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1. Resumo 

A Administração Pública no Brasil vêm passando por um novo momento, imposto 
principalmente pelas transformações políticas ocorridas nas últimas décadas,  que vai desde o 
processo de globalização que indistintamente obriga os governos a se adaptarem a diversas 
inovações,  até a mudança de um regime ditatorial para um regime democrático, que propõe a 
adoção de um novo modo de administrar, baseado modelo gerencial, onde a interlocução com 
a sociedade em que está inserida é uma das chaves-mestra para a participação e cooperação, 
com vistas ao desenvolvimento social estratégico. Trataremos das audiências públicas, como 
sendo um dos mais efetivos e necessários canais de interlocução para fazer  frente a tais 
exigências, consolidando-se como um poderoso aliado do processo democrático. 
Palavras-Chave: Audiência Pública, Comunicação, Participação Popular, Administração 
Pública, Modelo Gerencial.  
 

Abstract:  

Public Administration in Brazil has been going through a new moment, imposed mainly by the 
political changes that have taken place in recent decades, ranging from the process of 
globalization that indiscriminately forces governments to adapt to various innovations, to the 
change from a dictatorial regime to a democratic regime, which proposes the adoption of a new 
way of administering, based on a management model, where dialogue with the society in which 
it is inserted is one of the master keys for participation and cooperation, with a view to strategic 
social development. We will deal with public hearings as one of the most effective and 
necessary channels of dialogue to face such demands, consolidating itself as a powerful ally of 
the democratic process. 
KeyWords: Public Audience, Communication, Popular Participation, Public 
Administration, Management Model. 
 

2. INTRODUÇÃO:  

Em um País de contrastes regionais e enormes desigualdades como o Brasil, onde a falta 

de saneamento básico, a oferta de ensino básico em grande parte de baixa qualidade e 

conseqüente dificuldade de acesso ao ensino superior, a desigualdade alimentar, o processo de 

desenvolvimento de moradias irregulares, desemprego, saúde e transporte públicos precários, 



 

 

o acesso limitado à Cultura, dentre outros aspectos, é rotina diária de milhões de brasileiros, a 

participação popular se tornou um dos instrumentos essenciais no combate e redução dessas 

injustiças históricas, proporcionando aos cidadãos o direito de liberdade de expressão e de 

opinião, possibilitando dessa forma o debate sob a ótica daqueles que necessitam de políticas 

públicas de fato inclusivas.  

Necessário se faz relembrar que na história do País, a Sociedade só muito recentemente 

vem assegurando a possibilidade de participação com espaço para ser ouvida. Mesmo sob o 

Regime Militar instituído em 1964, já a partir da década de 1970, se iniciava no Brasil ainda 

que timidamente, em razão do temor pelas repressões, movimentos populares com o objetivo 

de permitir a participação popular na gestão pública e na escolha de seus governantes, tendo a 

partir de meados da década de 1980 se tornado mais consistente. No Governo do então General 

Ernesto Geisel, entre 1974 e 1979 é iniciado o processo de abertura política, posteriormente 

com a extinção do Ato Institucional número 5, em 1978, foi concedido anistia a diversos 

perseguidos políticos e, embora ainda com certas restrições militares, visando garantir a dita 

segurança nacional, se iniciam esparsas manifestações populares públicas.  

Entre 1983 e 1984, surge aquele que é considerado por muitos como um dos maiores 

movimentos populares do País no Século 20, batizado como “Diretas Já” e que se espalhou 

por algumas capitais do País em apoio à Emenda Constitucional n.º 05/1983, do Deputado 

Dante de Oliveira, a qual pedia eleições diretas para a escolha do Presidente. Mesmo não tendo 

sido aprovada, gerou um anseio popular por maior participação no processo de 

redemocratização do País.  

Em 1985 é eleito Tancredo Neves, ainda que por voto indireto, sendo o Primeiro 

Presidente Civil após 1964. Assumiu, porém, em seu lugar José Sarney, o Vice-Presidente, visto 

que o então Presidente eleito, Tancredo Neves não chegou a assumir o Cargo vitimado por 

doença que lhe ceifou a vida.  

