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1. RESUMO 

Hamlet, personagem principal de uma das peças de Shakespeare, diz em uma 

de suas célebres frases que há algo de podre no reino da Dinamarca, tentando 

demonstrar toda a rede de traição e assassinatos que sucederam, com o objetivo de 

se chegar ao trono, ou seja, conquistar poder.  

No contexto atual brasileiro esta célebre frase cabe perfeitamente, pois estamos 

evidenciando, já há algum tempo, algo de podre em nosso governo, que são os 

inúmeros escândalos de corrupção, onde cada um quer ter mais poder que o outro, 

se olvidando, desta forma, do verdadeiro objetivo de um Estado Democrático de 

Direito, que é o bem-estar social.  

Em meio a este mar de comportamentos antiéticos, surge um grande campo 

para se ensinar sobre o controle que pode ser exercido pela sociedade sobre os 

governantes, fazendo com que estes atuem visando sempre alcançar os objetivos 

elencados em nossa Constituição Federal.  

O objeto deste trabalho é justamente mostrar para toda a sociedade que ela 

possui legitimidade e legalidade para exercer um efetivo controle social sobre os 

governantes, uma vez que estes, não são “donos” do patrimônio público, mas 

somente meros gestores da vontade do povo, o verdadeiro titular da res publica.  

2. INTRODUÇÃO  

“O meu povo padece porque lhes falta o conhecimento.” (Bíblia, Oséias, 4:6) 

Esta citação fora retirada de um livro profético bíblico, escrito por Oséias 

provavelmente no século VIII A.C., e mesmo sendo escrita há quase três mil anos 

possui uma forte relação com o cenário atual do nosso país.  

Uma das principais carências de nossa sociedade é a falta de conhecimento, e 

por isso muitas vezes acabamos tolerando certos comportamentos antiéticos e 

moralmente reprováveis que acontecem em nossa administração pública. Isto 

ocorre, principalmente, porque a sociedade não sabe qual é o verdadeiro papel de 

um cidadão consciente numa democracia, ou quais os instrumentos que estão a sua 

disposição e que são capazes para fazer com que os governantes ajam de modo 

probo, visando sempre construir uma sociedade livre, justa e igualitária, sendo estes 

os objetivos do nosso Estado Democrático de Direito.   



Diante desta realidade social e seguindo a metodologia de Marx, devemos 

procurar ser radicais, pois segundo este filósofo, para se tentar explicar um 

fenômeno social, o indivíduo deveria ser radical, uma vez que, para ele, ser radical 

significava ir à raiz de todos os problemas, sendo que assim, e somente assim, seria 

possível compreender a realidade social vivida.   

Desta forma, devemos procurar entender o problema da corrupção em sua raiz, 

buscando-o nas origens de nossa sociedade, ou seja, devemos retroceder até o 

período de nossa colonização e entender como foi que a então colônia portuguesa 

de 1.500 fora colonizada, e quais foram as influências que ela sofreu. 

3. OBJETIVOS 
Diante das vastas possibilidades para se combater a corrupção perante a esfera 

governamental, o presente trabalho tem como princípio norteador o alicerce jurídico 

que vise fomentar a busca constante da sociedade e de entidades civis na 

fiscalização, acompanhamento e aprimoramento das políticas criadas pelo Poder 

Executivo e ações governamentais, dispondo de todos os meios legais para tornar 

eficaz e concreto o controle social sobre os gastos públicos. 

 

Assim, o presente projeto visa promover o conhecimento a todos os cidadãos, 

mas com foco no público adolescente, mostrando-lhes seus direitos, fornecendo 

subsídios necessários para uma pequena formação de como exercer sua cidadania 

e como efetivamente ele pode controlar os gastos de seu governante. 

 

A cartilha do Controle social dos gastos públicos é uma alternativa para suprir as 

lacunas do Estado. Ela tem o propósito de informar, de ensinar o adolescente, que 

está em processo de formação, a ter uma postura racional diante do Estado, 

fazendo-o entender que o titular da coisa pública é o cidadão comum e não o 

governante e que todos têm direito a uma administração pública sem corrupção. 

 
4. METODOLOGIA 

O presente projeto foi realizado por meio de reuniões quinzenais, com a 

participação ativa de todos os membros. 



Foram realizadas leituras de textos base, desde conceitos de República e 

cidadania até os efetivos meios de controle social, bem como a elaboração de 

fichamentos das referidas leituras, análise de textos e discussões sobre os mais 

variados temas que envolvem o Poder Público. 

5. DESENVOLVIMENTO 
 

Para o Brasil do novo mundo vieram, nas primeiras expedições, degredados, 

alguns pela justiça secular outros pela Inquisição, instituída em 1536. Eram os 

“indesejáveis do reino”, que foram sentenciados para virem à América portuguesa, 

pena considerada árdua na época. Na peça de Gil Vicente, Auto da barca do 

Purgatório, uma das personagens exclama: “Ora assim me salve Deus; E me livre do 

Brasil”, demonstrando todo o seu temor de ser sentenciada a vir para o Brasil. Estes 

novos habitantes da colônia portuguesa acabaram construindo, de certo modo, uma 

sociedade oportunista, e em muitas vezes até imoral e foi nesse ambiente social que 

se desenvolveu a nossa sociedade atual. 

