
Capa

A corrupção
nossa de cada dia

Professores refletem sobre esse fenômeno 
na política e no cotidiano dos brasileiros 

1992
COLLOR/PC FARIAS

DEZ ESCÂNDALOS QUE ABALARAM O BRASIL (*)

Edson Cruz

O Centro de Pesquisa Econômi-
ca e de Negócios (CEBR), consulto-
ria britânica especializada em análi-
ses econômicas, mostrou, em de-
zembro de 2011, que o Brasil supe-
rou a Inglaterra e se tornou a sexta
maior economia do mundo, atrás
apenas dos EUA, China, Japão, Ale-
manha e França. Um outro ranking,
menos honroso, divulgado pela
ONG Transparência Internacional,
na mesma época, indicou o Brasil
como o 73º mais corrupto do mun-
do, entre 183 países listados. 

Não faltaram escândalos para ra-
tificar a pecha. Nos últimos anos,
houve uma profusão deles, ainda
bem vivos na memória do povo bra-
sileiro: o Caso Collor/P.C. Farias, os

Anões do Orçamento, Maluf/Pitta,
TRT de São Paulo, Sudam, Mensa-
lão, Operação Anaconda, Máfia dos
Sanguessugas e Mensalão do DEM.
Casos que por muitos dias foram fre-
quentes nas manchetes dos princi-
pais veículos de comunicação e pu-
seram o País na vitrine do mundo.

Se a corrupção política causa in-
dignação, levando a uma mobiliza-
ção, como no caso das ações realiza-
das pelo Núcleo de Estudos Socio-
políticos (Nesp), da PUC Minas e
da Arquidiocese de Belo Horizonte
(veja box), não se pode dizer o mes-
mo de outro tipo de corrupção tam-
bém presente no cotidiano dos cida-
dãos: a corrupção civil ou social,
aquela que aparece no trânsito, no
comércio ou até mesmo em sala de
aula. “Essa corrupção é tão aviltan-

O QUE FOI: Plano corrupto que terminou com o
impeachment do então presidente Fernando Collor de
Melo. Orquestrado pelo ex-tesoureiro da campanha
de Collor, PC Farias, o esquema desviava dinheiro
público e arrecadava propinas.



te quanto a dos escândalos políti-
cos”, afirma o professor Robson Sá-
vio Reis Souza, coordenador do
Nesp. “As pessoas em geral possuem
muita tolerância com a corrupção
praticada por elas mesmas no dia a
dia”, completa ele.

De acordo com o coordenador
do Nesp, são muitas as pequenas
práticas diárias em que a corrupção
se encontra presente. Ela ocorre,
por exemplo, quando os motoristas
avançam o sinal vermelho, trafegam
pelo acostamento nas rodovias, for-
çam ultrapassagem e tentam subor-
nar o agente de trânsito para não se-
rem multados. Nos aeroportos,
quando os passageiros tentam furar
a fila do check-in, e, no comércio,
quando as pessoas preferem os CDs
e DVDs piratas aos originais. No
ambiente acadêmico, também há
práticas pouco éticas, como o plágio
de trabalhos e a cola em provas e
avaliações. “Além dessas, há outras
inúmeras e elas estão se multipli-
cando no nosso dia a dia”, diz o pro-
fessor Robson Souza. 

O professor Patrus Ananias, di-
retor da Editora PUC Minas e ex-
ministro do Desenvolvimento So-
cial e Combate à Fome no governo
Lula, ressalta que o cidadão brasilei-
ro fala atualmente com mais fre-

quência sobre ética, ou sobre a falta
dela, na ação dos políticos, mas é
importante transportá-la para o dia
a dia e, dessa forma, exercer em ple-
nitude os direitos e deveres da cida-
dania. “O problema se coloca quan-
do o dinheiro e os bens materiais e a
propriedade passam a ser grande, se
não a única, referência na vida. Aí as
relações humanas se desiquilibram,
porque os valores e procedimentos
fundamentais a uma convivência
social sensata e justa são olvidados”,
diz Patrus Ananias. 

Na avaliação do ex-ministro, é ne-
cessária uma profunda transforma-
ção na sociedade para que a corrup-
ção seja extirpada de vez ou pelo me-
nos se reduza bastante. “Sem a prá-
tica e a vivência do amor (palavrinha
gasta, mas sempre renovada), da so-
lidariedade, da justiça, da compai-
xão, do diálogo, do olhar e da escuta,
da cooperação, o convívio humano
torna-se extremamente penoso”. Pa-
trus acrescenta que “se as virtudes
razoáveis não se desenvolvem, cres-
cem, no contraponto, as ervas dani-
nhas da violência, da ambição sem
limites, das injustiças, da opressão e
da impostura de cada um por si. Ca-
be principalmente à escola a missão
de ratificar e vivenciar essas virtudes
nas práticas acadêmicas do dia a dia”.