José Sarney convoca então uma Assembléia Constituinte no ano de 1988, que deveria 

incorporar mecanismos participativos como forma de acolher demandas populares e introduzi-

las à consideração dos deputados constituintes.  

Nesse momento em a política brasileira acenava favoravelmente a maior abertura, surge 

uma mobilização para que se institua um plenário com participação popular, e, após a coleta de 

mais de doze milhões de assinaturas com o objetivo de se apresentar propostas a serem 



 

 

incorporadas à Carta Magna, e,  nasceria em 05 de outubro daquele mesmo ano, aquela que 

seria conhecida como a Constituição Cidadã, a atual Constituição Brasileira. Nela se asseguram 

o direito ao pleno exercício da cidadania, permitindo inclusive a participação popular na 

elaboração das políticas públicas, lançando um novo olhar dos Poderes constituídos do País 

para a necessidade de se repensar políticas mais inclusivas aos cidadãos que são atingidos pelas 

desigualdades da Nação, outorgando a esses cidadãos visibilidade participativa,  especialmente 

quando esta declara em seu Artigo 1.º, Parágrafo Único que todo o poder emana do povo, sendo, 

portanto, o voto direto um dos seus maiores legados e ferramentas para o exercício desse poder. 

A premissa de importância da participação popular, portanto,  mesmo que subjetiva, está  

prevista na Constituição Federal de 1988, e o Brasil vive um novo momento, aonde mecanismos 

vão sendo criados, experimentados e inovados, de forma que o Cidadão possa participar de 

algumas decisões que lhe dizem respeito quanto ao exercício de sua cidadania. 

Essas transformações na política nacional dão espaço a Reforma Administrativa do 

Estado na década de 1990, que busca fazer melhor uso da máquina pública a serviço do cidadão 

e da sociedade como um todo, uma das características do modelo de administração pública 

gerencial que vinha para se opor à administração patrimonialista e que estava sendo rejeitada 

de forma contundente pela sociedade. 

Quanto a esse modelo podemos citar Oliveira (1997, pg.272 ): 

Portanto, impõe-se a institucionalização de canais destinados a permitir que os 
cidadãos, individualmente ou mediante entidades representativas, expressem suas 
razões e opiniões acerca dos assuntos públicos, mas com reflexos na atuação 
administrativa. 1 

 

Temos aqui uma nuance do modelo gerencial que começou a ser implantado no Brasil a 

partir do Governo do Marechal Castelo Branco, através do Decreto-Lei n.º  200/1967 e que 

buscou promover a descentralização da administração pública brasileira.  

Entre as características da administração gerencial, Nascimento 2 destaca o fato de que a 

administração pública deve ser voltada para o cidadão e ser orientada de forma a se obter 

 

1   OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de. As audiências públicas e o processo administrativo 
brasileiro . Disponível em: <https:// https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/280/r135-
31.pdf?sequence=4 >  Acesso em 20  abr. 2022.  

 
2 NASCIMENTO, E. R. GESTÃO PÚBLICA. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2020. E-book. 



 

 

resultados. Ou seja, o cidadão vem protagonizar seu papel no meio administrativo mais 

decisivamente, embora essa condição ainda esteja em construção e solidificação ao longo dos 

últimos anos, carecendo de um desenho mais delineado sobre os limites e possibilidades dessa 

nova configuração. 

A despeito desse fato, entende-se que uma das demonstrações mais efetivas de exercício 

da Democracia através do poder delegado ao Povo, é aquela que vai para além das 

manifestações acaloradas pelo momento e pelo ímpeto da massa nos espaços públicos e penetra 

os regramentos da Administração Pública, modificando suas linhas e dando-lhe novos 

contornos. 

Um desses instrumentos é o que dá ao cidadão a possibilidade de se fazer representar 

através de organizações da sociedade civil, com vez e voto, haja vista a expressiva criação nos 

últimos anos dos conselhos de caráter propositivo. 

