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Resumo: A sociedade da informação pressupõe a disseminação da informação acerca da gestão administrativa 
para a coletividade como um atributo necessário para a transparência governamental, de modo que a 
população possua as mínimas condições de fiscalizar se a eqüidade, o bem estar coletivo e a probidade 
administrativa estão sendo respeitados. No Brasil ainda são incipientes as iniciativas dos administradores 
públicos em veicular as informações concernentes à aplicação do orçamento público e ao andamento das 
políticas públicas (se os projetos atinentes às mesmas estão atendendo aos objetivos preliminarmente 
delineados). A cidadania se apresenta como uma efetiva maneira de se compelir a figura do administrador 
público a dar transparência de seus atos em espaços acessíveis à população. O termo ‘accountability’ é 
empregado não apenas para o ato de se prestar contas por parte das autoridades públicas, como também 
abrange as manifestações oriundas de cidadãos quando considerarem que a administração estatal encontra-se 
inoperante em relação a determinado aspecto. A ‘accountability’ pode ser garantida pela cidadania ativa 
deflagrada pelos atores sociais articulados em seus contextos sócio-econômicos. O fortalecimento das culturas 
locais tende a incitar posicionamentos críticos dos aludidos atores sociais, e, estes, por sua vez, adotam 
práticas de aferimento e de cobrança no que se concerne às políticas públicas. O erário pertence ao coletivo, 
logicamente o detentor deste patrimônio irrefutavelmente possui todas as prerrogativas de acessar as 
informações pertinentes ao uso e à destinação destes recursos. As tecnologias de informação e comunicação – 
TICs – mostram-se ferramentas eficazes para que a população possa acompanhar as políticas públicas. A 
Internet compôs um vasto universo informacional, representando um valioso espaço de formação de opinião e 
de criação de novos valores sociais. Notórias são as possibilidades propiciadas pela Internet à coletividade em 
geral, não obstante as limitações econômicas e educacionais que desigualam o acesso da população ao 
ciberespaço. Na Internet os atores sociais podem organizar uma democracia ativa, existente no cotidiano, e, 
finalmente, retirada da redoma dos compêndios jurídicos. Resta indagar se a coletividade, no exercício da 
cidadania, conhece o poder que detém no que tange à ‘accountability’ e as conseqüências do forte impacto 
social suscitado por sua prática. Mediante este ensaio estuda-se o disponibilizar para a coletividade da 
informação referente aos atos e fatos da administração pública no sistema democrático brasileiro como um 
meio de se configurar o exercício efetivo da cidadania na ágora atual. Enfoca-se conceitos atinentes ao 
conhecimento gerido pela sociedade no processamento da ‘accountability’ e à transparência da gestão pública  
nesta sociedade digital. As assertivas retro são referenciadas por obras de diversos autores, dentre os quais, 
José M. Jardim, Spencer Zifcak, Bolívar Lamounier e Manuel Castells, além da análise dos resultados da 
pesquisa realizada por Luiz Akutsu, em sua dissertação de Mestrado (2002) na qual foram estudados vinte 
portais do governo brasileiro. 
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1. INTRODUÇÃO 

A presente abordagem sobre accountability tem por objetivo o estudo da sua 

definição, a questão da legitimidade do Estado frente ao público-eleitor, além da influência 

da sociedade civil na concretização da transparência governamental. 

O panorama nacional referente ao cumprimento por parte dos entes públicos da 

accountability será abordado mediante resultados auferidos em pesquisa realizada em 20 

portais governamentais1. 

As sociedades democráticas defendem valores da cooperação e do compromisso. 

Nenhum indivíduo está acima da lei. Assim as autoridades administrativas detêm o poder 

mediante regulamentação legal, mas, concomitantemente, se submetem a limites que 

condicionam a sua postura.  

Na atualidade é comum o emprego do termo accountability enfocando o 

procedimento do administrador público em veicular informação de sua gestão para a 

coletividade, bem como no sentido de prestação de contas acerca do erário.  

Pela accountability o cidadão que considerar insatisfatória a gestão do 

administrador público pode requerer que as autoridades fiscalizadoras adotem providências 

para que haja a disponibilização de informação atinente às contas públicas. 

