍRICA 

 

A complexidade que abrange as áreas relacionadas ao controle social torna 

difícil a elucidação dos aspectos que precisam ser desenvolvidos para que se 

melhore sua prática. A busca por explicações que possam remeter a uma evolução 

da participação social, através da literatura especializada e dos portais 

governamentais, delineou alguns aspectos que foram utilizados para mensurar o 

nível de fomento ao controle social realizado pelo Portal da Transparência do estado 

do Rio de Janeiro. 

 

Para realizar esta pesquisa empírica, buscou-se agregar as melhores práticas 

observadas tanto nas referências bibliográficas quanto em outros sites 

governamentais da transparência, elaborando desta forma um modelo considerado 

ideal para que o Portal da Transparência do estado do Rio de Janeiro melhore no 

fomento ao controle social. 

 
4.1. Boas Práticas na Literatura 
 
Após a realização de um cotejamento de ideias dos mais variados autores 

explanando sobre os benefícios e dificuldades que o tema apresenta, buscou-se 

neste momento consolidar as ideias apresentadas durante a revisão bibliográfica. 

 

Um dos principais aspectos destacados no decorrer da pesquisa se refere à 

importância de existir nos portais um instrumento que proporcione uma mobilização 

da sociedade para o exercício do controle social. O problema educacional no Brasil 

se reflete nas participações políticas da sociedade, resultando em uma falta de 

identidade social, que é refletida pela falta de perspectiva da população como a 

detentora da titularidade do poder estatal, sendo apenas representada por políticos 

eleitos. 

 

Tal falta de elucidações, provocada por um histórico de deficit na qualidade do 

ensino oferecida à população brasileira, pode ser minimizada por ferramentas que, 
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de forma didática, aproxime o cidadão de suas responsabilidades como membro de 

uma sociedade democrática. 

 

Conforme explicitou Castells (2005), a evolução tecnológica por si só não é 

suficiente para melhorar a consciência social, é preciso mais do que colocar 

determinadas ferramentas disponíveis à população, é necessário que haja 

explicação acerca da importância de sua utilização e das consequências que irá 

gerar para a coletividade. 

 

Conforme Silva (2002), a elucidação das informações traz como 

consequência a possibilidade do acompanhamento e fiscalização pela sociedade de 

programas de governo, viabilizando desta forma, projetos sociais e de interesse da 

nação. 

 

A utilização desta ferramenta de mobilização social deverá incidir sobre os 

aspectos relacionados à consciência de coletividade, na qual se sobrepõe a 

consciência individual. Segundo Bresser-Pereira (1997), 

 

a idéia de uma cidadania plena se completa quando acrescentamos 
aos direitos civis, políticos e sociais os direitos republicanos. Nesse 
momento o cidadão é obrigado a pensar no interesse público 
explícita e diretamente. Só assim terá condições de defender o 
patrimônio público em geral – cultural, ambiental, e econômico 
(BRESSER-PEREIRA, 1997, p. 118). 

 

Além da necessidade de um instrumento disponível através do Portal da 

Transparência que estimule a conscientização em relação à coletividade, há de 

haver também mecanismos que esclareçam as peculiaridades das ferramentas de 

participação oferecidas no site. Conforme explicitou Figueiredo e Santos “o 

conhecimento das peculiaridades das ferramentas de participação torna-se 

importante para aderir o cidadão às arenas de debates públicos” (FIGUEIREDO; 

SANTOS, 2013, p. 13). 

 

Para que seja possível uma conscientização por parte da sociedade em 

relação à importância do controle social e em relação à necessidade de conhecer os 
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mecanismos oferecidos pelo portal da transparência, que poderá servir como 

importante ferramenta para o exercício de tal controle, alguns autores evidenciaram 

a necessidade da interação que os portais de transparência devem ter em relação 

aos seus usuários. 