Surge aí outro importante meio do cidadão se fazer ouvir que é através das audiências 

públicas, onde é permitida a participação popular de forma mais direta sobre assuntos 

específicos e que deverão nortear os órgãos competentes, a embasarem suas diretrizes sobre o 

tema em discussão, partindo da ótica também do público interessado, o que, ao final deve 

expressar a legitimidade da decisão. 

 

3. OBJETIVO:  

O presente artigo pretende trazer à reflexão como as audiências públicas podem ser usadas 

como instrumento de transformação da sociedade, através da indução dos administradores para 

uma gestão estratégica  voltada de fato aos interesses da população. 

Pretende-se ainda, compreender de que forma a sociedade é familiarizada e se apropria 

desse poder que é emanado do Povo. 

Não há entretanto, a pretensão de selar a discussão sobre o tema, visto que, multifacetado 

que é, está em fase de crescimento e  desenvolvimento no País e, embora sendo muitas vezes 

desprezado pelos Poderes públicos, há a necessidade de colocá-lo em um patamar onde possa 

ter a visibilidade e importância para o qual foi instituído. 

4. METODOLOGIA:  

 A partir de situações observadas na vivência na área de Gestão Pública, verificou-se a 

necessidade de encontrar respostas a questionamentos referentes a existência do mecanismo das 



 

 

audiências públicas no Poder Público como elemento modificador especialmente das realidades 

locais em Comunidades. 

 Surge então a necessidade também de compreender a audiência pública como elemento 

disponibilizado ao cidadão na abertura do processo democrático e gerencial, possibilitando aos 

atores sociais maior participação nos delineamentos de uma Administração Pública voltada de 

fato aos interesses da Sociedade, com a oferta de serviços que efetivamente atendam às suas 

necessidades e pelos quais o Poder Público é ainda  maior responsável, mesmo que 

indiretamente. 

 Há de se compreender que o cidadão, enquanto sujeito de direitos tem a possibilidade 

de exercer controle sobre as ações do Poder Público, uma vez que as medidas por este adotadas 

via de regra repercutirão na vida daqueles.  Importante aqui fazer um adendo e mencionar o 

controle social do Poder, cuja finalidade é esta: forçar o Estado a acatar a conduta do particular 

perante ele, Estado, porque o gozo do direito subjetivo implica a assunção de uma conduta 

privada que se quer respeitada pelo Poder Público.3  

 Entretanto se faz necessário salientar o fato de que o controle social aqui posto, não pode 

ser confundido com a participação popular propriamente dita, visto que esta, da qual tratamos 

aqui, mais especificamente o mecanisco da audiência, propõe ao Poder Público vertentes que o 

levem a necessidade de uma reflexão mais profunda sobre determinado assunto,  de forma que 

se criem novas normas que, uma vez aplicáveis, beneficiarão a população, porém, não deixa de 

figurar como uma espécie de controle sobre o ente. 

 A Constituição Federal do Brasil, conforme já tratamos preliminarmente nos traz a idéia 

de uma Administração Pública onde se criem modelos participativos e deliberativos, 

preconizando a soberania popular, haja vista  a instituição de mecanismos tais como o plesbicito, 

referendo e e a iniciativa popular, expressas em seu Artigo 14, Incisos I, II e III.4 

 

3
 BRITTO, C. A. Distinção entre "controle social do poder" e "participação popular". Revista de Direito 

Administrativo, [S. l.], v. 189, p. 114–122, 1992. DOI: 10.12660/rda.v189.1992.45286. Disponível 
em:< https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/45286. Acesso em: 13 mai. 2022.> 

 

4  BRASIL. Constituição Federal do Brasil. Disponível em:  
<http://http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc19.htm>  

Acesso em 14 mai.2022 
 



 

 

 Na linha de um modelo participativo e deliberativo, dando à população possibilidade de 

discutir e opinar acerca de assuntos de relevância, exsurge no cenário nacional as audiências 

públicas, expressas no Inciso II, párágrafo 2.º , do Artigo 58 da Carta Magna. 

 O nascimento das audiências públicas no cenário nacional se dá, portanto, como um 

elemento condicionante para a tomada de decisões por parte das autoridades, em assuntos que 

sejam de relevância para os cidadãos. 