No cenário digital as tecnologias de informação e comunicação (TICs)  

se apresentam como instrumentos hábeis para que os atores sociais possam exigir dos 

representantes da administração pública que gerenciem os órgãos estatais de forma 

transparente. 

A sociedade civil quando organizada tende a dispor de meios eficazes para exigir o 

cumprimento das políticas públicas e a regularidade dos atos e fatos da administração. 

Além disso, pode constituir opiniões concernentes a possíveis ineficiências do Estado no 

que se refere à consecução do mínimo exigido para o respeito ao princípio universal da 

dignidade da pessoa humana.   

However, countries cannot derogate from Convention as and when they like. 

They can only do so ‘to the extent strictly required by the exigencies of the situation 

and provided that the measures proposed are not inconsistent with a nation’s other 

obligations under international law’ (ZIFCAK, 2005)  

                                                           
1 AKUTSU (2002). 
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Os representantes políticos propendem a concentrar informações com o escopo, em 

muitos casos, de manter hegemonia no poder. A não disponibilização informacional pode 

se apresentar como um modo de fixação do status quo ante por parte do Estado. Esse 

posicionamento é rechaçado pela maioria das correntes de cientistas políticos e da 

informação, os quais enfocam a importância do agregamento de valores por parte dos atores 

sociais a fim de estarem aptos a criticar as políticas públicas e a pleitear os seus direitos, 

originando na prática a efetivação de conceitos atinentes à cidadania.  

Para Lamonier2 citado por Tedeschi Filho (2002, p. 72) “a ideologia autoritária é 

uma ideologia de Estado neste duplo sentido: ela visa a integração político-social sob a 

égide tutelar do Estado, e não a integração mobilizadora que desfaz a demarcação jurídica e 

burocrática entre Estado e Sociedade, e teme o inevitável corolário da mobilização de 

massas”. 

Ressalte-se que enquanto houver um quadro organizacional político no qual a 

autoridade governamental centraliza o poder da instituição pública ou é influenciada por 

grupos econômicos, subsistirá o óbice a uma gestão pública transparente que promova a 

divulgação de informações ao coletivo populacional.  

Na verdade, em vez de ser usada pelo governo para vigiar seus cidadãos, a 

Internet poderia ser usada pelos cidadãos para vigiar o seu governo. (...). Os 

cidadãos poderiam ter acesso a arquivos de dados do governo, como de fato é seu 

direito. E os governos, não a vida privada das pessoas, deveriam se tornar uma 

casa de vidro – exceto para alguns assuntos essenciais de segurança nacional 

(CASTELLS, p. 152, 2003). 

Interessante seria se o poder público, em todas as suas esferas, partisse para 

condutas de transparência governamental, através da acessibilidade informacional dos seus 

atos e decisões, da prestação de contas acerca do erário, dos resultados alcançados nos 

planos de governo publicados nas campanhas políticas (em ocorrendo inadimplemento 

destas metas, os motivos haveriam de ser circunstanciados para o público-eleitor). Estas 

                                                           
2 LAMONIER, Bolívar.  Formação de um pensamento político autoritário na Primeira República: uma 
interpretação. História Geral da Civilização Brasileira III: Brasil Republicano - Sociedade e Instituições 

(1889-1939).  São Paulo: Difel, 1985, p. 369. 
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condutas fomentam a legitimidade de um governo frente à coletividade. Por conseqüência, 

criam e fortalecem a confiança que o povo a priori deveria depositar em seus governantes. 

 

2. A QUESTÃO DA LEGITIMIDADE DO ESTADO 

A disponibilização da informação acerca das atividades governamentais se 

configura em um canal comunicacional com o público-eleitor. A legitimidade do Estado 

vincula-se diretamente à aceitação social, haja vista que em se tratando de uma democracia 

o poder teleologicamente emana do povo que o exerce mediante os seus representantes 

eleitos. Ora, o ato de governar não se define como um agraciamento destinado ao gestor 

público, mas é um múnus público, um encargo do qual deve zelar e prestar contas ao 

outorgante: o povo. 

