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“É através do exercício da cidadania 
que a população interessada deixa a 
condição de objeto e de massa de 
manobra, passando a sujeito legítimo. 
Como sujeito, na condição de parceiro 
competente de programas e projetos, 
capaz de argumentar e colaborar sobre 
a base de direitos e não somente 
esmolas do Estado; pois somente 
existe serviço público quando a 
população é capaz de o reivindicar e 
controlar, colocando o Estado, seus 
técnicos e os acadêmicos no seu 
devido lugar. A partir daí, é possível o 
Estado de direito, com regras de jogo 
democrático e comuns, controlado de 
baixo para cima, eficiente e eficaz, 
tendo que prestar contas de tudo à 
sociedade”  

Pedro Demo 



 

 

 
RESUMO 

 
 

O objetivo deste trabalho foi identificar a participação popular no controle das 
políticas públicas. A presente pesquisa, quanto aos objetivos, é classificada 
como exploratória; quanto aos procedimentos é pesquisa bibliográfica e 
levantamento; quanto à abordagem do problema é quantitativa e qualitativa. Foi 
elaborado um questionário com treze perguntas, sendo aplicado aos cidadãos, 
no período de 05 a 12 de março de 2015. Foram obtidos 76 respondentes. O 
resultado mostrou que o controle das políticas públicas, por parte da amostra 
da pesquisa, ainda é deficitário, mesmo diante da existência de diversos canais 
de participação. Além disso, o diálogo entre o Estado e a população deverá ser 
realizado de forma transparente, para promover a identificação das reais 
demandas da sociedade e assim desenvolver políticas públicas eficientes. 
Cabe ressaltar que os resultados apurados, nesta pesquisa, não podem ser 
generalizados, pois a amostra não representa a população em sua totalidade. 
Por fim, espera-se que a presente pesquisa tenha gerado impacto nos 
respondentes, contribuindo para a percepção da importância do assunto. Além 
da divulgação dos meios participativos de controle das políticas públicas, assim 
como, em aguçar a utilização destes meios, como uma forma de garantia da 
cidadania e dos direitos constitucionais já adquiridos. 
 
Palavras-chave: participação popular; política pública; controle. 
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1 INTRODUÇÃO   

Durante o estudo de políticas públicas, é possível notar grande 

associação deste tema com o conceito de participação popular. Isto se deve 

em grande parte, pelo crescente interesse da sociedade em entender como 

estas políticas podem afetar diversas áreas, como a saúde, educação, lazer, 

meio ambiente. Além disso, buscar conhecer como determinadas decisões são 

tomadas pelas diversas esferas do governo, faz com que a população, através 

de diversos canais de participação e controle, avalie se estas políticas estão 

sendo devidamente cumpridas.   

Um dos grandes marcos pela busca democrática brasileira foi o 

movimento “Diretas Já”. Em um cenário de autoritarismo, repressão e censura 

o povo através de um único grito, reivindicou o direito basilar de participação 

popular: o voto. A consolidação deste direito foi garantida com a promulgação 

da Constituição Federal de 1988, que ficou conhecida como a Constituição 

Cidadã, após o discurso do Presidente da Assembleia Nacional Constituinte, 

Ulysses Guimarães, em 05 de Outubro de 1988. Com o advento desta 

constituição, a participação popular foi consagrada como direito Constitucional 

nas instancias de decisão e acompanhamento da gestão pública. A partir de 

então, os processos participativos foram institucionalizados, no âmbito da 

sociedade.  

Para Presoto e Westphal (2005, p. 69) “definir participação não é tarefa 

fácil por se tratar de uma ação com diferentes interpretações. De acordo com a 

época e a conjuntura histórica, ela aparece associada a vários termos como 

democracia, representação, organização, conscientização, cidadania, entre 

outros”.  

 Participar significa tomar parte ou ter parte em algo, ou ainda, fazer ou 

ser parte de algo (Bordenave,1994, p.22). Segundo Morón e Duarte participar 

significa intervir em um processo decisório (Morón,1980,p. 103; Duarte,1996,p. 

110).  

