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1. Introdução 

 

 O presente artigo pretende abordar de forma breve, parte do capítulo 3 – 

Da carta política de 88 às legislações de transparência pública atuais, de minha 

dissertação de mestrado, intitulada “A redemocratização do Estado brasileiro sob o 

viés da transparência pública como fomentadora do controle social do cidadão”.  

 E nesse sentido, a análise documental aqui exposta perpassará pelos 

aportes teóricos acerca da conceituação de democracia substancial e participativa,  num 

segundo momento, a noção de accountability, e finalmente, as recentes legislações de 

Responsabilidade Fiscal, de transparência pública, de acesso à informação, que juntas 

obrigam os entes públicos a disponibilizarem seus atos ao crivo do cidadão, e uma das 

formas encontradas pelos entes públicos, foram os portais de transparência, que 

atualmente, estão disponibilizados na rede mundial de internet. 

 A primeira análise do presente artigo enfocará a conceituação de 

democracia substancial e participativa no sentido de trazer à baila a noção de 

democracia ampliada, cidadania ativa e efetiva participação dos cidadãos na tomada de 

decisões políticas, conforme defende Atílio Borón (1995, 2004), que postula por uma 

democracia integral, que compreenderia as questões políticas, sociais e econômicas. 

Nessa mesma perspectiva, Marcello Baquero encontra respaldo na ideia de que 

democracias eficientes se fortalecem quando há uma congruência entre atitudes e 

comportamentos que valorizam a democracia, como a fiscalização essencial à 

representação. Este princípio opera com base no pressuposto de que os cidadãos têm 

acesso a níveis mínimos de informação que os permite exercer a fiscalização dos seus 

representantes.  

 E no que tange a accountability, o conceito adotado versará sobre a 

accountability vertical, assim classificada por Guillermo O’Donnel (1998), como sendo, 

à grosso modo, uma prestação de contas dos agentes públicos. A dimensão vertical 

pressupõe uma ação entre desiguais — cidadãos versus representantes. Análise da 
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accountability vertical, ou seja, fiscalização da sociedade com relação às ações do 

governo, o que vai ao encontro da ideia democrática de que a autoridade política vem de 

todo e cada membro do demos. O que enseja, completa, O’Donnel, por consequência a 

demanda por um alto grau de transparência na tomada de decisão política.  

 E por fim, tendo em vista que o período de redemocratização brasileira 

teve como marco político, ou de abertura política, a Constituição Federal de 1988, 

também conhecida como constituição cidadã, que aceitou o desafio de atender 

demandas de responsabilidade política e social e por consequência consolidar as 

instituições políticas como democráticas, com fim último de aliar crescimento 

econômico, inclusão social e participação do cidadão no controle das atividades do 

Estado, o que lhe requer um maior comprometimento com a transparência de seus atos. 

  O Estado brasileiro, por sua vez, ainda que somente nos anos 2000, no 

governo “Lula” foi sancionada a Lei de Responsabilidade Fiscal, e em 2012, a Lei de 

transparência pública e a Lei de acesso à informação, que em resumo, essas recentes 

legislações trazem em seu bojo fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência 

e controle social da administração pública, pois os entes públicos são obrigados a 

disponibilizarem seus dados ao crivo do cidadão, e uma das formas encontradas foram 

os portais de transparências na rede mundial de internet. 

 

2. Da redemocratização à carta política de 1988 

 

 O cenário da redemocratização do Brasil foi descrito por Maria D. Alva 

G. Kinzo (2001) como um período de sucessivas crises econômicas mundiais, denúncias 

de corrupção, instabilidade econômica, e a democracia que se instalou e se consolidou 

obteve conquistas e limitações. Limitações no sentido de que o processo de 

democratização no Brasil, com a retomada do governo civil, não foi produto de uma 

ruptura com a antiga ordem, logo, o retrospecto desse processo, foi uma acomodação de 

estruturas novas e antigas. E analisando, o sistema político hoje, há claros de uma 

democracia com dimensões de uma poliarquia proposta por Dahl (1971), o país ampliou 

significativamente as condições de participação política e contestação pública, mas com 

sérios problemas quanto a qualidade dessa contestação e participação do cidadão.  