 O objeto do presente estudo parte da realidade vivida em cidades do Vale do Ribeira, 

uma Região localizada ao sudeste do Estado de São Paulo, onde, através de mera observação, 

a audiência pública parece não ter adquirido ainda a projeção necessária como elemento 

norteador na decisão dos entes públicos, também no que diz respeito ao comparecimento da 

população nesses espaços de debates, bem como da compreensão de sua importância. Vale citar 

constantes alusões do E.Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que em seus relatórios de 

fiscalização, ressaltam para que atente a necessidade de que as audiências públicas se deêm em 

horários flexíveis, a fim de que haja maior comparecimento da população. 

Nos propusermos então, através da elaboração de formulários, utilizando-nos da 

ferramenta Google Forms, da plataforma Google, com questões objetivas e de forma indutiva, 

que foram distribuidos para a população em geral,  a compreender a que nível o mecanismo da 

audiência pública vem sendo utilizado como um instrumento de transformação do rumo das 

sociedades, através da interferência na tomada de decisões. 

 A Região do Vale do Ribeira, composta por 25 municípios, com uma area (em Km²) de 

18.075,27,  População Total (hab.) 443.231, sendo sua População Urbana (hab.) 328.410 e a 

População Rural (hab.) 114.8215, é uma região reconhecida economicamente como pobre, 

porém com um enorme potencial para o desenvolvimento  econômico baseado no Ecoturismo, 

que vem se despontando nos últimos anos. 

 Nesse cenário de municípios a serem ainda desenvolvidos em sua capacidade sócio-

econômica, elaboramos um questionário e aplicamos a diversas pessoas das cidades que 

compõem a Região, visando obter um panorama sobre a percepção de uma parcela dessa 

população a respeito do tema. 

 

5  BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Agrário. Disponível em:  
http://sit.mda.gov.br/download/caderno/caderno_territorial_100_Vale%20do%20Ribeira%20-
%20SP.pdf> Acesso em 14 mai.2022 
 



 

 

 Elaboramos ainda um questionário a ser aplicado ao Contador da Prefeitura Municipal 

de Iporanga, de forma que pudéssemos obter uma visão sob a ótica do Poder Público. Nesse 

caso, nos detivemos nas audiências públicas de caráter decisório, sobre a destinação dos 

recursos financeiros no âmbito municipal, visto que as audiências realizadas por esse segmento 

se tratam das peças orçamentárias do Município, quais sejam: O Plano Plurianual (PPA), a Lei 

de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), sendo a primeira 

elaborada, discutida e votada pelo Poder Legislativo a cada quatro anos e as duas últimas 

elaboradas, discutidas e votadas anualmente nas sessões das Câmara Municipal, bem como são 

realizadas para avaliação das metas fiscais. 

 Procuraremos ainda compreender o poder do chamamento público para as audiências, 

através de instrumentos convocatórios e a resposta dada pela sociedade à essas convocações. 

 

5. DESENVOLVIMENTO E EXPLANAÇÃO DOS RESULTADOS:  

 As audiências públicas podem ser entendidas como um espaço  onde  a participação 

popular encontra uma de suas formas mais legítimas de exercício democrático, possibilitando 

a amplitude de debate sobre tema previamente proposto, através do qual a junção de opiniões 

diversas ou contraditórias deverão convergir para um ponto de equilibrio, com vistas a 

promoção do bem comum da sociedade. 

 Esse conceito é o que temos a respeito de uma audiência pública no campo das teorias. 

Um elemento que possibilita aos cidadãos a participação, que identificando-os como sujeitos 

de direitos permite que sejam transformadores de sua realidade, com a possibilidade de opinar 

sobre aquilo que cabe ou não a essa transformação. 