 

Seguindo os pensamentos de Castells (2005), a evolução tecnológica não 

pode ser vista como uma evolução da consciência acerca do potencial tecnológico. 

É necessária que haja uma distinção entre tais situações, enxergando, desta forma, 

a importância de ter ferramentas que mobilizem a sociedade a utilizar os 

instrumentos colocados a sua disposição. Segundo Castells (2005), 

 

é por isso que difundir a Internet ou colocar mais computadores nas 
escolas, por si só, não constituem necessariamente grandes 
mudanças sociais. Isso depende de onde, por quem e para quê são 
usadas as tecnologias de comunicação e informação (CASTELLS, 
2005, p. 18). 
 

Através desta interação, tornar-se-á possível a utilização de todo o potencial 

que o portal da transparência possui, maximizando o grau de efetividade esperado. 

Segundo Ruediger (2002), a interação efetiva com o portal poderá gerar mudanças 

nas agendas públicas, gerando uma participação e uma melhoria real à sociedade. 

 

Em decorrência do que foi exposto, é possível verificar que os pensamentos 

dos autores convergem para uma ferramenta que possibilite uma interação entre 

sociedade e governo, oferecendo maneiras de efetivar tal comunicação, tendo para 

isso, que haver uma conscientização, a priori, em relação à importância social e 

democrática de tais ações. 

 

Corroborando com o que foi tratado neste capítulo, a Lei Federal nº 

12.527/11, que trata da regulação ao acesso à informação, traz em seu artigo 3º, 

inciso quinto, a seguinte diretriz: 

 

V – Desenvolvimento do controle social da administração pública. 
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Essa diretriz traduz a preocupação dos autores trabalhados em se ter um 

portal da transparência com instrumentos e mecanismos suficientes para tornar 

possível a existência de um efetivo controle social. 

 

4.2. Boas práticas em sites governamentais 

 

Buscando identificar as boas práticas executadas pelos diversos portais 

governamentais existentes no Brasil, foram realizadas pesquisas nos portais dos 

estados do Espirito Santo, Pernambuco, São Paulo e Santa Catarina. Com isso, 

procurou-se identificar prováveis melhorias para que o Portal da Transparência do 

estado do Rio de Janeiro consiga, de forma mais efetiva, fomentar o controle social. 

 

Tais estados foram escolhidos utilizando como base o ranking de 2014, 

elaborado pelo site Índice de Transparência8. Este índice foi preparado pelo Comitê 

de Transparência, constituído com o intuito de desenvolver um indicador capaz de 

avaliar o conteúdo e o grau de transparência das informações disponíveis nos 

portais governamentais. 

 

Foram escolhidos os quatro primeiros colocados no ranking estadual de 2014, 

no intuito de buscar entre estes portais as ferramentas que possibilitem uma melhora 

no fomento ao controle social, podendo posteriormente ser implantados no Portal 

objeto deste estudo. 

 

O Portal Governamental de Transparência do estado do Espirito Santo9 foi 

considerado, no ano de 2014, o portal mais transparente dentre os estados 

brasileiros. Foi possível identificar na página inicial diversas formas para que os 

usuários possam entrar em contato com o governo, como o endereço físico, 

endereço de e-mail, telefone, WhatsApp e redes sociais, conforme pode ser 

visualizado na imagem a seguir: 

 

 

                                            
8 Disponível em <http://www.indicedetransparencia.com/>. Acesso em: 27/07/2015. 
9 Disponível em <http://www.transparencia.es.gov.br/index.asp>. Acesso em: 18/08/2015. 
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FIGURA 1 – Instrumentos de comunicação do Portal do Espírito Santo 

 
Fonte: Página inicial do Portal da Transparência do estado do Espírito Santo 

 

Outro aspecto encontrado no portal, que favorece o fomento ao controle 

social, é a opção de escolher dentre as formas de exibição, gráficos ou tabelas, 

facilitando a visualização das informações requeridas. Na figura a seguir, é possível 

se observar um exemplo da visualização da receita acumulada por ano, exposta em 

gráfico, tornando a informação visualmente mais amigável, aproximando o usuário 

das informações disponíveis no portal. 
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FIGURA 2 – Gráfico das receitas acumuladas no Portal do 

Espírito Santo 

 
Fonte: Portal da Transparência do estado do Espírito Santo 

 

No Portal da Transparência do estado de Pernambuco10, foi encontrado na 

página inicial um rol com informações relativas aos portais da transparência, 

aproximando os usuários do assunto relacionado às informações contidas no site. 