 Atílio Bóron (1994) descreve esse período na América Latina apontando 

que a questão econômica da democratização latino-americana e as suas crises 

econômicas, em particular o problema da dívida externa, bem como o impacto da 

política norte americana em relação aos processos de democratização atual no curso da 
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América. E nesse sentido, Borón deixa claro que a transição política de governos 

militares para governos civis e democráticos foi basicamente impulsionada por uma 

emergência econômica, ou seja, como relata Eli Diniz (1998) que houve um déficit de 

accountability acumulado, no que tange às liberdades básicas, como as de organização, 

expressão, consciências, participação eleitoral, dentre outras. Por outro lado, revela-se 

um sistema extremamente deficitário quanto à eficácia dos mecanismos de cobrança e 

prestação de contas, inexistindo praticamente os instrumentos de garantidores de 

responsabilização pública dos governantes diante da sociedade e de outras instâncias de 

poder.” (DINIZ, 1998, p. 38). 

 O marco desse processo de redemocratização e abertura política foi a 

confecção da Constituição Federal de 1988, que veio acompanhada do desafio de 

atender demandas de responsabilidade política e social e por consequência consolidar as 

instituições políticas como democráticas, com fim último de aliar crescimento 

econômico, inclusão social e participação do cidadão no controle das atividades do 

Estado, o que lhe requer um maior comprometimento com a transparência de seus atos. 

 Décio Saes (2001) afirma que com a Constituição federal de 1988, a 

cidadania política chegara a seu ápice na história brasileira, pelo menos no plano da 

declaração de direitos políticos. Com a aprovação da Constituição federal de 1988, 

abriu-se a possibilidade de as classes trabalhadoras desenvolverem, num quadro 

histórico em que foi restaurada a eficácia política prática do exercício do direito de voto, 

experiências partidárias de caráter massivo e independente, mas duvidável gozo efetivo 

da cidadania política, pois novamente houve acomodação de interesses de uma 

hegemonia política no quadro da democracia presidencialista pós-1988. A cidadania 

política aqui compreendida é no sentido marshalliano (SAES, 2001, p.380), designa a 

participação efetiva do povo no exercício do poder político.  

 Evelina Dagnino (2004) também ressalta a importância da Constituição 

Federal de 88 por restabelecer o Estado de Direito e das instituições democráticas, pois 

segundo essa autora, a carta política reorientou as ações do Estado na sociedade, sendo 

esta, a dimensão fundamental da ideia de participação com abertura de espaços de 

participação: referendo, plebiscito, direito de petição. Nesse contexto, a noção de 

cidadania se renova que segundo Evelina, representa a luta por direitos, ou seja, direito 

a ter direitos no sentido de igualdade política e diversidade cultural. Outra renovação 

apontada pela autora é que a nova noção de cidadania não está atrelada a nenhuma 

estratégia das classes dominantes, mas sim, advém de sujeitos ativos de setores 
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excluídos, que não eram considerados cidadãos, como os negros, as mulheres, dentre 

outros grupos excluídos. 

 Essa concepção de cidadania participativa introduzida pela Constituição 

Federal de 88 tenta reverter a participação política quase nula herdada historicamente, 

em que a cidadania no Brasil não fora algo conquistado pelo indivíduo, mas algo 

concedido pelo Estado, ou seja, uma “Estadania”, conforme batizou o autor José Murilo 

de Carvalho (1996), e por “Estadania” ou primazia do Estado na estruturação da vida 

social e uma apatia política da sociedade civil. E por consequência, assevera Carvalho 

(2007), essa primazia do Estado e desorganização da sociedade civil que atua como 

coadjuvante no cenário político, econômico e social contribui para o atendimento de 

interesses corporativos. 