“AS PESSOAS EM GERAL
POSSUEM MUITA
TOLERÂNCIA COM A
CORRUPÇÃO PRATICADA
POR ELAS MESMAS NO 
DIA A DIA”
Professor Robson Sávio
Reis Souza
Coordenador do Nesp

1993
ANÕES DO ORÇAMENTO
O QUE FOI: Deputados federais
montaram um esquema para aprovar
emendas na Comissão de Orçamento
do Congresso e, com isso, desviar
dinheiro público para laranjas e
parentes. O apelido anões se deve ao
fato de a estatura dos envolvidos estar
bem abaixo da média brasileira.

1993/99
MALUF/PITTA
O QUE FOI: Verbas arrecadadas com
precatórios (dívidas judiciais) foram
desviadas para obras superfaturadas
nos governos paulistas de Paulo Maluf
e de Celso Pitta.

1998/2000
TRT –SP
O QUE FOI: Dinheiro para construção
do prédio do Tribunal Regional do
Trabalho (TRT) de São Paulo foi
desviado por meio de um esquema
chefiado pelo juiz Nicolau dos Santos
Neto e o então senador Luís Estevão.
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Estado cleptocrático
De acordo com o diretor da edito-

ra PUC Minas, a origem da corrup-
ção no Brasil está relacionada às ca-
pitanias hereditárias (século 16) e
foi consolidada com o coronelismo
(século 19). “Vemos até hoje os re-
flexos desses episódios. Foi naquela
época que se iniciou a confusão en-
tre o público e o privado, a utilização
da máquina do Estado para interes-
se de grupos específicos. Cada um
administrava conforme lhe interes-
sava e sempre em benefício próprio.
Essa prática se reproduziu insisten-
temente no Brasil”, diz o professor. 

Esse mar de corrupção não causa
estranhamento ao promotor Fabia-
no Ferreira Furlan que, no ano pas-
sado, apresentou a tese de doutora-
do intitulada A Corrupção como Fe-
nômeno Político e seu Papel na Degra-
dação do Estado Democrático de Di-
reito ao Programa de Pós-graduação
em Direito da PUC Minas. “O Bra-
sil pode ser caracterizado como um
‘estado vampiro’ ou ‘estado clepto-
crático’”, diz ele. O neologismo está
associado ao substantivo cleptoma-
nia que, de acordo com o Dicionário
Houaiss da Língua Portuguesa, é
uma compulsão que leva um indiví-
duo a roubar objetos, independen-
temente de seu valor.

No estado cleptocrático, os agen-
tes públicos e os agentes políticos
estão mais preocupados em obter
vantagens pessoais com o jogo polí-
tico do que visar ao interesse públi-
co. “É a degradação do Estado de-
mocrático de direito.” Para o promo-
tor Fabiano Furlan, a corrupção se
processa ainda pela criação de um
ordenamento jurídico diferenciado
de responsabilização de agentes po-
líticos e agentes públicos. “Os agen-
tes estão blindados por uma coura-
ça de garantias jurídicas que impe-
de uma responsabilização no caso
de prática de corrupção.”

Furlan cita a Lei de Improbidade
administrativa, que é uma das mais
rigorosas do mundo, em sua avalia-
ção, mas que não é colocada efetiva-
mente em prática. “Poucos funcio-
nários são punidos, geralmente são
aqueles que exercem cargos com
funções de ensino médio e que estão
na base da pirâmide social. Ou seja,
os culpados pertencentes à cúpula
quase sempre permanecem imunes”,
afirma Furlan. Outro problema, se-
gundo ele, é o desconhecimento das
pessoas com relação ao trâmite pro-
cessual. “Muitas pessoas acham que
se uma queixa for recebida pela Jus-
tiça, ela vai desencadear em um pro-
cesso e, posteriormente, na punição.
Há um longo caminho a ser percorri-

2001
SUDAM 
O QUE FOI: Políticos, empresários e
servidores desviaram dinheiro dos
cofres da Superintendência do
Desenvolvimento da Amazônia
(Sudam).

2005
MENSALÃO
O QUE FOI: Revelado pelo então
deputado Roberto Jefferson, o
esquema comprava votos de
deputados federais para aprovação 
de projetos do governo.

