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RESUMO: Esta pesquisa tem por finalidade analisar a atuação do Grupo de Estudos de Direito 

Administrativo - GEDA, na efetivação do Projeto Formação de Agentes do Controle Social, 

executado com o apoio do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. Serão demonstrados os 

resultados parciais quantitativos e qualitativos na execução do projeto no ano de 2016, 

especificamente quanto à capacitação dos acadêmicos do curso de direito e à participação da 

comunidade nas palestras, que objetivam a formação de cidadãos mais atuantes nos espaços 

democráticos por meio dos instrumentos de controle social.  

 

PALAVRAS CHAVE: palestras; controle social; agentes de controle. 

 

INTRODUÇÃO: É notória a necessidade de se investir em desenvolvimento humano e em capital 

intelectivo, para a construção de uma sociedade mais justa e, sobretudo, conscientizada de seu papel 

nas relações democráticas. De modo que a partir disso, a população possa posicionar-se diante da 

atuação dos gestores na administração pública, e assim, não só fiscalizar, mas também, fazer valer 

seus direitos enquanto cidadãos. O objetivo principal da presente pesquisa é demonstrar os resultados 

parciais quantitativos e qualitativos na execução do projeto no ano de 2016, especificamente quanto à 

capacitação dos acadêmicos do curso de direito e a participação da comunidade nas palestras, que 

objetivam a formação de cidadãos mais atuantes nos espaços democráticos por meio dos instrumentos 

de controle social. Ressalta-se que a execução do projeto é de suma importância considerando o atual 

cenário político e econômico que a Administração Pública brasileira vem passando, principalmente 

pelas constantes denúncias de corrupção e utilização indevida dos recursos públicos. O controle 

social abarca novos significados, compreendendo novas relações entre Estado e sociedade civil. É 

nessa seara que se contextualizam as ações do Projeto de Extensão GEDA e a Formação de Agentes 

de Controle Social, que se propõem, através de suas intervenções, a materializar o controle social 

democrático e a colaborar para a democratização dos espaços públicos. Como explica (MEDAUAR, 

2008) é “na maior proximidade do Estado com a sociedade num relacionamento de coordenação 

recíproca se precipita através da participação advinda do interesse desta na administração pública”.  

 

MATERIAL E MÉTODOS: A partir da perspectiva metodológica qualitativa, para a construção 

dessa pesquisa foi aplicado o método bibliográfico e documental. A revisão bibliográfica utilizou 

como fontes as doutrinas, artigos científicos e legislação nacional aplicada. Para realização da 

pesquisa documental foram coletados e analisados os dados dos relatórios do acervo do GEDA. E, 

para auferir e demonstrar os resultados pesquisados foram construídos gráficos, de maneira a tornar a 

compreensão dos resultados acessível para os mais variados tipos de público.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: O Grupo de Estudos em Direito Administrativo - GEDA é um 

projeto de extensão destinado aos acadêmicos do Curso de Direito do CEULP/ULBRA, criado a 

partir da necessidade de aprofundar estudos das questões polêmicas e atuais do Direito 

Administrativo, disciplina do Curso de Direito do CEULP/ULBRA, suas atividades são 

desenvolvidas desde 2009, por meio de encontros presenciais e publicações nas jornadas científicas. 



A proposta para os anos de 2015-2016 foi ampliar a atuação do GEDA mediante a parceria com o 

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins - TCE/TO, que proporcionou o acesso aos acadêmicos do 

curso de direito, às capacitações ofertadas pelo Instituto de Contas 5 de outubro-ISCON, relacionadas 

ao controle social, e aos materiais didáticos concernentes à temática. Dentre os temas estudados 

destacam-se a origem e destinação dos recursos públicos; a participação e atuação da sociedade; a 

importância do controle externo que é exercido pelos Tribunais de Contas; e leis/regulamentos sobre 

competências e atribuições dos conselhos municipais e estaduais. Assim, além da revisão de 

literatura, que auxilia na compreensão de conceitos fundamentais para a execução das palestras 

educativas, o projeto também se utiliza de três estratégias metodológicas: capacitação sobre controle 

social; execução de palestras para alunos matriculados no 8°, 9° ano e do ensino médio; e por fim, 

produção de resumos e/ou artigos científicos. As atividades do projeto, para fins metodológicos 

foram executadas em etapas, as quais serão demonstradas conforme segue: Primeira Etapa: A meta 

quantitativa era obter a participação de 50 acadêmicos do curso de direito, no curso de 20h/a, na 

modalidade Ead, no ambiente virtual de ensino aprendizagem do TCE/TO. Sendo que foram 

contemplados 80 acadêmicos no curso de Controle Social, 66 acadêmicos no Curso de Transparência 

e Controle – Lei nº 12.527/2011, e foram selecionados 15 acadêmicos para integrarem o GEDA e 

ministrarem as palestras nas escolas. A meta qualitativa de preparar e capacitar  os acadêmicos a 

ministrarem as palestras sobre os instrumentos para o exercício do controle social, bem como orientá-

los a pesquisar normas e regulamentos que tratam sobre os sistemas de controle, foi atingida com 

êxito. 

