
PREFÁCIO

Não obstante suas raízes no modelo do ombudsman europeu, as ouvidorias públicas, 
no Brasil, adquirem contornos próprios. Lastreadas na Constituição Federal de 1988, 
emergem com maior vigor a partir dos anos 2000, contribuindo para o fortalecimento 
da democracia participativa, para a valorização da cidadania e para o aprimoramento 
da gestão pública no país. A falta de um elemento norteador para a criação dessas 
instâncias de participação social resultou em um mosaico institucional de realidades 
bastante distintas, com diferentes graus de autonomia e marcos regulatórios. 

Assim, em comemoração ao Jubileu de Ouro do Ipea e aos dez anos de sua 
ouvidoria, decidiu-se por reunir, em uma coletânea, contribuições teórico-empíricas 
de acadêmicos e profissionais dedicados à questão das ouvidorias públicas no Brasil. 
Espera-se, dessa forma, contribuir para o aperfeiçoamento do debate sobre o tema, 
sobretudo no que tange às perspectivas e aos desafios desses institutos na mediação 
das relações entre Estado e sociedade. 

A obra é dividida em duas partes: a primeira, com cinco capítulos, é dedicada 
aos aspectos conceituais das ouvidorias públicas, e a segunda, com seis, aos seus 
aspectos práticos, apresentando estudos de caso de ouvidorias públicas brasileiras.

Nesse sentido, o primeiro capítulo intitulado“Modelos de ouvidoria pública 
no Brasil”, do professor Manoel Eduardo Alves Camargo e Gomes. Em seu texto, o 
autor nos brinda com uma proposta para a identificação de elementos comuns que 
possibilitam classificar as ouvidorias públicas. O ponto de partida é a construção de 
uma tipologia fundada na eleição de um critério unificador: a localização institucional 
da ouvidoria. A partir desse critério, o professor desenvolve um conjunto de reflexões 
que nos levam a uma melhor compreensão desse universo e também nos levam a 
estabelecer uma classificação para as ouvidorias públicas no Brasil. 

No segundo capítulo, o professor Bruno Konder Comparato discorre sobre a 
importância das ouvidorias públicas enquanto instrumentos para o fortalecimento 
da democracia participativa e para a valorização da cidadania. Assim, traz à luz 
a discussão da complexidade dos problemas sociais existentes e a dificuldade do 
provimento de soluções em face da crise da representação política e das formas  
de governo. Nesse contexto, debate a importância das ouvidorias como instru-
mentos de fiscalização do exercício do poder e de participação popular, capazes de 
influenciar de forma decisiva a implementação de políticas públicas.

O capítulo 3 desta obra apresenta o estudo dos professores Fernando Lima 
Neto e Paulo Renato Flores Durán. No texto, os autores dão sequência ao debate 
sobre a importância das ouvidorias no contexto da participação social, apontando 
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avanços e desafios. Para tal, analisam conselhos de políticas públicas e ouvidorias 
públicas à luz da efetividade democrática, ou seja, em que medida esses institutos 
avançam no estreitamento das relações entre Estado e sociedade.

No capítulo 4, o professor Fernando Cardoso Lima Neto, Ronald do Amaral 
Menezes e Antonio Semeraro Rito Cardoso tecem uma reflexão acerca das ouvi-
dorias públicas do Executivo federal à luz dos seus atos normativos, na busca por 
um modelo ideal-possível de autonomia, cooperação e accountability.

É do professor Rubens Pinto Lyra a autoria do quinto e último capítulo da 
primeira parte desta obra. Trata dos aspectos conceituais das ouvidorias públicas 
e propõe mudanças na forma de organização das ouvidorias públicas por meio da 
criação de um sistema nacional de ouvidorias, autônomas e democráticas. Nesse 
contexto, destaca a importância de uma articulação política e social para a con-
solidação dessa proposta de mudança. Por fim, brinda-nos com a análise de um 
conjunto de ouvidorias públicas consideradas paradigmas nesse universo.

Inaugurando a segunda parte desta obra, o capítulo 6, de autoria de Ronald 
do Amaral Menezes e Antonio Semeraro Rito Cardoso, apresenta um estudo de 
caso, descrevendo a trajetória da Ouvidoria do Ipea ao longo dos seus dez anos 
de existência. A partir do modelo de ciclo de vida organizacional proposto por 
Gordon Lippitt, analisa preocupações críticas e questões-chave que subsidiaram a 
ação gerencial no período. Por fim, faz uso de modelo típico-ideal para caracterizar 
elementos relacionados à estrutura, função, racionalidade e organicidade, buscando 
adequá-los significativamente à espacialidade jurídica e estatal da ouvidoria.

O capítulo 7, de autoria de Francisco Assis Santos Mano Barreto, apresenta 
estudo de caso da Ouvidoria-Geral da Previdência Social. No texto, além de um 
breve histórico da ouvidoria, são analisadas suas competências, estrutura e fun-
cionamento. Por fim, o autor apresenta os principais desafios a serem vencidos: a 
resistência interna às atividades da ouvidoria e a falta de uma normatização federal 
para as ouvidorias públicas.

No oitavo capítulo, Fernanda da Silveira Campos apresenta estudo de caso 
sobre a Ouvidoria do Serviço Florestal Brasileiro, com reflexões sobre sua estrutura 
e funcionamento, e sobre a autonomia de seu titular, com um olhar crítico sobre 
o que se dispõe nas normas e sobre a práxis cotidiana.

No capítulo 9, José Eduardo Elias Romão apresenta uma análise crítica da 
efetividade da Ouvidoria-Geral da União (OGU), tendo como pano de fundo o 
seu recente processo de reestruturação. Para tal, o autor parte do seguinte ques-
tionamento: a OGU fez diferença na realização de processos participativos que 
resultaram em melhorias no funcionamento dos governos, na implementação de 
suas políticas públicas e nos resultados destas para a qualidade de vida e acesso a 
bens públicos por parte dos cidadãos brasileiros? 
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No penúltimo capítulo desta obra, Marcia Christina dos Santos Rabelo e Joana 
Luiza Oliveira Alencar apresentam o caso da Ouvidoria da Receita Federal da 1a 
Região Fiscal, a partir do referencial teórico do novo serviço público, abordagem 
que estuda novos caminhos e desafios para a administração pública por meio de 
uma nova visão das relações do governo com a sociedade.

No último capítulo, Ronald do Amaral Menezes apresenta uma síntese dos 
resultados do Projeto Coleta OGU 2014, instituído pela OGU em parceria com 
o Ipea, que permitiu traçar um amplo retrato sobre realidade das ouvidorias pú-
blicas, em especial, daquelas vinculadas a órgãos e entidades do Executivo federal.

Rio de Janeiro e Brasília, 11 de junho de 2015.

Ronald do Amaral Menezes e Antonio Semeraro Rito Cardoso
Organizadores 