Diante disto, percebemos que a corrupção está enraizada no nosso país desde 

a época de sua colonização, se tratando de uma herança desprezível de Portugal, 

não sendo, portanto, uma situação recente, como pensa a maioria da população.  

Desta forma, devemos buscar meios efetivos de erradicar ou ao menos frear 

esse avanço da corrupção em nossa administração pública, usando do instrumento 

mais eficaz e que esta nas mãos da sociedade, proprietária da res publica, 

denominado Controle Social.  

Noberto Bobbio (1998, p.283) define controle social como: 

“um conjunto de meios de intervenção, quer positivos, quer negativos, 
acionados por cada sociedade ou grupo social, a fim de induzir os membros 
a se conformar às normas, de impedir e desestimular os comportamentos 
contrários às mencionadas normas e restabelecer condições de 
conformação também em relação ao sistema normativo.” 

O fundamento que valida e legitima a sociedade a exercer o controle social para 

limitar o uso indevido do poder encontra-se na Teoria da Separação dos Poderes, a 

qual prevê que para cada função do Estado há um órgão distinto, porém devendo 

haver entre eles um sistema recíproco de limitação, denominado freios e 

contrapesos, já que para Montesquieu (2012, p.190), “para que não se possa abusar 



do poder, é preciso que, pela disposição das coisas, o poder refreie o poder.” Sendo 

assim, para que o poder dos governantes seja limitado, a sociedade por sua vez 

deve exercer um controle social, restringindo os atos daqueles, de modo a satisfazer 

os interesses sociais e não interesses particulares dos próprios governantes. 

O termo república deriva do latim res publica, e significa coisa pública, ou seja, 

aquilo que é comum a todos. Cícero, pensador romano afirma que: “república é 

coisa do povo, e o povo não é um mero ajuntamento de pessoas postas lado a lado, 

mas uma convivência consciente de pessoas que se torna sociedade pelo 

reconhecimento de direito e objetivos em comum”. 

Seguindo este pensamento pode-se dizer que o Estado é formado por uma 

sociedade organizada e consciente da importância das normas e do exercício de 

sua cidadania, tornando-a capaz de limitar o arbítrio estatal, pois dele exige um 

comportamento que satisfaça os interesses públicos.  

O novo modelo de reforma de Estado deve se orientar no sentido de resgatar o 

cumprimento do direito e a virtude cívica do cidadão, de modo que este exerça uma 

efetiva participação popular nas tomadas de decisões, como por exemplo, nas leis 

orçamentárias, no planejamento municipal, fazendo com que os governantes 

passem a governar como meros executores da vontade soberana do povo e não 

mais como defensores de seus próprios interesses.  

Para se exerce o controle social, é necessário que primeiro se estabeleça quais 

são os principais pilares que sustentam a corrupção em nosso país, fazendo com 

que esse controle se torne cada vez mais efetivo. A presente pesquisa identificou 

que um dos principais pilares da corrupção brasileira reside dentro das licitações, 

por isso impende primeiramente elucidar de modo breve como que se desenvolvem 

os atos de corrupção dentro de um processo licitatório.  

Para o desenvolvimento da infraestrutura e manutenção de um Estado é 

necessário a realização de obras, compra de materiais, e fornecimento de serviços 

para os cidadãos, contudo, sendo a Administração incapaz de realizar isso tudo, 

esta então faz contratos com fornecedores particulares, através de um processo 

denominado licitação.  



Como este instituto da licitação é, em certas aéreas, nebuloso, reside ali um 

ambiente perfeito para a propagação da corrupção. Há uma estimativa de que em 

alguns casos, a corrupção acaba elevando o valor da licitação em até 30%. No 

processo licitatório há de um lado os administradores, responsáveis pelo dinheiro 

público, e os fornecedores privados, criando uma relação entre eles. A corrupção irá 

depender de como essa relação irá ser regulada e sujeitada ao controle público.  

Podem corromper tanto o fornecedor quando o administrador, no caso deste 

último, quanto maior for a sua liberdade, seu poder de decisão em critérios 

subjetivos, mais fácil fica para este se corromper. Em regra, quando há um amplo 

arbítrio por parte dos administradores se torna mais difícil exercer o controle social 

sobre as licitações. 

Sendo assim, um dos principais motivos da corrupção nas licitações reside no 

amplo poder de discricionariedade que o administrador possui, favorecendo os 

acordos fraudulentos que contaminam todo o processo licitatório.  