Nesse sentido, participação popular pode ser definida como toda e 

qualquer forma, seja individual ou coletiva, de o cidadão participar de 

atividades políticas (Dallari,1985 apud DIAS, 2007). Ainda quanto ao uso da 
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expressão “popular”, esta se torna adequada já que é “nominativo de “povo”, 

que em sentido jurídico, caracteriza o conjunto de nacionais de um Estado, e, 

em sentido político, agrega todos os nacionais portadores de direitos políticos, 

vale dizer, todos os cidadãos, de um Estado” (ACQUAVIVA apud DIAS, 2007, 

p. 46).   

 Para Bava (1994, p.9) “a participação popular é entendida como uma 

intervenção periódica, refletida e constante nas definições e nas decisões das 

políticas públicas”.  

Contudo, Moreira Neto (2000, p.137) esclarece a importância para a 

democracia da participação popular ao afirmar que a: 

Participação é decisiva para as democracias contemporâneas, 
contribuindo para a governabilidade (eficiência), a contenção 
de abusos (ilegalidade), a atenção de todos os interesses 
(justiça), a tomada de decisões mais sábias e prudentes 
(legitimidade), o desenvolvimento da personalidade das 
pessoas (civismo) e tornar os comandos estatais mais 

aceitáveis e facilmente obedecidos (ordem) MOREIRA NETO 
(2000, p.137). 

 

Diante do exposto, ou seja da necessidade da participação dos cidadãos 

para o fortalecimento da democracia, surgiu a problemática da pesquisa: a 

população participa no controle das políticas públicas?  

Quanto à relevância do presente trabalho, ela está em identificar a 

participação popular para o controle das políticas públicas, além de fomentar o 

interesse no cidadão. Já que sua participação é de grande relevância para o 

desenvolvimento da estrutura econômica, política, cultural e social do país. 

 A presente pesquisa está estruturada em nove capítulos. Com o primeiro 

abordando a contextualização, a definição do problema da pesquisa, a 

relevância do estudo. O segundo capítulo apresenta os objetivos geral e 

específicos. Do terceiro capítulo ao sexto está a revisão da literatura. No sétimo 

capítulo estão os procedimentos metodológicos. No oitavo estão os resultados 

da pesquisa. No nono capítulo encontram-se as considerações finais e a 

sugestão de trabalhos futuros. 
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2 OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivo Geral  

 

 

Como objetivo geral, o presente trabalho, buscou analisar a participação 

popular no controle das políticas públicas.  

 

2.2 Objetivos Específicos  
 

Foram determinados como objetivos específicos: apresentar o conceito 

das políticas públicas; compreender o papel da participação popular no controle 

das políticas públicas; apresentar os mecanismos de participação na 

sociedade; analisar o papel do controle social no controle das políticas 

públicas; estudar os fatores que impedem o controle da participação popular. 
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3 POLÍTICAS PÚBLICAS 

Definir o que são políticas públicas não é uma tarefa fácil. Apesar dos 

diversos estudos realizados na área, ainda não há uma única definição sobre o 

tema e não seria justo para construção do conhecimento se houvesse. 

Segundo Trujillo Ferrari (1982, p. 167) “pesquisa é uma atividade humana, 

honesta, cujo propósito é descobrir respostas para as indagações ou questões 

significativas que são propostas”. Logo, ao passo que novas definições são 

criadas sobre o conceito de políticas públicas, novas indagações surgem e o 

assunto é enriquecido de tal forma, que é possível produzir constantemente 

novos conhecimentos, através de novas pesquisas.  

Antes dos diversos conceitos sobre o assunto em referência, buscou-se 

abordar de forma sintética, os introdutores do tema, a fim de demonstrar como 

cada um a partir de suas proposições pôde corroborar, mesmo que de forma 

precípua, com os atuais estudos sobre a participação popular e as ações dos 

decisores de políticas públicas.  

Um dos fundadores da área de Políticas Públicas foi o cientista político 

Harold Lasswell, que através de sua obra Politics - Who Gets What, When, 

How, publicado em 1936, divulgou a mais conhecida definição de políticas 

públicas: quem ganha o quê, quando e como. De acordo com esta definição, 

Lasswell pretendia identificar quem na sociedade política ganhava quais 

benefícios, recompensas e vantagens e o quanto eles recebiam. Além disso, foi 

procurado identificar também, quando e através de quais métodos eles eram 

recebidos, com o objetivo de estudar as consequências das tomadas de 

decisões da atividade política e determinar quais grupos sociais teriam o poder 

para influenciar os decisores de políticas públicas.  