 A audiência pública é um instrumento do diálogo estabelecido com a sociedade na busca 

de soluções para as demandas sociais. É um espaço de conversação aberto para a co-construção 

de soluções para as questões apresentadas pela comunidade. Ela propicia ao particular a troca 

de informações com o administrador, bem assim o exercício da cidadania e o respeito ao 

princípio do devido processo legal em sentido substantivo.
6  

 

6  GOIÁS. Ministério Público do Estado de Goiás. Audiências Públicas. Disponível em: 
<http://www.mpgo.mp.br/portal/news/audiencias-publicas#.W6ffIXthnIU.> Acesso em: 20 maio 2022 



 

 

 Há que se depreender do conceito acima, que à sociedade é permitida atuar, com poder 

decisório sobre assuntos de importância e de seu interesse, através da existência no Poder 

Público do elemento audiência pública como um palco onde esse papel deverá ser representado. 

 Conforme introduzimos previamente no presente artigo, as transformações pelas quais 

o País passou ao longo de décadas de uma história marcada especialmente pelo regime militar, 

levou a sociedade a buscar formas de ter sua voz ouvida e atendida. Introduz-se aí um modelo 

de administração, que podemos agregar à administração gerencial e é chamada por alguns de 

societal, onde o indíviduo é que decide questões que lhe são pertinentes, inerentes à sua 

existência enquanto sociedade. 

O sucesso de uma administração societal depende da criação de espaços e arranjos 

institucionais que estimulem condições sociais propícias ao diálogo livre e aberto entre 

cidadãos, a fim de que possam contribuir para a resolução de problemas e participar dos 

processos decisórios de maneira bem informada e racional.7  

Passemos então a considerar as respostas dadas aos questionamentos feitos através de 

formulários da ferramenta utilizada através do Google forms, encaminhada à um grupo distinto 

de pessoas, onde as respostas obtidas,  tiveram em sua grande maioria, origem nas várias 

cidades que fazem parte do Vale do Ribeira, Sudoeste do Estado de São Paulo, num total de 

122 (cento e vinte e duas) respostas. 

Embora aparentemente pequeno, o grupo questionado se compõe de segmentos diversos 

da sociedade e, assim sendo, é possível dizer que a representatividade é legítima. 

Buscamos coletar informações de diferentes faixas etárias, que variou entre 16 anos até 

50 ou mais. Esses aspectos servem basicamente para conhecer o perfil dos entrevistados, dos 

quais, 11,5% (onze virgula cinco por cento) tem entre 16 a 20 anos; 20,5%( vinte vírgula cinco 

por cento) tem 50 anos ou mais; 21,3% (vinte e um vírgula três por cento) está na faixa etária 

dos 21 a 30 anos e a maioria se enquadra na faixa de 31 a 49 anos, totalizando 46,7% (quarenta 

e seis vírgula sete por cento) dos entrevistados. Se somarmos os maiores percentuais, eles estão 

situados na faixa etária de 21 a 49 anos, onde aduzimos que os mesmos possuam condições 

mínimas de capacidade analítica da evolução histórica, de fatos que tenham relação com a 

 

7 OLIVEIRA, S. B. D. INSTRUMENTOS DE GESTÃO PÚBLICA. São Paulo: SARAIVA, 2015. E-
book. 



 

 

participação popular no Brasil nas últimas décadas, por meio do formato de administração 

gerencial. 

Dos entrevistados quanto ao grau de escolaridade, o maior percentual se concentrou no 

2º Grau Completo, com 44, 3% (quarenta e quatro vírgula três por cento),  seguido por formação 

em Ensino Superior, com 41,8% (quarenta e um vírgula oito por cento). 

Passamos então a considerar o grau de entendimento dos entrevistados sobre o tema, A 

primeira pergunta feita nesse sentido foi: Vocé sabe o que é uma audiência pública e para que 

ela serve? Dos entrevistados, 29,5% (vinte e nove vírgula cinco por cento) responderam que 

Vagamente; 6,6% (seis vírgula seis por cento) responderam que Não e a maioria, 63,9% 

(sessenta e três vírgula nove por cento) dos entrevistados responderam que Sim, sabem o que é 

uma audiência pública e sua finalidade. Perguntamos então se os mesmos consideram que 

dispõem de informações suficientes para compreender sua importância e a maioria, um 

percentual de 55,7% (cinquenta e cinco vírgula sete por cento) disseram que Sim, contra 44,3% 

(quarenta e quatro vírgula três por cento) que consideram não dispor de informações suficientes 

para compreender a importância que as audiências públicas desempenham.  