2003
OPERAÇÃO ANACONDA
O QUE FOI: Escutas judiciais
autorizadas pela Justiça comprovaram
o envolvimento de juízes e policiais
federais em vendas de sentenças
judiciais.
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“O PROBLEMA SE COLOCA
QUANDO O DINHEIRO E
OS BENS MATERIAIS E A
PROPRIEDADE PASSAM A
SER GRANDE, SE NÃO A
ÚNICA, REFERÊNCIA NA
VIDA”
Professor Patrus Ananias
Diretor da Editora PUC Minas

Fotos: Marta Carneiro
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“SE HÁ CORRUPÇÃO, QUE
HAJA ESCÂNDALOS. 
DAR PUBLICIDADE À
CORRUPÇÃO É SINAL DE
ROBUSTEZ E NÃO DE
FRAGILIDADE DO SISTEMA
POLÍTICO”
Professora Fátima
Anastasia
Departamento de Relações
Internacionais da PUC Minas

do que, muitas vezes, termina com o
arquivamento do processo.”

A Lei de Improbidade Adminis-
trativa, nº 8.429 de 2 de junho de
1992, prevê a perda dos bens ou va-
lores acrescidos ilicitamente ao pa-
trimônio dos agentes públicos com-
provadamente envolvidos em cor-
rupção, ressarcimento integral dos
danos, quando houver, perda de fun-
ção pública, suspensão dos direitos
políticos, pagamento de multa e
proibição de contratar com o poder
público. 

Visibilidade
Para o diretor-executivo da ONG

Transparência Brasil, Cláudio We-
ber Abramo, a corrupção não au-
mentou no Brasil. Ela está mais visí-
vel. “A corrupção é um crime escon-
dido. A gente só a conhece quando
ela é revelada. Por isso, quando há
mais notícia, há mais controle”, diz
o especialista.  

Essa opinião é compartilhada pe-
la professora Fátima Anastasia, do
Departamento de Relações Interna-
cionais da PUC Minas. “Segundo
Norberto Bobbio (filósofo político
italiano), o escândalo é a corrupção
que vem a público. Portanto, se há
corrupção, que haja escândalos. Dar
publicidade à corrupção é sinal de
robustez e não de fragilidade do sis-

tema político”, diz a professora, que
se formou em Comunicação na
PUC Minas em 1977 e é pós-douto-
ra em Ciência Política pela New
York University. Por essa tese, os fre-
quentes escândalos mostrariam que
os mecanismos de controle esta-
riam funcionando. “Em nível fede-
ral, o controle é mais efetivo, mas os
resultados de combate à corrupção
são precários nos estados e municí-
pios”, diz Cláudio Abramo.

Em resposta à Revista PUC Minas,
a assessoria de imprensa da Contro-
ladoria Geral da União (CGU) diz
que os escândalos estão aparecendo
mais atualmente porque houve
uma mudança de estratégia.  De
acordo com o órgão, com a Consti-
tuição Federal de 1988, houve um
aparelhamento das instituições res-
ponsáveis pela investigação, fiscali-
zação e punição dos agentes cor-
ruptos. Nos últimos governos, a
CGU funcionou em parceria com a
Polícia Federal e com o Ministério
Público Federal. O resultado, se-
gundo o órgão, é que, nos últimos
anos, 3,5 mil funcionários corrup-
tos foram expulsos do governo. Em
2011, houve um recorde de expul-
sões e 564 funcionários federais
perderam seus cargos. Os processos
administrativos têm chegado aos
montes na CGU. 

2006
MÁFIA DOS SANGUESSUGAS
O QUE FOI: Fraude em emendas ao
Orçamento da União envolveu 71
congressistas e assessores. Eles foram
acusados de receber propina de
empresa que vendia ambulâncias
superfaturadas para prefeituras.

2009
MENSALÃO DO DEM  
O QUE FOI: O esquema foi revelado
pela operação Caixa de Pandora da
Polícia Federal. Vídeos mostraram
deputados distritais e funcionários do
Distrito Federal escondendo dinheiro
não declarado em peças de roupas,
malas e bolsas.

2010
CASO ERENICE GUERRA 
O QUE FOI: Reportagem da revista Veja,
em setembro de 2010, identificou
funcionando na Casa Civil, sob a tutela da
então ministra Erenice Guerra. Filho de
Erenice, Israel Guerra e seus sócios faziam
tráfico de influência para favorecer
empresários em troca de dinheiro.