 A Constituição Federal de 88 reflete abertura política voltada a inclusão 

de novos atores sociais para efetivamente exercer o controle social, compreendido como 

sinônimo de uma cidadania ativa, conforme defende Marcello Baquero (2008) no 

sentido de afirmar que a democracia contemporânea requer uma cidadania ativa que se 

envolva na arena política via discussões, deliberações, referendos e plebiscitos, ou seja, 

por meio de mecanismos formais e informais, sem que isso comprometa as instituições 

convencionais de mediação política, e por consequência, clama por uma sociedade civil 

vibrante e participativa. Ou seja, incentivo à participação política mais protagônica dos 

cidadãos e uma sociedade plenamente mobilizada com capital social.  

 Tal perspectiva de Marcello Baquero encontra respaldo na ideia de que 

democracias eficientes se fortalecem quando há uma congruência entre atitudes e 

comportamentos que valorizam a democracia, como a fiscalização essencial à 

representação. Este princípio opera com base no pressuposto de que os cidadãos têm 

acesso a níveis mínimos de informação que os permite exercer a fiscalização dos seus 

representantes. 

 A democracia participativa e substancial, ganha voz também com Atílio 

Borón (1995, 2003 e 2004), que postula por uma democracia integral, que 

compreenderia as questões políticas, sociais e econômicas. Conforme Borón, isso 

significa um programa de reformas sociais que modifique substancialmente o 

funcionamento do capitalismo periférico, através do protagonismo social para 

impulsionar as reformas que o Estado deve institucionalizar e legalizar, ou seja, 

desprivatização do Estado, a fim de pô-lo sob o controle da sociedade civil para garantir 

a transparência de seus atos e o caráter democrático de seus procedimentos.  
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 E por democracia participativa, a autora Carole Pateman (1992), 

argumenta com a teoria da democracia participativa que se origina da ideia central de 

que os indivíduos e instituições não podem ser considerados isoladamente. E essa 

participação tem que também abarcar a participação na tomada de decisões, ou seja, 

segundo Pateman, capacidade máxima de participação, não só na arena política, mas 

desenvolvimento das capacidades sociais. 

 Em última análise, o controle social pressupõe um avanço na construção 

de uma sociedade democrática, o que perpassa pelas atitudes do Estado em fomentar 

uma relação de transparência e prestação de contas ao cidadão, pois este é o fim último 

de suas ações. O que significa também dizer que contribui para a qualidade da 

democracia, e nesse sentido os autores Larry Diamond e Leonardo Morlino (2004), 

identificaram oito (8) elementos essenciais à qualidade da democracia, ou também 

denominadas como oito dimensões conceituais:  

“As we explain below, we do not assert that these five conceptual dimensions 

– freedom, rule of law, vertical accountability, responsiveness, and equality. 

(…) The framework we outline below in fact has eight dimensions – 

including as well participation, competition, and horizontal accountability.” 

(DIAMOND; MORLINO, 2004, p. 2) 

 Dentre as dimensões conceituais utilizados pelos autores citados, estão a 

accountability vertical, responsividade e participação (tradução nossa), que na busca de 

uma “good democracy” ou “boa democracia” (tradução nossa), tem que haver cidadãos 

com um alto grau de independência, igualdade política, e controle popular sobre 

políticas públicas e legisladores através do funcionamento legitimado e legal de 

instituições estáveis (DIAMOND; MORLINO, 2004, p. 4). 

 

3. Transparência e accountability vertical 

 

 A democracia participativa requer uma cidadania ativa e uma atitude 

transparente  do Estado. E nesse sentido, a participação dos indivíduos no controle da 

administração pública significa a necessidade da accountability vertical, assim 

classificada por Guillermo O’Donnel (1998), como sendo uma prestação de contas dos 

agentes públicos, classificando-a como vertical. A dimensão vertical pressupõe uma 

ação entre desiguais — cidadãos versus representantes. Ou seja, fiscalização da 

sociedade com relação às ações do governo, o que vai ao encontro da ideia democrática 

de que a autoridade política vem de todo e cada membro do demos. O que enseja, 



 6 

completa, O’Donnel, por consequência a demanda por um alto grau de transparência na 

tomada de decisão política. E que a existência da accountability vertical assegura que 

esses países de democracias recentes, como é o caso do Brasil (poliarquias), sejam 

democráticos por garantirem que os cidadãos possam exercer seu direito de participar na 

escolha de quem deva governá-los e de expressarem suas opiniões e reivindicações 

(O’DONNEL,1998, p. 30). 