Para Hannah Arendt, o poder político não é um potencial para a imposição 

de interesses próprios ou a realização de fins coletivos, nem um poder 

administrativo capaz de tomar decisões obrigatórias coletivamente; ele é, ao invés 

disso, uma força autorizadora que se manifesta na criação do direito legítimo e na 

fundação de instituições. Ele manifesta-se em ordens que protegem a liberdade 

política, na oposição às repressões que ameaçam a liberdade política a partir de 

dentro ou de fora, principalmente nos atos instauradores ‘que dão vida a novas 

instituições e leis`. E ele surge do modo mais puro, nos instantes em que 

revolucionários assumem o poder que está na rua; quando as pessoas decididas à 

resistência passiva opõem-se aos tanques estrangeiros, tendo como armas apenas 

as mãos; quando minorias convencidas não aceitam a legitimidade das leis 

existentes e se decidem à desobediência civil; quando, em meio aos movimentos de 

protesto, irrompe o ‘puro prazer de agir’. Tomando como modelo a força 

constituinte da Revolução Americana, Hannah Arent revolve os diferentes eventos 

históricos a fim de farejar sempre o mesmo fenômeno da relação íntima entre o 

poder comunicativo e a produção do direito legítimo (HABERMAS, 1997, p. 187-

188). 

O Estado é receptor de atribuições que lhe foram outorgadas pelo ordenamento 

jurídico do país; valendo-se destas prerrogativas os gestores públicos detêm o poder 

institucionalizado. Entretanto, para que sejam legitimados dos atos e fatos da administração 
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pública as autoridades dispõem de um importante meio: a veiculação de informação sobre 

as políticas públicas adotadas.   

A capacidade política de governar ou governabilidade derivaria da relação 

de legitimidade do Estado e do seu governo com a sociedade, enquanto que 

governança seria a capacidade financeira e administrativa em sentido amplo de um 

governo de implementar políticas (JARDIM, 2000). 

A noção de accountability não se perfaz como algo isolado e sim inserida em um 

contexto de cidadania participativa. O Estado representa um mecanismo para resguardar as 

estruturas de um país. Os atores sociais, por sua vez, informados das políticas públicas, se 

organizam em sua conjuntura sócio-econômica para criticá-las e avaliá-las, exigindo o 

cumprimento dos seus direitos e a obediência dos gestores públicos aos ditames legais e 

morais. 

Uma grande diversidade de conceitos e princípios norteiam os projetos 

políticos que se estruturam em vários países em torno da chamada Sociedade da 

Informação. De maneira geral, um aspecto inerente à complexidade desse processo 

histórico tende a não ser suficientemente contemplado: a dimensão informacional 

do Estado e suas implicações na capacidade governativa. Esta situação mostra-se 

especialmente inquietante quando constatamos que os diversos projetos de 

Sociedade da Informação contam - em maior ou menor grau - com o Estado como 

um dos seus principais promotores e campo privilegiado de articulação de 

iniciativas (JARDIM, 2000). 

A articulação de iniciativas atinentes aos vários projetos que têm como objeto a 

Sociedade da Informação devem permear o universo da coletividade. A oitiva de segmentos 

sociais torna-se indispensável para a construção de uma sociedade participante. Seria 

incongruente desprezar a atuação do coletivo, mesmo porque este coletivo é parte 

integrante deste processo de gestão do conhecimento. 

Accountability política é um princípio importante que pode ajudar a dar 

sentido à noção de soberania popular num regime de democracia representativa. 

Mas, se a consideramos como o único princípio importante, colocamos em risco a 
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própria accountability. No nível do modelo institucional accountability deve ser 

complementada por instituições de deliberação, constitucionalismo e 

representatividade descritiva. Mas a pré-condição mais importante para que um 

sistema de accountability realmente funcione é a atividade dos cidadãos nos fóruns 

públicos democráticos e na sociedade civil (ARATO, 2002, p. 103). 