Tais ferramentas são fundamentais para influenciar a população a buscar 

informações acerca das ações estatais. A figura a seguir demonstra como o portal 

disponibiliza tais informações: 

  

                                            
10 Disponível em <http://www2.transparencia.pe.gov.br/web/portal-da-transparencia>. Acesso em: 
21/08/2015. 
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FIGURA 3 – Informações disponíveis no Portal de Pernambuco 

 
Fonte: Portal da Transparência do estado de Pernambuco 

 

Outro ponto de destaque encontrado no portal de transparência do estado de 

Pernambuco, que se repete no portal de transparência do estado de São Paulo, se 

refere aos sinais de interrogação localizados no canto superior de todas as opções 

de acesso rápido, facilitando o entendimento e propiciando uma melhor pesquisa ao 

usuário, conforme pode ser observado nas imagens a seguir: 

 

FIGURA 4 – Ferramenta explicativa dos acessos rápidos no 

Portal de Pernambuco 

 
Fonte: Portal da Transparência do estado de Pernambuco 
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FIGURA 5 – Ferramenta explicativa dos acessos rápidos no 

Portal de São Paulo 

 
Fonte: Portal da Transparência do estado de São Paulo 

 

O portal de transparência do estado de Santa Catarina11 apresenta um link na 

página inicial com a frase “como pesquisar”, que remete diretamente a um manual 

de navegação, com explicações acerca das funcionalidades existentes no portal. Tal 

manual é apresentado de forma didática, possuindo diversas imagens, facilitando o 

entendimento dos usuários. Nas figuras a seguir é possível observar a página inicial 

do portal onde se encontra o link de acesso, e na figura seguinte, a página inicial do 

manual. 

  

                                            
11 Disponível em <http://www.sef.sc.gov.br/transparencia>. Acesso em 31/08/2015. 
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FIGURA 6 – Ferramenta explicativa do Portal de Santa Catarina 

 
Fonte: Portal da Transparência do estado de Santa Catarina 

 

FIGURA 7 – Manual de navegação do Portal de Santa 

Catarina 

 
Fonte: Manual retirado do Portal da Transparência do estado 
de Santa Catarina 
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Após a análise dos portais da transparência, pôde-se observar que, de uma 

forma geral, todos os portais são semelhantes, na medida em que todos procuram 

atender às normas relacionadas ao formato de evidenciação das informações 

públicas. Porém, algumas pequenas diferenças podem ensejar resultados 

interessantes, de forma que auxiliem no entendimento e aumentem o interesse 

social acerca dos gastos públicos. 

 

4.3. Síntese do Resultado 

 

As ideias constituídas pelos autores citados são compostas de alguns pontos 

principais, tendo como foco a existência de um portal da transparência que exerça 

de forma efetiva o seu papel social, e não apenas se restrinja a atender aquilo que a 

lei determina. Tais pontos, em conjunto, convergem para a ideia de uma sociedade 

bem informada, com acesso amplo às informações relativas aos gastos públicos, e 

com mecanismos de interação entre a população e o governo. A seguir foram 

apresentados os pontos tratados pelos autores e que puderam ser observados nos 

portais pesquisados: 

 