(*) Fonte: Arquivos da Revista Veja e da Folha de S. Paulo. 
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De acordo com Cláudio Abramo,
esse “jeitinho brasileiro de levar
vantagem em tudo” e a cultura “do
rouba, mas faz” estão perdendo es-
paço na sociedade brasileira. “Re-
centemente, fizemos uma pesquisa
que mostrou que o brasileiro se can-
sou dessa lama de corrupção e que
agora quer governantes honestos,
que realmente possam lhe repre-
sentar. Ou seja, nem tudo está per-
dido.” O dirigente da Transparência
Brasil diz que um bom exemplo de
uma mudança de mentalidade do
eleitor brasileiro é que vários políti-
cos envolvidos na Máfia dos San-
guessugas  (veja quadro nesta repor-
tagem) foram punidos nas urnas. O
escândalo é o que envolveu mais po-
líticos em toda a história do legisla-
tivo brasileiro. Dos 71 congressistas
envolvidos no esquema, apenas dez
foram reeleitos e ainda possuem ga-
binetes em Brasília. 

Democracia
representativa

Para a professora Fátima Anasta-
sia, os cidadãos, nas democracias re-
presentativas, estão à procura de
agentes políticos que vocalizem
suas demandas, que as traduzam em
políticas públicas com resultados
concretos e que responsabilizem os
governantes pelos seus atos e omis-

sões. Para o professor Patrus Ana-
nias, a ética e a moralidade não se li-
mitam à ação de não roubar e ou de
não compactuar com o erro. “Além
de não roubar e não deixar que os
outros roubem, é fundamental ob-
servar a importância de se adminis-
trar corretamente o dinheiro públi-
co e fazer com que as pessoas sejam
efetivamente beneficiadas por ele.
Somente dessa forma, haverá cres-
cimento e desenvolvimento.”

Independentemente da forma
com que ela se revela, combater a
corrupção possui uma fórmula di-
versa. “A melhor maneira de com-
bater a corrupção é alterar as con-
dições em que ela costuma aconte-
cer. É preciso fabricar uma legisla-
ção que impeça a existência dessa
infinidade de recursos e que permi-
ta que agentes corruptos sejam pre-
sos. Uma possibilidade é criar me-
canismos de fiscalização que impe-
çam que obras desnecessárias se-
jam feitas e permitam que obras es-
senciais sejam realizadas”, diz Cláu-
dio Abramo.

O professor Stephen Kanitz,
mestre em Administração de Empre-
sas pela Harvard University e articu-
lista da revista Veja, enfatiza que o
problema é que a corrupção no Bra-
sil só é detectada quando chega a mi-
lhões de dólares e porque um irmão,

A CORRUPÇÃO 
NO COTIDIANO
NO TRÂNSITO|Avançar o sinal
vermelho; trafegar pelo acostamento;
tentar subornar o agente de trânsito;
estacionar na calçada, em fila dupla,
em pontes, túneis, em vagas para
deficientes, ou sobre faixa de
pedestre, canteiros centrais,
gramados, jardins públicos , viadutos
ou sobre ciclovias e divisores de pistas

NO CONSUMO|Comprar CDs e DVDs
piratas

EM LOCAIS DE ATENDIMENTO|
Furar filas ou não respeitar as
prioridades de atendimento

EM SHOWS E JOGOS|Comprar
ingressos oferecidos por cambistas e
não respeitar os assentos marcados;

NA INTERNET|Invadir e controlar
computadores alheios; repassar
arquivos com vírus/corrompidos 

NA ESCOLA|Plagiar trabalhos
escolares e colar em provas

NO SUPERMERCADO|Trocar
etiquetas de preços; consumir
produtos sem quitá-los e ficar com o
troco a mais dado indevidamente
pelo caixa

EM LOCAIS PÚBLICOS|Fumar em
local proibido; jogar lixo em local
proibido e desrespeitar idosos ou
pessoas portadoras de alguma
limitação permanente ou temporária

CAIXA DOIS | Controle de
recursos desviados da
escrituração legal, com o
objetivo de sonegá-los à
tributação fiscal.
CLIENTELISMO | Tipo de
relação política em que uma
pessoa (o patrão) dá
proteção a outra (o cliente)
em troca de apoio,
estabelecendo-se um laço de
submissão pessoal que, por

um lado, não depende de
relações de parentesco e, por
outro, não tem conotação
jurídica.
CONCUSSÃO | Extorsão ou
peculato cometido por
empregado público no
exercício de suas funções. 
CRIME DE
RESPONSABILIDADE | O
cometido por funcionário
público, com abuso de poder

ou violação de dever
inerente a seu cargo,
emprego ou função.
LARANJA | Agente
intermediário, especialmente
no mercado financeiro, que
efetua, por ordem de
terceiros, transações
geralmente irregulares ou
fraudulentas, ficando oculta
a identidade do verdadeiro
comprador, ou vendedor.