 A noção de accountability vertical esboçada por O’Donnel tem como 

cerne as eleições, porém, a noção de accountability deve ser ampliada, segundo o autor 

Roberto Carlos Britodo Lago (2008), no sentido de que haja uma reforma política que 

aprofunde a democracia direta e participativa através do controle democrático da 

administração pública. Ou seja, promoção de mecanismos institucionais que permitam o 

controle dos recursos públicos em prol da proteção dos cidadãos da má conduta da 

administração, atribuindo à população o papel de fiscalizar a boa e regular aplicação dos 

recursos públicos. 

 A importância da transparência é fundamental para que haja uma efetiva 

fiscalização da sociedade civil, pois, segundo o autor Fernando Filgueiras (2011) 

citando Joseph E. Stiglitz (1999), diz que transparência significa a redução das 

assimetrias informacionais entre cidadãos e agentes estatais, de maneira a reduzir as 

falhas de gestão e permitir maior controle sobre os atos ilícitos cometidos no setor 

público. Como aponta o autor, “com mais informação, o público será capaz de discernir 

melhor o valor adicionado pela ação pública” (Stiglitz, 1999). O conceito de 

transparência, nesse sentido, surge como um valor fundamental da gestão pública 

contemporânea; a sua realização significa ampliar as informações da sociedade acerca 

das ações realizadas pelos agentes públicos e, por esta via, fomentar a accountability. 

 

4. Transparência pública nas recentes legislações: o caso de Santa Maria, RS 

 

 A questão da transparência pública e accountability vertical ganharam 

destaque nas legislações recentes sobre o tema: a) A Lei Complementar 131, de 27 de 

maio de 2009, que alterou a redação da Lei de Responsabilidade Fiscal no que se refere 

à transparência da gestão fiscal, inovando ao determinar a disponibilização, em tempo 

real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; b) Lei no 12.527, de 18 de 

novembro de 2011, que regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 

5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal, em que 



 7 

institui como regra a observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como 

exceção. Em resumo, essas recentes legislações de transparência pública e acesso à 

informação trazem em seu bojo fomento ao desenvolvimento da cultura de 

transparência na administração pública e o desenvolvimento do controle social da 

administração pública. 

 Em cumprimento as mencionadas legislações a União, Estados e 

Municípios são obrigados a disponibilizarem seus dados ao crivo do cidadão, e uma das 

formas adotada pelos entes públicos é o lançamento desses dados em portais eletrônicos 

na rede mundial de internet. O governo federal disponibiliza seus dados no endereço 

eletrônico - http://www.portaltransparencia.gov.br/, bem como, a criação 

www.governoeletronico.gov.br, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 

com o objetivo desenvolver programas de Governo Eletrônico com utilização das 

modernas tecnologias de informação e comunicação (TICs) para democratizar o acesso 

à informação, ampliar discussões e dinamizar a prestação de serviços públicos com foco 

na eficiência e efetividade das funções governamentais. 

 E para melhor analisar esse mecanismo, a escolha de realizar a parte 

empírica da pesquisa, a Cidade de Santa Maria, RS, foi escolhida, porque além da 

operacionalidade da pesquisa ser mais facilitada, o site dessa municipalidade 

(http://www.santamaria.rs.gov.br/transparencia/) foi considerado o 2º lugar no ranking 

pelo Tribunal de Contas do Estado – TCE, através de um levantamento das informações 

disponibilizadas na rede mundial de computadores pelos legislativos e executivos 

municipais do Rio Grande do Sul, Requisição de Informações TCE-RS nº 02/2010, 

durante o período de 21 de setembro a 1º de outubro de 2010, porém, um novo 

levantamento realizado no primeiro semestre de 2012, denominado Relatório dos 

Portais dos Municípios Gaúchos (Poder Executivo) análise em face da Lei Federal nº 

12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), não aparece o site de Santa Maria no 

ranking. Não obstante, o objetivo é de observar as atitudes dessa municipalidade para 

cumprir com as mencionadas Leis segundo informações lançadas no seu site: 

http://www.santamaria.rs.gov.br/transparencia/; observação não participante na 

secretaria de Recursos humanos de Santa Maria, secretaria esta encarregada de 

alimentar com informações de gestão, gastos, administração da municipalidade. 