Souza (2006 ) afirma que 

Lasswell (1936) introduz a expressão policy analysis (análise 
de política pública), ainda nos anos 30, como forma de conciliar 
conhecimento científico/acadêmico com a produção empírica 
dos governos e também como forma de estabelecer o diálogo 
entre cientistas sociais, grupos de interesse e governo 
(SOUZA, 2006, p. 23). 

 
A partir dos estudos de policy analysis desenvolvidos por Lasswell, as 

políticas públicas foram descritas como um processo, associando o 

conhecimento acadêmico com as experiências do governo. Ainda decorrente 
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destes estudos, a relação do governo com os diversos grupos de interesses da 

sociedade civil passaram a ser alvo de pesquisas. Com isso, pode-se detectar 

de forma sutil, o princípio das teorias de participação da sociedade civil no 

contexto das políticas públicas. 

Além de Lasswell, pode-se citar pelo menos outros três fundadores, 

considerados os pais da área de Políticas Públicas, sendo eles: H. Simon, C. 

Lindblom e D. Easton. Simon (1957), de forma peculiar introduziu no campo de 

estudo de políticas públicas o conceito de racionalidade limitada dos decisores 

públicos, conhecido como (policy makers). Com esta expressão, Simon 

objetivava demonstrar que a racionalidade limitada dos decisores públicos, seja 

pela falta de informações precisas ou pela falta de tempo para que as decisões 

fossem tomadas, por exemplo, poderia ser maximizada através de ações que 

delimitassem a atuação destes decisores, como o estabelecimento de regras, 

até o momento em que os resultados desejados fossem alcançados, e seus 

interesses próprios fossem minimizados. 

Percebe-se através dos preceitos de Simon, que o comportamento dos 

decisores a partir da estipulação de regras, seria voltado para a busca de 

interesses que não fossem privados, deixando assim um legado teórico, 

daquilo que deve ser a ação do governo frente à tomada de decisões, 

especificamente, aquelas voltadas a políticas públicas. 

Lindblom propôs que outras variáveis, tais como as relações de poder e 

a integração entre as diversas fases do processo decisório fossem 

acrescentadas durante a análise de políticas públicas (SOUZA,2006). Easton 

contribuiu para a área ao definir a política pública como um sistema, ou seja, 

como uma relação entre formulação, resultados e o ambiente. Segundo 

Easton, políticas públicas recebem inputs dos partidos, da mídia e dos grupos 

de interesse, que influenciam seus resultados e efeitos (EASTON apud  

SOUZA, 2006, p. 24). 

Easton expressou de forma clara e objetiva, a relação sistêmica que os 

grupos de interesse devem ter durante o processo de políticas públicas. Isto 

demonstra que a participação destes grupos é um insumo primordial para o 

funcionamento das políticas e para a obtenção dos resultados desejados.  

 Diante do exposto até o momento, foi evidenciado que a relação 

existente entre o campo das políticas públicas e a participação popular é 
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bastante próxima deste os primórdios dos estudos a respeito, e a importância 

desta participação no controle das políticas públicas deve ser incentivada.  

3.1 Afinal, o que são Políticas Públicas? 

Ao se buscar compreender o significado de políticas públicas, deve-se 

antes de tudo conhecer o conceito de política. Isto por que as políticas públicas 

são resultantes da atividade política.  

Segundo Frey, a política apresenta três dimensões: 

a dimensão institucional “polity” se refere à ordem do sistema 
político, delineada pelo sistema jurídico, e à estrutura 
institucional do sistema político-administrativo. No quadro da 
dimensão processual “politics” tem-se em vista o processo 
político, frequentemente de caráter conflituoso, no que diz 
respeito à imposição de objetivos, aos conteúdos e às decisões 
de distribuição. A dimensão material “policy” refere-se aos 
conteúdos concretos, isto é, à configuração dos programas 
políticos, aos problemas técnicos e ao conteúdo material das 
decisões políticas (FREY, 2000, p. 216-217). 