Nos deteremos aqui a considerar as questões que possuem ligação direta com a 

participação popular no espaço aberto para as audiências públicas. Perguntado se já estiveram 

em uma audiência pública, apenas 36, 4% (trinta e seis vírgula quatro por cento) disseram que 

já estiveram presentes em uma audiência pública, sendo que 63,6% (sessenta e três vírgula seis 

por cento) responderam que nunca participaram de uma audiência pública. Perguntamos o que 

os levaria a participar ativamente em uma audiência pública, onde obtivemos os seguintes 

percentuais às respostas simuladas; 17,2% (dezessete vírgula dois por cento) acredita que uma 

maior divulgação por parte do Poder Público, seguido por 23% (vinte e três por cento) que 

seriam estimulados por assuntos de relevância e de seu interesse e, finalmente, 59,8% 

(cinquenta e nove vírgula oito por cento) que seriam motivados pela garantia de que os temas 

discutidos trariam  soluções aos problemas alí apresentados.  

Finalmente perguntamos se os entrevistados acreditam ser possível, através de propostas 

feitas pela sociedade civil em audiências públicas, operar mudanças nas realidades locais, 

regionais ou nacional. Dos entrevistados apenas 5% (cinco por cento) acreditam Não ser 

possível;  38% (trinta e oito por cento) crêem que  Talvez e 57% (cinquenta e sete por cento) 



 

 

acreditam que Sim, é possível que mudanças sejam operadas em realidades por meio de 

propostas oriundas de audiências públicas. 

Concluindo os questionamentos dirigidos ao público em geral, perguntamos se, na 

opinão dos entrevistados, a população está preparada para participar em audiências públicas, 

com opiniões e sugestões, com vistas a mudar o rumo da Gestão Pública no Brasil e a resposta 

foi bastante equilibrada, onde 48,4% (quarenta e oito vírgula quatro por cento) opinou que a 

população não está preparada, contrapondo-se a maioria, os quais acreditam que Sim, a 

população está preparada para desempenhar esse papel, somando 51,6% (cinquenta e um 

vírgula seis por cento) de respostas positivas. 

Buscamos daqui em diante compreender o posicionamento do Poder Público, e em 

questionário aplicado ao Contador da Prefeitura Municipal de Iporanga, um dos municípios 

integrantes do Vale do Ribeira, voltando a atenção ao setor contábil, haja vista que se trata de 

uma área onde há grande possibilidade de participação popular,  pois atua diretamente sobre 

planejamento e execução orçamentária.  

De acordo com o profissional, as audiências públicas no âmbito municipal na área 

contábil, passaram a ser obrigatórias com a instituição da Lei Complementar 101/2000, 

conhecida como a Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo utilizada tanto para a construção das 

peças orçamentárias, quanto para avaliação das metas fiscais, sendo, de acordo com mesmo, 

amplamente divulgada pelos meios disponíveis atualmente, seja através dos veículos oficiais e 

formais de comunicação, quanto por redes sociais e carro de som, extensivo à toda população. 

A prefeitura em questão, disponibiliza formulários em seu sítio eletrônico, de forma que 

o cidadão  possa indicar sugestões. Utiliza-se também de pesquisa de campo e do próprio 

ambiente da audiência para captação das demandas populares.  Essas demandas, após serem 

coletadas, são categorizadas por áreas de atuação governamental, tais como Saúde, Educação, 

Esporte, por exemplo e enviadas aos responsáveis para que medidas cabíveis sejam inclusas 

nas ações do próximo exercício. 

Ao ser questionado sobre situações onde a participação popular operou mudanças na 

elaboração das leis orçamentárias nesse município, o Contador nos respondeu exemplificando 

que recentemente na área da Educação foi construída uma escola de educação infantil, com 

ampliação projetada já para o próximo exercício e melhoria no transporte de pacientes para os 

hospitais de refererência, no âmbito da Saúde. Citou ainda o fato de que essas duas áreas, além 



 

 

do setor de obras, são as mais prioritárias apontadas pela população nesses espaços de discussão, 

sendo onde ocorrem as maiores mudanças e melhorias. Essas pautas levantadas nas audiências 

públicas e ainda nos canais de comunicação ao longo desse processo de construção. 