LAVAGEM DE
DINHEIRO|Qualquer
operação financeira,
negócio etc., que tem o
objetivo de legalizar 
ganhos ilegais. 
MENSALÃO | Esquema 
de propina, ou propina
paga mensalmente a
políticos que votem a favor
dos governistas, ou que os
favoreçam.

DICIONÁRIO DA CORRUPÇÃO (*)
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um genro, um jornalista ou alguém
botou a boca no trombone, não por
um processo sistemático de audito-
ria. “As nações que possuem menor
índice de corrupção têm o maior nú-
mero de auditores e fiscais treinados
e formados. A corrupção é logo de-
tectada e estancada. A Dinamarca
(que ocupa a segunda posição no
ranking de países menos corruptos da
ONG Transparência Internacional) e
a Holanda (sétimo país menos cor-
rupto), por exemplo, possuem cem
auditores para 100 mil habitantes. O
Brasil possui oito por 100 mil. Se qui-
sermos ter o mesmo nível de lisura,
precisamos formar e treinar pelo me-
nos 160 mil auditores.” 

De acordo com o articulista,
não serão intervenções cirúrgicas,
leia-se CPIs, nem remédios paten-
tes, leia-se códigos de ética, que vão
resolver o problema da corrupção
no Brasil. “Como nos países consi-
derados honestos e auditados, o Bra-
sil precisa de um poderoso sistema
imunológico que combata a infec-
ção (corrupção) no nascedouro. Na
verdade, o Brasil não é um país cor-
rupto, é um país pouco auditado”,
diz Kanitz.

O combate à corrupção também
pode ser feito de outras formas, se-
gundo a professora Fátima Anasta-
sia. “As instituições políticas podem

contribuir principalmente em duas
frentes. Primeiramente, reforçando
o princípio da virtude cívica, incen-
tivando e criando ferramentas de
participação política da população
e, em segundo lugar, criando meca-
nismos que aumentem a publicida-
de dos atos e das omissões dos go-
vernantes ou instrumentos de puni-
ção que tornem proibitivos os cus-
tos da corrupção e incertos os seus
benefícios.”

Participação popular
Os mecanismos de controle e de

participação popular citados pela
professora Fátima Anastasia tam-
bém podem ser produzidos pela so-
ciedade organizada. O Núcleo de
Estudos Sociopolíticos (Nesp), da
PUC Minas e da Arquidiocese de
Belo Horizonte, tem desenvolvido
várias ações (veja box). “Tivemos
uma participação ativa durante a co-
leta de assinaturas para o Ficha Lim-
pa”, diz o coordenador do Nesp, pro-
fessor Robson Sávio Reis Souza.

Por meio de um trabalho de
conscientização realizado pelo
Nesp e a Arquidiocese de Belo
Horizonte, houve a coleta de
317.386 assinaturas para o Fi-
cha Limpa. Minas Gerais foi
o estado que mais contribuiu
para a aprovação deste pro-

NEPOTISMO|Favorecimento
a parentes (dando-lhes
emprego etc.),
especialmente no serviço
público.
PECULATO | Delito
praticado pelo funcionário
público que, tendo, em
razão do cargo, a posse de
dinheiro, valor, ou qualquer
outro móvel, público ou
particular, deles se

apropria, ou os desvia, em
proveito próprio ou alheio,
ou que, embora não tenha
posse desses bens, os
subtrai ou concorre para
que sejam subtraídos,
usando das facilidades que
seu cargo proporciona.
PREVARICAÇÃO | Crime
perpetrado por funcionário
público e que consiste em
retardar ou deixar de

praticar, indevidamente, 
ato de ofício, ou em 
praticá-lo contra disposição
legal expressa, para
satisfação de interesse 
ou sentimento pessoal.
SONEGAÇÃO | Ocultar,
deixando de descrever 
ou de mencionar nos casos
em que a lei exige a
descrição ou a menção.