 

Figura 1: Resultado da 1ª Etapa (participação dos acadêmicos do Curso e Direito nas capacitações e 

nas reuniões do GEDA) 

 

Para planejamento e execução das palestras, foi necessário delimitar as formas de participação 

popular na Administração Púbica. Conforme entendimento de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, que 

define a participação popular na Administração Pública, de forma direta e indireta:  

a) participação direta: a realizada sem a presença de intermediários eleitos; 

exemplifica com o direito de ser ouvido e a enquete (consulta à opinião 

pública sobre assunto de interesse geral); 

b) participação indireta: a realizada através de intermediários, eleitos ou 

indicados; exemplifica com a participação popular em órgão de consulta, a 

participação popular em órgão de decisão, a participação por meio do 

ombudsman e a participação por via do Poder Judiciário. (DI PIETRO, 

2003). 

Dentre os institutos de participação popular, que possibilitam o cidadão efetivar a sua atuação no 

processo democrático e exercer o controle social, destacam-se os conselhos municipais e estaduais, 

que são “órgãos colegiados que reúnem representantes da Administração Pública e da sociedade, 

podendo esses ter igualdade de representação ou não, que participam do processo decisório de uma 

determinada área ou assunto relacionado a interesses da Administração” (CONTIGLI, 2015). Podem 

atuar de forma meramente consultiva ou deliberativa. Portanto, nas palestras foram apresentadas as 



formas de atuação, as atribuições, competências, dos conselhos de saúde, educação, alimentação 

escolar, idoso e tutelar, visando demonstrar a importância da participação do cidadão para concretizar 

o controle social. Segunda Etapa: Nesta fase a meta quantitativa prevista para 2016-01 era 

contemplar no mínimo 60 alunos das escolas públicas com as palestras educativas, e obteve-se a 

participação de 105 alunos, conforme demonstrado na Figura 2. Importante frisar que os contatos 

com as escolas visando o agendamento dos horários, datas e locais das palestras, foram realizados 

pela equipe pedagógica do ISCON, responsável pelas capacitações realizadas pelo TCE/TO. A meta 

qualitativa foi superada por meio da execução das palestras e se deu de forma interativa dando ênfase 

à participação alunos, tendo sempre como apoio o desenvolvimento de uma dinâmica que favorece a 

descontração e o entrosamento, apresentação de vídeos sobre controle social, tudo para contribuir 

com a metodologia das atividades propostas. No decorrer das palestras os alunos foram motivados a 

realizarem perguntas e a valorizarem a importância da participação popular na formação dos 

Conselhos Municipais e Estaduais. 

 

 

Figura 2: Resultados da comunidade externa (alunos de escolas públicas) que foram contempladas 

com as palestras 

 

Ressalta-se que durante o primeiro semestre de 2016 as palestras foram realizadas na sede do 

TCE/TO, objetivando proporcionar aos alunos da rede pública uma visita técnica para conhecer o 

funcionamento e as atribuições da Corte de Contas, além de assistir à sessão plenária, e ao final, 

participar da palestra educativa sobre os instrumentos para o exercício do controle social, ministrada 

pelos integrantes do GEDA. Segundo depoimento publicado no Informativo do TCE/TO “a visita é 

um estímulo para esses alunos, que irão futuramente representar nosso estado e até mesmo nosso 

País”. Terceira etapa: Como estímulo à continuidade das atividades do Grupo de Estudos e para 

ampliar o conhecimento dos acadêmicos do Curso de Direito, foram realizados encontros mensais 

para aprofundar os conhecimentos sobre os mecanismos para o Controle Social, legislações 

aplicáveis aos conselhos municipais e estaduais, visando à melhoria das palestras. Nesta etapa os 

acadêmicos elaboraram resumos ou artigos científicos para publicação, utilizando, em sua maioria, o 

eixo temático de direito administrativo e controle social, os quais estão em fase de desenvolvimento. 

 

CONCLUSÃO: Por todo exposto, conclui-se que a atuação do GEDA na execução do Projeto 

Formação de Agentes de Controle Social tem alcançado a pretendida interação com comunidade, e 

conforme se constata nos indicativos dos gráficos, as metas quantitativas foram todas superadas no 

primeiro semestre de 2016. O que confere ao projeto, não só os resultados positivos, como também 

envergadura para que possa ganhar mais visibilidade, e assim, servir de modelo para iniciativas de 

semelhante propósito. Assim, ao demonstrar aos alunos a forma de participação popular nos 

conselhos para o exercício do controle social, foi possível visualizar o quanto a participação do 

cidadão nos conselhos está ainda distante do processo de concretização do interesse público aplicado 

em favor da coletividade. Por esse motivo, faz-se necessário que a comunidade estudantil prepare-se 



e conscientize-se acerca da importância da sua atuação nos procedimentos de fiscalização e 

acompanhamento dos atos praticados pelos gestores públicos, por meio de palestras e capacitações 

específicas. Os demais resultados, qualitativos quanto ao desenvolvimento da oratório-retórica dos 

alunos na ministração das palestras; quanto à fomentação de um olhar mais lúcido e crítico sobre a 

gestão pública/controle social; e quanto à produção de artigos e resumos científicos; estes, também 

têm se mostrado satisfatórios. Colaborando para a formação de profissionais mais articulados e 

prontos para os desafios da vida profissional. Ainda, é importante, registrar que o êxito no 

cumprimento das metas durante a execução do projeto deve-se a parceria firmada com o TCE/TO e o 

apoio da equipe pedagógica do ISCON, que proporcionou o acesso aos acadêmicos do curso de 

direito a cursos no ambiente virtual de ensino aprendizagem, a intermediação com as escolas para 

execução das palestras, o apoio logístico e institucional na divulgação das ações do projeto em 

diversos meios de comunicação tanto impressos como eletrônicos. 
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