 

Além de estritamente ligadas ao conceito de política, as políticas 

públicas também estão estritamente atreladas ao conceito de poder, pois é 

através dele que os atores políticos articulam suas atividades e ações a fim de 

gerenciá-las.  De acordo com Robert Dahl apud Rodrigues (2011, p. 15) poder 

é “a capacidade de influenciar alguém a fazer algo que, de outra forma, ele/ela 

não faria”. No contexto deste trabalho, pode-se analisar o poder através de 

uma nova perspectiva que não seria somente a de influenciar o próximo, mas 

através da perspectiva de conquistá-lo. Aos poucos, o governo através de 

vários mecanismos de participação, tem fornecido a população o poder de 

controlar as políticas públicas. Este poder de controle foi conquistado pela 

própria sociedade ao longo do tempo, devido a ações como manifestações e 

reivindicações de direitos. 

De acordo com o demonstrado acima, percebe-se que a política pública 

é um campo multidisciplinar de estudo e que, portanto, adquiri diversas formas 

e se relaciona com diferentes saberes. Isto explica o motivo de diversas 

definições sobre o tema na literatura existente.  Segundo Jenkins (1978) apud 

IPEA (2011) política pública é uma conjunção de decisões tomadas por atores 

políticos ou grupo de atores em relação a metas e recursos para se atingir uma 

determinada situação. Corroborando esta definição, Lynn (1980) apud Souza 
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(2006) conceitua a política pública como um conjunto de ações do governo que 

irão produzir efeitos específicos. 

Seguindo esta mesma linha, Mead (1995) apud Souza (2006) a define 

como um campo dentro do estudo da política que analisa o governo à luz de 

grandes questões públicas e Peters (1986) apud Souza (2006) explica que 

política pública é a soma das atividades dos governos, que agem diretamente 

ou através de delegação, e que influenciam a vida dos cidadãos. Anderson 

(1984) apud Viana e Baptista (2012, p. 60) amplia o conceito e  

introduz novos problemas a serem analisados neste campo, ao 
dizer que a política pública é o curso de uma ação proposta por 
um ator ou grupo de atores para solução de um problema ou 
uma questão de interesse, indicando que não somente 
problemas públicos ou sociais se tornam objeto de decisões 

governamentais (VIANA; BAPTISTA, 2012, p. 60). 
 

Diversas características podem ser elencadas de acordo com as 

definições elencadas acima, entre elas a necessidade de atender problemas e 

demandas específicas da sociedade, regular os interesses e conflitos dos 

atores políticos e alterar uma situação existente. Diante disso, resumo o 

conceito de políticas públicas como o conjunto de ações e atividades realizadas 

pelo Estado, com o objetivo de atender as demandas que sejam de interesse 

em comum com a Sociedade. 

Apesar de muito simples, essa definição expressa de forma objetiva um 

conceito multidisciplinar, que pode variar de acordo com a ótica da pesquisa a 

ser realizada. Para fins de conhecimento e prosseguimento deste trabalho, este 

resumo será de grande valia e determinante para uma compreensão e 

divulgação do assunto de forma acessível a todos. 
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4 PARTICIPAÇÃO POPULAR E OS MECANISMOS DE 

CONTROLE 

 

4.1 Institucionalização dos Processos Participativos  

A promulgação da Constituição Federal de 1988, foi um marco histórico 

de redemocratização no Brasil, onde  direitos fundamentais foram 

estabelecidos após um duro período de vinte anos de ditadura militar, baseado 

no conservadorismo, centralização e autoritarismo. O surgimento de 

movimentos sociais, como ongs e, sindicatos, representou a vontade da 

sociedade brasileira em lutar pela conquista da restauração do Estado 

Democrático de Direito, entre outros interesses econômicos, sociais e culturais. 