A accountability horizontal, aquela fiscalização que se dá entre os órgãos da 

administração pública, tem direta relação com a accountability vertical, que é aquela 

mediante a qual os atores sociais se organizam para cobrar dos governantes, das autoridades 

administrativas o correto uso do erário, a prestação de conta de dinheiro público, como 

também a divulgação dos resultados atinentes às políticas públicas. Na accountability 

vertical os atores sociais, quando insatisfeitos com as políticas públicas, demonstram este 

descontentamento. 

Sem embargo de a accountability horizontal destinar-se à tomada de contas por um 

órgão público a outro organismo de fiscalização da administração pública, seria interessante 

que houvesse a divulgação pública do que foi apurado. Este procedimento tende a fortalecer 

e legitimar o Estado frente aos cidadãos. 

 

3. ACCOUNTABILITY E AS TECNOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO E DE 

INFORMAÇÃO  

Na era da mídia eletrônica, especialmente da Internet, não obstante o pequeno 

índice de usuários frente ao contingente populacional, apresenta-se um novo cenário de 

disseminação informacional. Uma característica importante é a inter-relação de grupos 

sociais provenientes de diversos contextos sócio-econômicos, que podem vir a desenvolver 

a conscientização de cada sujeito acerca da relevância da accountability. Significa o 

movimento de concretização da democracia ativa e cotidiana, em estreita proximidade com 

o indivíduo.  

Não se deve perder de vista, no entanto, o pertencimento de campo de cada 

um dos atores, que é indicador dos seus capitais lingüísticos, cognitivos e 

informacionais e, portanto, do seu lugar no espaço social. Pois estes indicam os 

conflitos e os interesses dos atores associados às suas cosmovisões próprias e a 

maneira como investem os atributos e habilidades adquiridos na sua aprendizagem 
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e experiência social na representação dos seus papéis nas redes (MARTELETO, 

2001). 

Entretanto a Internet pode ser uma fonte de crise e de marginalização. A depender 

do nível de exclusão digital de cada país defini-se a capacidade de gerar um processo de 

aprendizado social em paralelo à construção de uma infra-estrutura de informação e de 

comunicação. Outros fatores influenciam no aprendizado social da era digital, como por 

exemplo, a economia, a qualidade da formação laboral, a existência de consenso social e o 

“surgimento de instituições políticas legítimas enraizadas no local e capazes de enfrentar o 

global” (CASTELLS, 2003, p. 221). 

No contexto da sociedade digital a Internet detém capacidade para representar um 

valoroso instrumento para a execução da accountability tanto vertical quanto horizontal. 

Entretanto, a divulgação dos resultados obtidos pela administração pública dentro da 

própria administração pública (accountability horizontal) é uma ação que se desenvolve 

apenas nos órgãos fiscalizadores, envolvendo, em algumas situações, normatizações 

referentes a questões de sigilo e de salvaguarda de interesses previamente definidos pelo 

Estado.    

Na accountability vertical a Internet pode se configurar como uma ferramenta 

acessível para que os governos veiculem para a coletividade informações da gestão 

administrativa, compreendendo, inclusive, ouvidorias públicas. As críticas oriundas dos 

cidadãos são capazes de nortear os governantes, mesmo porque a opinião pública tem 

influência direta no sistema político-eleitoral. 

Uma visão de sociedade deve necessariamente ter as pessoas no seu centro 

e a compreensão dos direitos e necessidades fundamentais do cidadão e da 

humanidade. As metas da sociedade devem estar baseadas no princípio de justiça 

social, política e econômica. Neste sentido, a participação de cidadãos ativos e 

informados é a chave para a construção de uma sociedade digital (JAMBEIRO, 

2005, p. 65). 

No que se concerne à gestão do conhecimento mediante a divulgação da 

informação, a Internet é meio apto à quebra de paradigmas, inserindo um novo modo de 

pensar e de comunicar, reformulando valores e códigos conceituais. Isso dependerá 

diretamente dos interesses que guiarão os usuários do ciberespaço. 
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Os atores sociais podem se utilizar da Internet para expressar a sua cultura local 

para um grande público, atemporal e global. Em conseqüência as considerações que estes 

atores sociais tecem sobre a gestão pública de governantes locais têm repercussão 

globalizante. 