• Instrumentos de fomento à mobilização popular – A ideia trabalhada pelos 

autores Bresser-Pereira (1997) e Castells (2005), referentes à mobilização 

popular fomentada através das informações e ferramentas disponíveis no 

portal governamental, pôde ser visualizada pelo instrumento disposto no 

Portal da Transparência de Pernambuco, o qual consiste em demonstrar as 

informações relacionadas à transparência. O manual encontrado no Portal de 

Transparência do estado de Santa Catarina é outro exemplo de instrumentos 

colocados à disposição da sociedade através dos portais governamentais; 

 

• Ferramentas de Acessibilidade – Tratando dos aspectos relativos aos 

instrumentos que colaboram com as facilidades de manuseio dos sites, 

assunto abordado por Castells (2005) e Silva (2002), foi possível observar nos 

portais do estado de Pernambuco e de São Paulo mecanismos que 

exemplificam tal ferramenta, como o sinal de interrogação localizado nos 
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acessos rápidos de pesquisa, trazendo explicações acerca das 

funcionalidades de cada item, tornando mais elucidativo o portal. Outro 

exemplo de ferramenta de acessibilidade encontrado no portal do estado de 

Espírito Santo foram os gráficos que ilustram a execução das despesas e 

receitas, corroborando com a ideia apresentada por Silva (2002), de elucidar 

as informações estatais. 

 

• Instrumento de interação entre Estado e Cidadão – A interação entre 

Estado e sociedade é um ponto crucial para que o controle social exerça 

melhorias na gestão pública. Apenas a identificação de erros e 

extravagâncias dos recursos públicos, por si só, não serve para melhorar a 

gestão, sendo necessário que haja uma comunicação com o governo. Nesta 

linha de raciocínio, Ruediger (2002) afirmou a importância de haver uma 

interação efetiva, que como consequência irá gerar mudanças na agenda 

pública, contribuindo para uma melhora da gestão pública. No portal da 

Transparência do estado do Espírito Santo, foi possível identificar diversas 

formas de contato com o governo, fato que corrobora a ideia trabalhada por 

Ruediger (2002), diminuindo a distância e a formalidade entre sociedade e o 

Poder Público. 

 

Os portais de Transparência estão passando por melhorias constantes, que 

vêm surgindo em consonância com diversas ideias trabalhadas pelos teóricos. Tais 

fatos geram uma expectativa de melhoria constante até que se chegue a um 

instrumento democrático e utilizado por grande parte da população, para que a 

sociedade se torne mais participativa perante as decisões políticas do país. 
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5. CONCLUSÃO 
 

Com a busca de opiniões e pontos de vista dos mais variados autores, 

trazendo esclarecimentos acerca de vários assuntos que permeiam a ideia principal 

da pesquisa, se pretendeu com este trabalho chegar a uma ideia comum em relação 

à necessidade e à importância dos portais da transparência no fomento ao controle 

social. 

 

Ao tratar de temas como a transparência dos atos públicos e o controle social, 

foi verificada a complexidade de entender os mecanismos que envolvem tais 

assuntos. A ideia de que a evolução dos meios eletrônicos e o aparente aumento da 

informação irão, por si só, aumentar o controle social exercido através dos portais 

governamentais é uma mera ilusão, sendo necessárias diversas outras ações 

paralela para fomentar tais ações. 

 

A necessidade de estímulos na área da educação para que a população 

tenha consciência da importância do seu papel fiscalizador, enquanto principal 

interessada das ações estatais, é uma das ações necessárias para uma possível 

melhora no controle social exercido. 

 

Além da conscientização de maneira ampla da importância de se ter um 

controle social efetivo, há também os aspectos relativos aos conhecimentos básicos 

referentes à matéria de orçamento público, para que seja propiciado um mínimo de 

entendimento que seja capaz de resultar em uma fiscalização adequada. 