Prova disto, foi o movimento das Diretas Já, que impulsionou o 

estabelecimento desta, que ficou conheciada como a Constituição Cidadã, 

após discurso realizado por Ulysses Guimarães em 05 de outubro de 1988, 

data de sua promulgação, conforme exposto abaixo: 

A exposição panorâmica da lei fundamental que hoje passa a 
reger a Nação permite conceituá-la, sinoticamente, como a 
Constituição coragem, a Constituição cidadã, a Constituição 
federativa, a Constituição representativa e participativa, a 
Constituição do Governo síntese Executivo-Legislativo, a 
Constituição fiscalizadora.  

 

Dentre as inovações trazidas pela Constituição, pode ser evidenciada a 

consagração da participação popular como direito Constitucional. Conforme 

seu artigo 14 , o direito político foi garantido, pelo exercício da soberania 

popular através do sufragio universal, mediante mecanismos de participação 

como o plebiscito, referendo e iniciativa popular. Segundo Dallari (1996) a 

participação popular prevista na Constituição Federal de 1988 é 

um princípio inerente à democracia, garantindo aos indivíduos, 
grupos e associações, o direito não apenas à representação 
política, mas também à informação e à defesa de seus 
interesses. Possibilita-lhes a atuação e a efetiva interferência 
na gestão dos bens e serviços públicos (DALLARI, 1996, p. 13-
51).  
 

Com isso, a Constituição serviu como gatilho formal para o advento da 

participação popular em âmbitos do governo e principalmente para sua 

institucionalização. 
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O processo de redemocratização do Estado brasileiro foi responsável 

por incentivar o debate sobre a participação da sociedade na tomada de 

decisões do governo. Além disso, o intenso interesse da sociedade em 

entender como as políticas públicas podem afetar os diversos setores sociais, 

tais como saúde, educação, lazer, meio ambiente, etc, faz com que a 

população, através de diversos canais de participação, tenha o poder de 

controlá-las de forma a verificar o seu fiel cumprimento. A institucionalização de 

espaços públicos de participação popular, como os conselhos e conferências, 

onde ocorre a intermediação entre Estado e Sociedade, foi de grande 

importância para a realização de encontros para o debate de assuntos de 

interesses públicos e governamentais. 

A definição do conceito de instituição pela sociologia contemporânea, 

não é unânime. Diversos teóricos a expressam de uma forma diferente, 

entretanto, para este trabalho, o enfoque será dado de forma geral as grandes 

e importantes associações com efeitos culturais ou históricos que denotam 

ordem e mudança social. De acordo com Prates (2000,p.91), o termo significa 

“a idéia de valores e normas sociais estáveis que impõem restrições a 

alternativas de ação e estabelecem ‘scripts’ e rotinas comportamentais 

adequadas a contextos específicos de interação social”. Esta notável definição, 

será capaz de introduzir o conceito de institucionalização utilizado neste 

trabalho. 

A principal característica da participação institucionalizada é a interação 

entre diversos atores a partir de regras formais em um espaço estruturado e 

previsível, permitindo o diálogo organizado entre o governo e a sociedade civil, 

se contrapondo a participação livre, realizada através de manifestações, 

protestos e passeatas, que são realizadas através de estratégias e critérios 

próprios. De acordo com Lyra (2000) apud Rocha (2011) a participação popular 

efetiva somente ocorre quando o cidadão pode "apresentar e debater 

propostas, deliberar sobre elas e, sobretudo, mudar o curso de ação 

estabelecida pelas forças constituídas e formular cursos de ação alternativos" , 

sendo extremamente importante para o exercício de controle das políticas 

públicas. Com isso, possibilitar ao cidadão o acesso as informações 

necessárias para interferir no conteúdo e resultado das políticas públicas 
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através de instituições de processos participativos, representa o 

desenvolvimento da democracia e cidadania brasileira. 

Não obstante a isto, o conceito de democracia participativa, acentuado 

após a promulgação da Constituição de 1988, também foi relevante para o 

advento da participação popular, não somente na tomada de decisões sociais, 

como também no controle das políticas públicas, podendo ser configurada de 

forma direta e representativa. 

Por democracia participativa podemos entender um conjunto 
de experiências e mecanismos que tem como finalidade 
estimular a participação direta dos cidadãos na vida política 
através de canais de discussão e decisão. A democracia 
participativa preserva a realidade do Estado (e a Democracia 
Representativa). Todavia, ela busca superar a dicotomia entre 
representantes e representados recuperando o velho ideal da 
democracia grega: a participação ativa e efetiva dos cidadãos 
na vida pública (SELL, 2006, p. 93). 
 