 

4. ACCOUNTABILITY NAS PÁGINAS VIRTUAIS DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA  

Para ARATO (2002) a accountability legal é condição sine qua non para a 

realização da accountability  política. Não basta que existam as leis, é necessário que sejam 

cumpridas. A sociedade civil influencia os sensores do sistema político, desde que os 

grupos sociais tenham força para atingir alguma representatividade descritiva. O regime 

típico ideal, chamado pelo autor de ‘accountability política pura’, é talvez o tipo de regime 

democrático mais poderoso, no qual o próprio governo implementa constantes avaliações 

eleitorais, referentes às políticas públicas. No que se refere à representatividade no regime 

democrático, a proporcional é um método democrático apto a gerar alguma 

representatividade descritiva na salvaguarda dos interesses da coletividade. De forma 

restrita, a representatividade descritiva detém condições para consolidar uma accountability 

democrática. Ademais, no intuito de aperfeiçoar a accountability dos representantes 

individuais perante os eleitores, pode-se planejar um sistema proporcional que consista 

apenas de representantes com mandatos em distritos eleitorais. 

A abertura de canais de comunicação entre o Estado e a coletividade também se 

consubstancia como um modo de dar transparência governamental. Aliás, a discussão entre 

o Estado e os cidadãos, acerca dos atos e fatos da administração pública, gera 

oportunidades para os governantes de modificar sua gestão, no intuito de satisfazer as 

necessidades e os interesses do coletivo.  

Atualmente há normatizações que preconizam a obrigatoriedade da veiculação das 

contas do Estado para a coletividade através de links dispostos nos sites oficiais. A 

chamada “Lei de Contas Públicas”3 dispõe sobre a divulgação dos demonstrativos 

contábeis em páginas virtuais da administração pública.  

                                                           
3 Pela Lei N.º 9.755/98 (art. 1.º) existe a exigência de demonstrativos sobre as contas públicas e nos arts. 1.º e 
2.º da Instrução Normativa do Tribunal de Contas da União N.º 28/1999. Além do consignado pela Portaria 
n.º 275/2000 que estabelece o “Anexo II” à Instrução Normativa n.º 28/1999, o qual dispõe sobre  dados e 
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No âmbito federal foram avaliados vinte sites governamentais no período de 

16/02/2002 a 18/03/2002. Enfocou-se o acesso da coletividade à informação governamental 

nos portais existentes nos municípios de Salvador, Florianópolis, Curitiba, Belo Horizonte, 

Fortaleza, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo e Recife. Na esfera estadual/distrital, na 

Bahia, Distrito Federal, Ceará, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo (AKUTSU, 2002, p. 95-97). 

No Distrito Federal, nos estados do Ceará, de Santa Catarina e nos municípios de 

Fortaleza e Salvador (25% dos entes públicos pesquisados) não há a disponibilização da 

informação atinente à concepção, à missão e aos objetivos dos programas governamentais. 

No estado do Rio de Janeiro apenas 6 dos 161 programas disponibilizam estas informações.  

Figura 1. Estado do Rio de Janeiro 

 

No quesito avaliação qualitativa e quantitativa somente 3 poderes públicos (15%) 

divulgavam os resultados auferidos nos projetos governamentais, foi o que se averiguou 

nos estados do Paraná e de Minas Gerais e no município de Florianópolis.  

Figura 2. Divulgação de resultados auferidos nos projetos governamentais 

 

                                                                                                                                                                                 
informações de responsabilidade dos municípios a serem colocados à disposição para acesso público, via 
Internet na homepage das contas públicas. 
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Denota-se que nos entes públicos pesquisados a implantação da accountability é 

incipiente, embora a maioria divulgue programas de governo, ainda é principiante o 

compromisso destes órgãos com a prestação de contas públicas.  

Figura 3. Homepage das Contas Públicas 

4 

O Estado tem por obrigação legal o dever de informar aos cidadãos dos atos e fatos 

da administração pública. Por sua vez, aos cidadãos cabe a exigência acerca do 

cumprimento da accountability por partes dos gestores públicos.  