TRÁFICO DE INFLUÊNCIA |
Crime caracterizado pelos
atos de solicitar, exigir,
cobrar ou obter, para si ou
para outrem, vantagem ou
promessa de vantagem, a
pretexto de influir em ato
praticado por funcionário
público no exercício da
função.
*Fonte: Dicionário Aurélio da Língua
Portuguesa 100 anos

“OS AGENTES ESTÃO
BLINDADOS POR UMA
COURAÇA DE GARANTIAS
JURÍDICAS QUE IMPEDE
UMA RESPONSABILIZAÇÃO
NO CASO DE PRÁTICA DE
CORRUPÇÃO”
Fabiano Ferreira Furlan
Promotor, autor de tese sobre corrupção 
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jeto de iniciativa popular. O Ficha
Limpa torna mais rigorosos os cri-
térios que impedem políticos con-
denados pela Justiça de se candida-
tarem às eleições.  O projeto se
transformou na Lei Complementar
nº 135, de 4 de junho de 2010. 

Atualmente, o Nesp está fazendo
um projeto de monitoramento do
legislativo mineiro. “Temos que
ajudar a população a escolher um
político que realmente possa lhe re-
presentar, mas mais importante do
que eleger um candidato é acompa-

nhar o trabalho que ele vai fazer du-
rante o seu mandato”, diz o profes-
sor Robson Souza. 

A relações-públicas Jussara Viei-
ra, que foi estagiária no Nesp, diz
que um aspecto relevante do proje-
to é que divulga muitos trabalhos
realizados por parlamentares que
não são veiculados pela mídia tradi-
cional. “Divulgar tudo o que aconte-
ce na Assembleia é ajudar o cidadão
a ter uma participação mais cons-
ciente. Um olhar mais crítico sobre
formas de exercer a cidadania”, diz
Jussara Vieira. “Nos regimes demo-
cráticos, o legislativo tem duas fun-
ções principais: fiscalizar o Poder
Executivo e legislar. Monitorar o Po-
der Legislativo é, portanto, uma for-
ma muito eficiente de fazer o con-
trole social do Estado”, pontua o
professor Robson Souza. 

Mas para combater a corrupção
em todos os níveis da sociedade é
preciso ir além. Para o professor Pa-
trus Ananias, esse fenômeno só vai
terminar quando o ser humano,
além de cultivar virtudes e valores es-
senciais, colocar em prática um ensi-
namento de Gandhi, que diz que o
importante é que façamos em nós as
mudanças que cobramos dos outros.

“RECENTEMENTE, FIZEMOS 
UMA PESQUISA QUE
MOSTROU QUE O
BRASILEIRO SE CANSOU
DESSA LAMA DE
CORRUPÇÃO 
E QUE AGORA QUER
GOVERNANTES
HONESTOS, 
QUE REALMENTE POSSAM 
LHE REPRESENTAR”
Cláudio Abramo

Diretor-executivo da ONG
Transparência Brasil

O Núcleo de Estudos Sociopolíticos
(Nesp) da PUC Minas e da Arquidiocese
de Belo Horizonte tem como objetivo
despertar e formar a consciência das
pessoas sobre aspectos políticos,
econômicos e culturais, especialmente
nos 28 municípios que integram a
Arquidiocese de Belo Horizonte.
Uma das propostas que o Nesp tem se
empenhado em realizar é o
acompanhamento do legislativo
mineiro. Em parceria com a Associação
Democracia Ativa, o órgão desenvolveu
uma metodologia para servir de
instrumento para a participação política

ativa dos cidadãos perante o legislativo
mineiro. A Associação Democracia Ativa
é uma ONG formada por jovens
universitários e recém-formados de
Belo Horizonte que visa à participação
política consciente do cidadão pautada
nos valores éticos e democráticos. A
entidade mantém o site
www.meudeputado.org
A metodologia no Nesp é bastante
complexa, mas prevê ações efetivas que
obedecem ao conceito de
accountability, que, grosso modo,
remete à obrigação de os membros de
órgãos administrativos e

representativos prestarem contas de
suas ações à sociedade. 
Em linhas gerais, a metodologia prevê a
criação de Grupos de Acompanhamento
do Legislativo (GALs). Os integrantes
dos GALs acompanham diretamente os
trabalhos das comissões e o plenário,
preenchem questionários específicos de
monitoramento das atividades dos
parlamentares e, por fim, elaboram
textos e artigos e apresentam o
resultado do acompanhamento para a
sociedade. O material produzido é
disponibilizado ainda no site do Nesp
(www.pucminas.br/nesp). n

O PAPEL DO NESP NO ACOMPANHAMENTO DO LEGISLATIVO
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