De acordo com Appio (2004), para que uma política pública funcione de 

forma eficaz é preciso que seja combinado os modelos representativo e 

participativo de democracia. Através desta combinação, poderá ser medido o 

grau de sucesso das políticas públicas implantas pelo Governo, assim como 

legitimar as decisões governamentais, pois, os governantes e governados 

agiriam em torno de objetivos em comum baseados na Constituição e nos 

direitos fundamentais. Junto a isso, a carência democrática que surgisse nos 

sistemas políticos, poderia ser suprida com as ações desenvolvidas pelos 

mecanismos de participação popular.  Ainda conforme este autor, 

[...] a complexidade da sociedade brasileira contemporânea 
impõe que novas instâncias de comunicação social sejam 
engendradas a partir de necessidades locais e coletivas, no 
que se convencionou denominar de instrumentos de 
democracia participativa. (APPIO, 2004, p. 420 - 421) 

 
Dentro deste quadro, a partir da Constituição Federal de 1988, o 

conceito de democracia participativa, alavancou a discussão e o diálogo 

permanente entre sociedade e governo, instituindo mecanismos de 

participação popular, que foram capazes de impulsionaram o controle das 

políticas públicas existentes. 
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4.2 Mecanismos de Participação e Controle 

Diversos são os mecanismos de participação e controle das políticas 

públicas existentes atualmente, entretanto, neste trabalho, serão utilizados 

como base os mecanismos expostos no recente decreto n° 8.243 de 23 de 

maio de 2014, que institui a Política Nacional de Participação Social – PNPS. O 

objetivo deste documento “é fortalecer e articular os mecanismos e as 

instâncias democráticas de diálogo e a atuação conjunta entre a administração 

pública federal e a sociedade civil”. Isso significa, que através deste decreto, as 

instancias de participação já existentes no Governo Federal serão organizadas 

e diretrizes serão estabelecidas para o seu funcionamento. 

Como objetivo, a PNPS também prevê em seu art. 4, inciso VII, o 

desenvolvimento de “mecanismos de participação social acessíveis aos grupos 

sociais historicamente excluídos e aos vulneráveis”, garantindo a acessibilidade 

e transparência das ações governamentais a toda e qualquer parcela social. 

Além disso, uma das grandes novidades trazidas com a instituição da PNPS é 

a criação do Sistema Nacional de Participação Social – SNPS, coordenado 

pela Secretaria-Geral da Presidência da República, que seria responsável por 

estimular os órgãos e entidades do Governo Federal a considerarem a 

utilização das instâncias e mecanismos de participação social na gestão de 

políticas públicas, integrando-as de forma inovadora. 

No art. 6, foram nomeadas as instâncias e mecanismos de participação 

popular, a serem definidas neste capítulo, sendo: "I - conselho de políticas 

públicas; II - comissão de políticas públicas; III - conferência nacional; IV - 

ouvidoria pública federal; V - mesa de diálogo; VI - fórum interconselhos; VII - 

audiência pública; VIII - consulta pública; e IX - ambiente virtual de participação 

social.” A partir de tais mecanismos, diversas políticas públicas e ações do 

governo foram desenvolvidas e controladas, promovendo o contínuo 

desenvolvimento do País, através do exercício da cidadania e democracia, 

permitindo o aumento na qualidade e condição de vida da população. Os 

mecanismos mencionados acima serão brevemente estudados nos próximos 

tópicos deste trabalho.  
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4.2.1 Conselho de Políticas Públicas 

Conforme art. 2, do decreto n° 8.243, conselho de políticas públicas é 

uma “instância colegiada temática permanente, instituída por ato normativo, de 

diálogo entre a sociedade civil e o governo para promover a participação no 

processo decisório e na gestão de políticas públicas.” Isto significa que os 

conselhos somente poderão ser criados por iniciativa do Estado, entretanto, 

sob o regime de responsabilização compartilhada entre Estado e sociedade na 

tomada de decisões públicas. Ainda conforme Maciel (2010): 

Os Conselhos são espaços privilegiados para o exercício 
político, uma vez que representam, do ponto de vista da lei, 
uma iniciativa que possibilita o estabelecimento de novos 
fóruns de participação e novas formas de relacionamento entre 
o Estado e a sociedade civil. Os Conselhos são investidos de 
prerrogativas deliberativas e fiscalizadoras (MACIEL, 2010, p. 
12). 
 

