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Um tema central nas atribuições e no trabalho realizado pelas ouvidorias 
é a questão da autonomia.  

AUTONOMIA 

Levando em consideração a sua natureza de contrapoder (poder que visa 
moderar o próprio poder) e sua finalidade de contribuir para o 
amadurecimento da democracia participativa no Brasil, o tema da 
autonomia é uma questão da maior relevância.  

 
Não é possível pensar a razão de ser dessas instituições sem levar em 
consideração a sua condição de autonomia. 
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AUTONOMIA 
reflexões 

Seja na filosofia antiga de Aristóteles ou na filosofia moderna de Kant, o tema da 
autonomia evoca a emancipação individual, mas apenas quando esta se 
confunde com a realização do bem coletivo.  
 
Nesse registro, a verdadeira autonomia está sempre vinculada ao exercício da 
ética (como quer Aristóteles) e da liberdade (como quer Kant).  
 



Uma questão inerente à governança democrática é a relação entre o uso privado 
e o uso público da razão 

 AUTONOMIA DAS OUVIDORIAS NA 
GOVERNANÇA DEMOCRÁTICA 



O uso privado da razão ocorre sempre que se procura atingir objetivos 
específicos de modo mais pragmático possível, sem questionar os motivos, os 
meios e os efeitos a médio e longo prazo da ação. No uso privado da razão 
prevalece, portanto, o imediatismo dos objetivos de curto prazo, o cumprimento 
das tarefas. 

 AUTONOMIA DAS OUVIDORIAS NA 
GOVERNANÇA DEMOCRÁTICA 



Por sua vez, o uso público da razão é voltado para uma reflexão crítica que 
transcende qualquer imediatismo. Neste caso, a ênfase recai sobre os motivos e 
meios para a ação, além de seus efeitos a médio e longo prazo. É apenas através do 
uso público da razão que a legitimidade das ações podem se tornar objeto de 
reflexão e debate.  

 AUTONOMIA DAS OUVIDORIAS NA 
GOVERNANÇA DEMOCRÁTICA 

Kant relaciona o uso público da razão com os temas do esclarecimento cidadão e 
da liberdade, dois pilares importantes para o funcionamento da governança 
democrática.  



Ainda que o uso público da razão possua uma relação de parentesco mais 
evidente com a democracia, o uso privado da razão também é parte constitutiva 
e indispensável para o exercício da governança democrática. 

 AUTONOMIA DAS OUVIDORIAS NA 
GOVERNANÇA DEMOCRÁTICA 

Inclusive, no âmbito cotidiano das relações de poder, o uso privado da razão é 
um procedimento muito mais recorrente do que o uso público da razão. 

Isso não poderia acontecer de outro modo, afinal, se as instituições públicas se 
orientassem apenas pelo uso público da razão não seria possível cumprir com 
eficiência as suas atribuições, isto é, não seria possível dar conta das diferentes 
demandas que são direcionadas a essas instituições.  



A principal tarefa de qualquer gestor governamental é a de fazer um uso 
instrumental da razão de modo a tornar viável a realização de fins públicos 
específicos.  

 AUTONOMIA DAS OUVIDORIAS NA 
GOVERNANÇA DEMOCRÁTICA 

Nestes casos, o uso público da razão comprometeria a própria aplicabilidade da 
lei ou o oferecimento dos serviços públicos, que são a finalidade última das 
instituições públicas.  

Como lembra Kant, um oficial militar que recebe ordens de seu comandante não 
pode refletir sobre a conveniência ou utilidade dessa ordem, só lhe cabe 
obedecer.  



Se, por um lado, o uso privado da razão é uma condição imprescindível para a gestão 
e atuação das instituições públicas, por outro, a governança democrática não pode 
ser reduzida a esse procedimento. A fim de preservar a sua qualidade democrática, 
as instituições públicas devem, ou deveriam, assegurar algum espaço para a (auto) 
reflexão crítica de seus propósitos e ações. 
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Neste sentido, um dos principais objetivos das ouvidorias públicas é o de contribuir 
para a formação de um espaço permanente de uso público da razão em meio ao 
predomínio do seu uso privado na máquina pública. 

 AUTONOMIA DAS OUVIDORIAS NA 
GOVERNANÇA DEMOCRÁTICA 

Às ouvidorias cumprem, portanto, a função de atuar como mecanismo de correção 
democrática na medida em que instituem a possibilidade de os cidadãos e  
gestores públicos questionarem o funcionamento das próprias instituições. 
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É apenas através das ouvidorias que os cidadãos e os gestores públicos podem impor 
limitações e questionamentos ao imediatismo que regula o funcionamento das 
instituições do Estado. Neste sentido, uma condição fundamental para o exercício 
pleno do poder vinculante das ouvidorias é a sua autonomia com relação à estrutura 
das instituições às quais elas estão relacionadas.  
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Essa condição de autonomia das ouvidorias é, portanto, uma condição sine qua 
non para o exercício público da razão. Contudo, a autonomia é uma condição 
necessária, mas sozinha ela não é suficiente para assegurar o bom funcionamento 
das ouvidorias.  
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Também é preciso romper com o isolamento das ouvidorias através de um poder 
vinculante entre elas.  

 AUTONOMIA DAS OUVIDORIAS NA 
GOVERNANÇA DEMOCRÁTICA 
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FIGURA 3 
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Visão sistêmica 

FIGURA 4 