Outro ponto que merece destaque é a formação de cartel por parte das 

empresas, fato este que as permite negociar a vencedora de tal licitação, acabando, 

assim, com a igualdade e a livre-iniciativa, fazendo com que somente as empresas 

pertencentes aquele cartel, e que tem seus preços combinados e o consentimento 

do administrador, vençam a licitação. 

No final de tudo, o montante de dinheiro desviado para o administrador, será 

usado para financiar suas campanhas eleitorais, e se eleito utiliza das licitações 

como uma forma de beneficiar as empresas que o financiou durante a campanha 

eleitoral, formando assim um ciclo vicioso infinito.  

A Administração Pública tem como  princípio base e norteador, o qual o 

governante deve seguir, que é o principio da transparência fiscal. Esse princípio esta 

embasado na Lei de Responsabilidade Fiscal, orientando aos gestores públicos na 

divulgação de todos os seus atos, refletindo assim suas atitudes de maneira honesta 

para com os verdadeiros donos da “coisa” pública. 

Um dos mecanismos que permite a sociedade exercer esse controle é o 

orçamento participativo, uma vez que a própria sociedade poderá atuar diretamente 

nas propostas orçamentárias, demonstrando suas opiniões. 



Nesse contexto, é que o Tribunal de Contas exercerá o papel de órgão 

fiscalizador do governante, realizando auditorias e conferindo a legalidade dos atos 

do gestor público, podendo aplicar multas ou outras medidas cabíveis. 

Outro mecanismo que podemos citar são as ouvidorias públicas, um espaço da 

administração pública em que o usuário pode fazer reclamações, sugestões, 

pedidos sobre determinados atos e procedimentos da administração, fiscalizando o 

gestor da res publica e exercendo a sua cidadania. A ouvidora é o canal que faz a 

ligação entre o cidadão e o administrador, tratando-se assim de uma relação de 

confiança e de boa-fé.  

6. RESULTADOS 

Como o primeiro resultado do nosso projeto, temos o "Questionário sobre gastos 

públicos", que obteve 155 respostas, tendo uma variação de faixa etária ampla, 

incluindo desde os adolescentes até idosos, assim como também foi respondido em  

todas as regiões do país por meio da internet.  

O questionário consistia em 08 questões objetivas, nas quais as respostas 

possíveis eram apenas "sim" ou "não". As referidas questões estão elencadas 

abaixo: 

01 - Você sabe o que é a Lei de Responsabilidade Fiscal? 

 

02 - Pode haver participação popular no planejamento municipal? 

 



03 - Podemos controlar, fiscalizar e participar da Administração Pública? 

 

04 - Cidadania é antônimo de idiota, segundo a Grécia Antiga? 

 

05 - O Cidadão é dono do patrimônio público? 

 

 

06 - O bem público pode ser usado para fim particular? 

 



07 - Podemos solicitar informações sobre gastos públicos? 

 

08 - Você se considera cidadão? 

 

Mas, como resultado final e principal do projeto Controle Social dos Gastos 

Públicos, foi elaborada a cartilha denominada “Controle Social dos Gastos Públicos”, 

que traz o conceito real de controle social, de república, cidadania, mostra princípios 

como a transparência fiscal e os meios do cidadão de exercer esse controle, por 

meio de audiências públicas, orçamento participativo, conselho gestores e populares 

e como remédio constitucional, a ação popular. 

É composta por quatro personagens, Mensalinho, Ernesto, Professor de História 

e o Corretinho, um espelho que reflete a verdadeira luz da transparência. 

Mensalinho é um menino que enxerga o mundo a sua volta de maneira 

rebuscada e que a partir do contato com o conhecimento passa a querer ser melhor 

a cada dia e a buscar seus direitos. 

Ernesto é o melhor amigo de Mensalinho, é ele quem o ajuda na sua incansável 

busca por sabedoria. 

07 - Podemos solicitar informações 

sobre gastos públicos?

Sim

Não



Professor de História tem o papel essencial de um educador, qual seja, explicar 

a os fenômenos históricos e sociais, como também ensinar os verdadeiros conceitos 

de cidadania, república e controle social. 

Corretinho é o espelho da transparência, refletor da luz da verdade, ou seja, 

todos aqueles princípios nos quais deve-se fundamentar a atuação dos governantes.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Diante de todo o exposto, e considerando o momento social vivenciado, é 

necessário que a sociedade comece a ter consciência da lei e de seu papel cívico 

dentro de um Estado, para que se possa exercer um efetivo e eficaz controle social 

sobre as ações arbitrárias de nossos governantes, que com suas condutas acabam 

mitigando a separação de poderes e subtraindo a função social do Estado 

Democrático de Direito, atendendo somente a interesses particulares, se 

esquecendo de quem eles verdadeiramente representam: todo o povo brasileiro. 

  

Deste modo, forçoso concluir que a sociedade tem legitimidade para exercer o 

controle social, exigindo o cumprimento do direito, para que assim, possamos 

construir uma sociedade livre, justa e igualitária.  
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