Representantes governamentais e da sociedade civil se reúnem com o 

objetivo de definir as prioridades da agenda política, assim como de opinarem e 

discutirem na formulação, acompanhamento e controle das políticas públicas. 

De acordo com Avritzer e Pereira (2005) os conselhos são considerados 

instituições híbridas, pois o poder de decisão é compartilhado entre o Estado e 

Sociedade, onde interesses específicos e demandas de diversos grupos são 

postos em debate, podendo ainda assumir diversas funções, como a de 

mobilização, fiscalização, deliberação ou consultiva. 

Desde a década de 90 o número de conselhos nacionais aumentou de 

forma considerável. Atualmente, existem 35 conselhos, os quais entre 2003 e 

2013 foram criados dezenove Conselhos e outros dezesseis foram 

reformulados. Devido a isto o número de cidadãos que passaram a controlar as 

políticas existentes aumentou consideravelmente. Em 2013, o Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) publicou um relatório, cujo objetivo era 

conhecer os espaços democráticos de participação no Brasil, especificamente, 

os conselhos nacionais. Neste trabalho, buscou-se entender basicamente 

quem participa destes conselhos, a partir da análise de dados coletados, em 

um levantamento realizado com conselheiros de 21 conselhos nacionais (IPEA, 

2013). Como resultado, pode-se constatar no gráfico 3, do referido relatório, 

que 63,4% dos conselheiros faziam parte da sociedade civil, enquanto 36,6% 

representavam o poder público (IPEA, 2013, p.18). Isto significa que 
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independente da composição e tipo do conselho, a sociedade civil vem 

assumindo seu papel, como integrante da tomada de decisões públicas e 

controle das políticas existentes. 

4.2.2 Comissão de Políticas Públicas 

O art 2, inciso III do Decreto n° 8.243 conceitua a comissão de políticas 

públicas como uma “instância colegiada temática, instituída por ato normativo, 

criada para o diálogo entre a sociedade civil e o governo em torno de objetivo 

específico, com prazo de funcionamento vinculado ao cumprimento de suas 

finalidades.” 

4.2.3 Conferência Nacional 

A conferência Nacional é “uma instância colegiada temática, instituída 

por ato normativo, criada para o diálogo entre a sociedade civil e o governo em 

torno de objetivo específico, com prazo de funcionamento vinculado ao 

cumprimento de suas finalidades” (Decreto n° 8243/2014). Sendo convocada 

pelo Executivo, a conferência possui diversas etapas preparatórias, as quais 

são realizadas em uma estrutura escalonada. De acordo com o exposto pela 

Secretaria Geral da Presidência da República:  

de 1941 a 2013 foram realizadas 138 conferências nacionais, 
das quais 97 aconteceram entre 2003 e 2013 abrangendo mais 
de 43 áreas setoriais nas esferas municipal, regional, estadual 
e nacional. Aproximadamente, nove milhões de pessoas 
participaram do debate sobre propostas para as políticas 
públicas – desde as etapas municipais, livres, regionais, 
estaduais até a etapa nacional. As etapas preparatórias 
(municipais, territoriais, temáticas) são momentos importantes e 
ricos no processo de uma conferência. É nelas que o debate se 
intensifica, tanto nos temas nacionais como nos locais, 
proporcionando ao cidadão oportunidade de propor soluções 
para os problemas da sua cidade, estado e do país.(BRASIL, 
2013). 
 

Através da pesquisa realizada em 2013 pelo IPEA e publicada através 

do relatório intitulado Ampliação da Participação na Gestão Pública, foi 

realizado um estudo sobre as conferências nacionais realizadas entre 2003 e 

2011. Neste trabalho, foram identificados diversos tipos de atos normativos, 

como os decretos, portarias ministeriais e interministeriais e resoluções de 

conselhos, nos quais, percebeu-se que o decreto presidencial foi o ato mais 

utilizado neste período, demonstrando o elevado grau de envolvimento e 
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interesse do Executivo em promover a participação através deste mecanismo 

de controle. 