Indaga-se se a sociedade digital conhece o poder que detém no que tange à 

accountability e as conseqüências do forte impacto social suscitado por sua prática.   

O que deve ser deixado de lado é a utópica e equivocada concepção de que 

cidadania circunscreve-se apenas a deveres a serem respeitados. Não obstante ser pertinente 

este entendimento, a cidadania é muito mais ampla, compele o indivíduo e o coletivo a 

adotarem atitudes concretas. 

No atual mundo globalizado a organização da sociedade local fortalece os caminhos 

para o exercício da cidadania participativa, utilizando de maneira crítica os dispositivos 

partidários e eleitorais na escolha dos representantes políticos. As associações civis são 

exemplos de atores sociais que interagem para a luta de uma sociedade mais justa, ou 

menos injusta. 

 

 

                                                           
4 A tabela 3 “Informações registradas na home page Contas Públicas” foi extraída da dissertação do Luiz 
Akutsu (2002, p. ). 
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5. CONSIDERAÇÕES CONCLUSIVAS 

O sistema representativo pode ser assegurado pelas eleições (desde que idôneas). 

Entretanto, a responsividade governamental é muito mais complexa, haja vista que sua 

concretização requer uma sociedade civil atuante, em condições para entender e criticar o 

sistema político local.  

A accountability é um modo de disponibilização de informações das contas públicas 

para o cidadão, que pode analisar e criticar o andamento das políticas públicas e o emprego 

do erário. A accountability remete à obrigação do Estado de veicular links sobre as contas 

públicas nos sites oficiais.  

Importante frisar que não basta apenas citar projetos, aludindo os objetivos a serem 

alcançados, o gestor público deve respaldar estas informações objetivamente. Ou seja, a 

divulgação dos resultados efetivamente obtidos é de imperiosa importância para uma real 

accountability. 

Na sociedade digital as mídias podem ser utilizadas para veicular informação do 

Estado atinente à administração para o público-eleitor, como um importante conduto para a 

concretização da democracia participativa, com todos os seus corolários. 

O comando desta ágora midiática torna-se cogente, pois neste contexto dá-se a 

formatação de novos valores sociais e códigos culturais. Assim a destinação aplicada ao uso 

das tecnologias de informação e de comunicação - TICs, em destaque a Internet, tem direta 

relação com os interesses e os objetivos inerentes ao grupo ou segmento  

político-econômico-social que acesse o ciberespaço.  

Ademais, a partir do momento em que os gestores públicos passam a temer as 

opiniões dos atores sociais (gestores de conhecimento), aqueles serão compelidos a 

efetivação da accountability vertical. Tenciona-se a obtenção de resultados concernentes à 

transparência governamental, à legitimação do governo frente ao coletivo, à satisfação dos 

anseios da coletividade e ao fortalecimento das instituições públicas.    

A existência de normatizações sobre a prestação de contas públicas não é suficiente 

para que a coletividade tenha acesso às mesmas. Portanto, o ator social deve exercer a sua 

cidadania, auxiliando os órgãos de fiscalização no processo de transparência governamental 

em todas as esferas de poder. 



 13 

Como enfatizou Marteleto (2001) o foco da análise dos papéis dos atores sociais é a 

concepção de apropriação do conhecimento com base no pressuposto de que este último é 

um produto social, e que pode ser socialmente modificado pelas ações das pessoas – “a 

colaboração, o compartilhamento, a combinação de conhecimentos - para superar os limites 

do conhecimento que elas individualmente possuem”.  

(...) Aqui a informação é qualificada como um instrumento modificador da 

consciência do homem. A informação, quando adequadamente assimilada, produz 

conhecimento, modifica o estoque mental de saber do indivíduo e traz benefícios 

para seu desenvolvimento e para  o bem estar da sociedade em que ele vive 

(BARRETO, 2001). 

O sistema representativo democrático preconiza que o povo detém o poder mediante 

os políticos eleitos. Nada mais coerente que os eleitores-cidadãos demandem que a 

accountability seja cumprida por parte dos gestores públicos. 
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