Indagamos também sobre o percentual aproximado da população do município de 

Iporanga nessas audiências e o mesmo respondeu que ainda fica abaixo de 0,5% (meio por 

cento) em relação ao número de habitantes e concluindo disse acreditar que o modelo da 

audiência pública está defasado, diante da tecnologia que está disponível nos dias atuais, pois 

reunir pessoas em um ambiente físico para tais discussões tem se tornado uma tarefa difícil, 

pois não é um hábito que faz parte do cotidiano das pessoas. Em sua opinião campanhas de 

conscientização, somadas à evolução das pautas incluídas nos orçamentos motivaria o aumento 

da participação popular nesses espaços.  

 

6. RESULTADOS: 

 Diante dos dados levantados, foram considerados os seguintes resultados quanto à 

instrumentalidade das audiências públicas para uma gestão democrática. 

 Constatou-se que, dos entrevistados a maioria situa-se dentro de uma faixa etária, que 

está entre os vinte e um a quarenta e nove anos e que vem vivenciando as mudanças, mesmo 

que bastante frágeis,  no modelo de gestão pública nos últimos anos no Brasil, com capacidade 

analítica dos fatos, mesmo porque os indivíduos, escolarizados em sua maioria, com 2.º Grau 

completo ou Ensino Superior,  muito provavelmente acompanharam, tanto no meio acadêmico, 

quanto vem acompanhando informações veiculadas pela mídia sobre essas inovações. 

 Outro ponto a ser considerado é que os entrevistados em sua maioria, responderam que 

sabem o que é uma audiência pública e sua finalidade, totalizando 63,9% (sessenta e três vírgula 

nove por cento) das entrevistas realizadas e que dispõem de informações suficientes para 

compreender sua importância. Ou seja, esses mesmos entrevistados reunem condições de opinar 

acerca desse tema, visto que estão em uma faixa etária com capacidade crítica, possuem nível 

acadêmico suficiente para análise e dispõem de elementos para compreender qual a importância 

do mesmo. 

 Entretanto desses totais, apenas 36,4% (trinta e seis vírgula quatro por cento) declararam 

já ter participado de uma audiência pública, onde, parte desses entrevistados, 17,2% (dezessete 

vírgula dois por cento) atribui a não participação à falta de divulgação por parte do Poder 



 

 

Público, destes, 23% (vinte e três por cento) declaram não considerar que se tratam de assuntos 

de relevância e de seu interesse, porém, a grande maioria 59,8% (cinquenta e nove vírgula oito)  

afirmam que seriam motivados a participar, caso houvesse garantia de que os temas tratados 

seriam acompanhados de soluções para os problemas trazidos. É possível dessa forma, 

compreender que os entrevistados tem a exata compreensão do fator que os leva a não participar 

das audiências, assim como de qual são os fatores motivadores que os levaria a agir de forma 

contrária, ou seja, maior divulgação, assuntos considerados de relevância, dos quais o 

entrevistado tenha interesse direto e a garantia de que os temas, uma vez debatidos 

consequentemente trariam soluções a demandas apresentadas. 

 Os entrevistados acreditam ainda ser possível operar mudanças nas realidades locais, 

através das propostas feitas nas audiências públicas, porém, equilibram-se as respostas quando 

questionados se a população está preparada para desempenhar esse papel, variando entre o Não, 

cerca de 48,4% (quarenta e oito vírgula quatro por cento) contra 51, 6% (cinquenta e um vírgula 

seis por cento), retratando que, embora acreditar ser possível se utilizar desse instrumento como 

mudança de paradigmas em modelos de gestão, não há um consenso absoluto que a população 

esteja preparada para utilizá-lo, dada a mínima diferença percentual entre as respostas. 