 

A ideia do controle social oriunda de um forte aspecto cultural demonstrou a 

complexidade do exercício da cidadania sem que haja um estímulo externo na 

promoção de tais ações. A simples ideia da população fiscalizando os seus 

representantes para que estes não cometam extravagâncias com os recursos 

públicos, ao ser trazida para o mundo real, se torna muito mais complexa e difícil do 

que aparenta. 
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A utilização dos meios eletrônicos por parte do Estado para que possa 

fornecer informações e prestar contas à população é uma importante ferramenta 

para que haja uma maior interação e comunicação entre os governantes e 

governados. Os portais governamentais vieram para preencher esta lacuna, se 

tornando um importante mecanismo para o exercício da cidadania. 

 

Ao se tratar dos portais governamentais pesquisados, buscou-se trazer as 

ideias trabalhadas por diversos autores que, de certa forma, tornou-se realidade em 

alguns estados, podendo servir de exemplo para outros. Na busca de uma melhoria 

para que o Portal da Transparência do estado do Rio de Janeiro consiga fomentar o 

controle social de forma mais eficiente, esta pesquisa trouxe algumas possibilidades 

existentes nos portais de transparência dos estados do Espírito Santo, Pernambuco, 

Santa Catarina e São Paulo. 

 

A existência de diversas legislações que fortalecem a ideia da informação de 

caráter público ser cada vez mais transparente deve servir como parâmetro na 

formulação dos portais governamentais, não devendo o estado se limitar a atender 

somente o que está disposto no ordenamento jurídico. 

 

A questão primordial na criação de um site de transparência governamental 

deve ser a preocupação com o entendimento do usuário acerca das informações 

que deseje obter, ou melhor, deve-se buscar a transparência em seu sentido mais 

amplo, fornecendo acesso e entendimento a todos os interessados por tais 

informações. 

 

Com este apanhado de informações teóricas e exemplos de outros portais 

governamentais, buscou-se traçar um modelo para que o portal do estado do Rio de 

Janeiro possa fomentar de forma mais eficiente o controle social de sua população. 

 

Tal modelo deve conter instrumentos que proporcionem uma maior 

mobilização social, a exemplo do que foi encontrado nos portais de Santa Catarina e 

de Pernambuco; mecanismos de esclarecimento acerca das utilidades apresentadas 

pelo portal, como os que foram encontrados nos portais de Santa Catarina, 
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Pernambuco e Espírito Santo; e ferramentas que fortaleçam a interação entre o 

Estado e a sociedade, como o que foi encontrado no portal do Espírito Santo. 

 

Em síntese, sugere-se após os estudos realizados a implementação de 

algumas ferramentas no Portal de Transparência do estado do Rio de Janeiro para 

que, desta forma, contribua para o fomento ao controle social. As sugestões 

consistem em tais instrumentos: 

 

• Um manual explicativo com todas as funções e aplicabilidades do Portal 

para auxiliar os usuários na obtenção das informações pretendidas; 

 

• Um rol com notícias referentes à transparência da gestão pública e 

controle social para fomentar o interesse relacionado ao tema; 

 
• Ferramentas explicativas nos itens de acesso rápido para agilizar as 

pesquisas dos usuários; 

 
• Instrumentos de comunicação rápida, como Facebook e WhatsApp para 

aproximar o cidadão ao governo. 

 

Com essas pequenas modificações, o Portal do estado do Rio de Janeiro 

seria capaz de aumentar o interesse de diversas pessoas, além de facilitar o acesso 

a suas informações e diminuir a distância entre população e governo, pontos cruciais 

para a existência de uma sociedade mais participativa e mais integrada às ações do 

estado, partindo do pressuposto que os interesses sociais devem ser os interesses 

dos governantes. 

 

Além desses aspectos, os portais governamentais devem obedecer a todos 

os critérios estabelecidos na legislação vigente. A proposta realizada na pesquisa 

possui uma perspectiva paralela às obrigações legais, apresentando um foco 

relacionado às consequências das ações promovidas pelos portais governamentais 

referentes ao fomento ao controle social e ao exercício da cidadania. 
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