 

 

 

 

http://www.portaltransparencia.gov.br/
http://www.governoeletronico.gov.br/
http://www.santamaria.rs.gov.br/transparencia/
http://www.santamaria.rs.gov.br/transparencia/
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5. Conclusão 

 

 Na tentativa de compreender o período da redemocratização do Brasil 

sob o viés da transparência pública como fomentadora da participação da sociedade na 

construção de uma democracia mais participativa e substancial, teve como marco a 

Constituição Federal de 1988, conhecida como constituição cidadão. O seu sentido 

“cidadã”, num contexto de redemocratização do Estado veio acompanhada com o 

desafio atender demandas de responsabilidade política e social e por consequência 

consolidar as instituições políticas como democráticas, com fim último de aliar 

crescimento econômico, inclusão social e participação do cidadão no controle das 

atividades do Estado, o que lhe requer um maior comprometimento com a transparência 

de seus atos. 

 Nesse ínterim, o tipo de democracia que a Carta política de 88 tenta 

ressaltar é aquela substancial, que compreenderia não somente a oportunidade de voto 

por parte dos eleitores, mas sim, uma ampliação de sua compreensão que abarque 

condições políticas, sociais e econômicas, reforçando a necessidade de uma participação 

política mais protagônica dos cidadãos, para que estes possam efetivamente exercer o 

controle social das atividades do Estado, e assim, exigindo-lhe uma maior transparência 

de seus atos, à medida que fiscaliza a condução e gestão da coisa pública.  

 E, apesar das diversas adjetivações do período de redemocratização no 

Brasil, como os autores Maria D. Alva G. Kinzo, que aponta para uma democratização 

com uma democracia limitada, pois não houve uma ruptura, mas uma acomodação de 

interesses novos e antigos; Guillermo O’Donnell, por sua vez, traz à baila, o conceito de 

democracia delegativa mais adequada a situação dos países com democratização 

recente, em que há eleições onde são eleitos representantes da maioria e a figura central 

é o líder. Esses dois autores mencionam Poliarquia de Robert Dahl, modelo este que e 

evoca o problema da democratização como um processo de progressiva ampliação da 

competição e da participação política.  

 Não obstante, a democracia brasileira, a partir das breves considerações 

históricas do Estado e suas reconfigurações condiz aos critérios indicados por Dahl – 

competição e participação política. Ou seja, um alto grau de participação política enseja 

uma maior consolidação da democracia no seu sentido clássico, e que inclusive é uma 

das metas propostas pela reconfiguração atual do Estado brasileiro, e que a autora 

Carole Pateman (1992) reivindica, uma teoria da democracia participativa se origina da 

ideia central de que os indivíduos e instituições não podem ser considerados 
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isoladamente, com função educativa, sociedade participativa, responsividade dos 

governantes para com os governados e efetiva participação política dos indivíduos. 

 Nesse contexto de maior participação política dos cidadãos na esfera de 

decisões políticas, as infantes legislações de transparência acabaram por obrigar os entes 

públicos a disponibilizarem seus dados ao crivo do cidadão, e a forma adotada 

recentemente foi a confecção de portais de transparência pública na rede mundial de 

internet. 

 E pra finalizar, a transparência e accountability  no centro da discussão 

de uma democracia mais substancial, pois a partir da Constituição foram reorientadoras 

das ações do Estado no cidadão, o que significa o resgate da esfera pública como 

instrumento do exercício da cidadania através do controle social, o que significa uma 

prestação social de contas e avaliação de desempenho dos gestores públicos, com fim 

último de qualificar a democracia brasileira.  
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