 Quanto a ótica do Poder Público, foi utilizada em caráter de amostragem com relação 

aos demais municípios da Região, a entrevista feita ao Contador da Prefeitura Municipal de 

Iporanga, onde verificou-se que algumas informações estão concatenadas com as respostas dos 

entrevistados. Exemplo disso é o fato de que entre as respostas obtidas, no município em análise, 

menos de (0,5% por cento) meio por cento do percentual total da população comparece às 

audiências convocadas, confirmando o já declarado baixo comparecimento por parte dos 

entrevistados. Vale salientar também que o profissional acrescenta o fato de que campanhas de 

divulgação, além das já existentes e a evolução das pautas incluídas motivaria o aumento da 

participação popular nesses espaços, reafirmando as declarações já feitas pelos entrevistados. 

 Ressalta-se pelo entrevistado que resultados concretos foram obtidos na área de 

Educação e Saúde em razão das participações de populares em audiências públicas, onde, com 

planejamento estratégico foram possíveis por meio da tomada de decisões e atendimento à essas 

demandas.  

Conforme apresentado, não se pode conceber um moderno sistema de planejamento sem 

o seu ponto de partida – o diagnóstico da situação – para a identificação da realidade atual em 



 

 

termos de necessidade de bens e serviços, que possibilitem a definição dos objetivos 

pretendidos e o estabelecimento das estratégias e diretrizes gerais a serem adotadas.8 

 Os diversos atores sociais podem sim atuar na implementação de uma nova política 

pública, através da participação popular, mas, o que se percebe é a grande dificuldade se 

assegurar que estas políticas públicas sejam executadas. 9 

 Enfim, os resultados aqui obtidos demonstram que a população necessita se apropriar 

de forma mais legítima, segura e amadurecida desse instrumento e por outro lado, o Poder 

Público precisa de forma mais eficiente utilizar-se desse mecanismo como elemento agregador 

na busca de soluções para as problemáticas de gestão, democratizando o processo e reduzindo 

a lacuna entre a Sociedade e a Administração Pública, para implementação de políticas públicas 

e solução de entraves de Gestão que leve ambos os lados ao ganho. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

Além de instrumentos como Ouvidorias, Portais de Transparência, entre outros 

elementos participativos e característicos dos novos modelos de Gestão Pública, as audiências 

figuram como um importante espaço, onde a participação popular toma forma e ganha 

contornos democráticos, possibilitado à Sociedade integrar-se em decisões que lhe digam 

respeito de forma direta ou mesmo indireta, alterando os rumos na elaboração de políticas 

públicas, além de opinar em assuntos de relevância para e de interesse da Comunidade onde se 

insere.  

O conceito de Governança, termo bastante difundido a partir da década de 1990, nos 

remete a constatação de que há a necessidade por parte dos entes públicos, em encontrar um 

caminho nunca antes percorrido, que leve a administração pública a compartilhar suas ações, 

buscar opiniões na tomada de decisões e a respeitar a coisa pública, com vistas a oferecer o 

melhor resultado para o cidadão, através de sua correta utilização, ou seja, de fato exercer a boa 

Governança. 

 

8 MARQUES, E. FINANÇAS PÚBLICAS - Administração Financeira e Orçamentária. São Paulo: 
Saraiva, 2015. E-book. 
 
9 https://fafibe.br/revista/index.php/direitos-sociais-politicas-pub/article/view/402/pdf Acesso em 21 
mai.2022 



 

 

O estabelecimento de políticas públicas e de medidas administrativas que retornem em 

resultados positivos não é tarefa das mais fáceis, após décadas de modelos de gestão ineficientes 

no Brasil, entretanto, não impossível, e as audiências públicas de quaisquer naturezas, nos mais 

diferentes órgãos, vem justamente figurar como um dos instrumentos de ligação dos elos 

perdidos entre os Poderes constituidos  e a Sociedade. 

Porém, o que se vislumbra é um longo caminho a ser percorrido que vai desde a busca 

da percepção e conscientização da necessidade de invocar seus direitos, mesmo que subjetivos 

por parte desses atores, até o estabelecimento de mecanismos que de fato interfiram em operem 

mudanças nas normativas inerentes a esses direitos, trazendo assim as audiências públicas como 

um dos instrumentos essenciais nessa construção de uma gestão pública de fato democrática. 
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