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RESUMO: O objeto da presente pesquisa consiste em investigar a ouvidoria 
pública no contexto da universidade, analisando-a como possível ferramenta 
garantidora da legitimidade institucional e da participação popular na gestão 
pública da educação. A relevância do tema se justifica pela própria natureza do 
serviço público de educação, em nível superior, como espaço indissociado do 
fortalecimento da cidadania, democracia e justiça social. A educação 
emancipadora conduz o sujeito a participar dos processos sociais e políticos nos 
quais está inserido, fortalecendo a soberania popular e criando instâncias sólidas 
e democráticas para essa participação, como a ouvidoria, que também possui a 
função de avaliar e melhorar a qualidade de ensino do país, no âmbito de cada 
instituição que a alberga, quando recebe sugestões, reclamações, elogios e 
denúncias em seus canais de atendimento. Os métodos utilizados para 
confecção deste trabalho denominam-se hipotético-dedutivo e jurídico-doutrinal, 
porquanto visam confirmar a hipótese formulada com respaldo nos processos 
científicos de dedução, bem como nos materiais jurídicos e doutrinários 
disponíveis sobre o objeto definido. A pesquisa se embasa na construção um 
caminho metodológico de apuração de dados, com análise de marco teórico e, 
utilizando-se da técnica bibliográfica. No que consiste no método jurídico-
doutrinal, foram utilizadas pesquisas, como consulta a livros e artigos que 
abordam os conceitos de participação popular e institucionalidade, o papel da 
Universidade na construção da democracia brasileira, as funções de uma 
Ouvidoria Pública, bem como a legislação atinente ao tema. Em relação aos 
objetivos encerrados por este trabalho de pesquisa, elencam-se por: a) 
investigar os canais institucionais de comunicação, dentre eles a ouvidoria; b) 
analisar a ouvidoria pública universitária como espaço de promoção de 
participação popular e justiça social; c) refletir sobre os conceitos de legitimidade 
institucional e participação popular; d) propor outras possibilidades de 
concretização do papel da ouvidoria universitária. A hipótese proposta por este 



artigo consiste em afirmar a ouvidoria universitária como espaço de confirmação 
da legitimidade institucional da universidade pública e de fortalecimento da 
participação popular, possuindo, portanto, um papel indispensável à 
concretização da justiça social. Os resultados parciais obtidos apontam para a 
confirmação da hipótese, porquanto a ouvidoria pública no contexto da 
universidade a) recebe todas as demandas do público externo e interno no 
âmbito da universidade, fornecendo os encaminhamentos necessários e sendo 
fiscalizada pela Ouvidoria Geral da União; b) atua em consonância com a 
legislação nacional, incluindo a LAI (Lei de Acesso à Informação), se 
apresentando como canal de participação popular e transparência; c) promove 
maior qualidade no serviço público de educação, inclusive como política pública, 
quando permite a avaliação do serviço pelos seus usuários, para possíveis 
melhorias; d) instrumentaliza a instituição pública com informações necessárias 
para a garantia de justiça social e equidade entre a comunidade universitária e 
seus arredores. 
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