4.2.4 Ouvidoria Pública Federal 
 

O decreto n° 8.243 define ouvidoria pública federal como sendo a 

“instância de controle e participação social responsável pelo tratamento das 

reclamações, solicitações, denúncias, sugestões e elogios relativos às políticas 

e aos serviços públicos, prestados sob qualquer forma ou regime, com vistas 

ao aprimoramento da gestão pública.” Além disso, a ouvidoria é um importante 

instrumento de inclusão e controle social, promovendo à igualdade de direitos e 

oportunidades de acesso a construção de um processo que garante a 

cidadania. 

A primeira ouvidoria pública surgiu em 1809, na Suécia, com o objetivo 

de receber e direcionar as reclamações dos cidadãos para os órgãos públicos. 

Neste ano, a palavra ombudsman foi instituída na constituição sueca, para 

identificar o funcionário que iria receber estas reclamações e sugestões, tendo 

como missão, agir no interesse da população. No Brasil, o primeiro cargo de 

ouvidor geral público, somente foi criado em 1986 através do Decreto n° 92.700 

e após a promulgação da Constituição Federal de 1988, houve uma rápida 

evolução das ouvidorias. 

Atualmente, o Poder Executivo Federal conta com mais de 250 

ouvidorias, e sua coordenação técnica é realizada pela Ouvidoria-Geral da 

União (OGU), sendo parte integrante da estrutura da Controladoria Geral da 

União (CGU). Outros diversos mecanismos têm sido criados para aumentarem 

a eficácia e efetividade das ouvidorias no país, como é o caso do tridígito 162, 

um canal telefônico único, no qual o cidadão poderá ter acesso amplo e 

irrestrito aos serviços de ouvidoria pública no âmbito estatal e municipal. 

4.2.5 Mesa de Diálogo 
De acordo com o decreto n° 8.243, mesa de diálogo é “um mecanismo 

de debate e de negociação com a participação dos setores da sociedade civil e 

do governo diretamente envolvidos no intuito de prevenir, mediar e solucionar 

conflitos sociais.” Desde 2003 no governo Lula, este mecanismo tem sido 

essencial para a ampliação da participação da população em momentos 

críticos de diversas demandas, inclusive de políticas públicas. Como exemplo, 
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podem ser citadas a Mesa Nacional de Negociação Permanente com os 

Servidores Públicos, instituída em 2003, a Mesa de Negociação do Salário 

Mínimo, instituída em 2005 e a Mesa de Diálogo para Aperfeiçoar as 

Condições de Trabalho na Cana-de-Açúcar, instituída em 2008. 

Atualmente, a Secretaria Nacional de Articulação Social (SNAS) que faz 

parte da Secretaria-Geral da Presidência da República, possui em sua 

estrutura, o Departamento de Diálogos Sociais, o qual tem como um de seus 

objetivos, articular as pautas dos movimentos sociais, em temas específicos 

relacionados à agricultura familiar e movimentos sociais urbanos, por exemplo. 

4.2.6 Fórum Interconselhos 
 

O decreto n° 8.243 o define como sendo um “mecanismo para o diálogo 

entre representantes dos conselhos e comissões de políticas públicas, no 

intuito de acompanhar as políticas públicas e os programas governamentais, 

formulando recomendações para aprimorar sua intersetorialidade e 

transversalidade”. O fórum é de caráter consultivo e se reúne presencialmente 

duas vezes ao ano, a cada semestre, com o objetivo de capacitar os cidadãos 

a acompanhar e participar das tomadas de decisões sobre o orçamento e 

planejamento de políticas públicas, assim como, dos Planos Plurianuais (PPA). 

Em 2011, um fórum foi criado, com a participação de 300 representantes 

da sociedade civil integrantes dos Conselhos Nacionais Setoriais, Comissões e 

Entidades, para discutir a elaboração dos objetivos, metas e execução 

orçamentária do PPA para o período de 2012 até 2015. Como resultado, foram 

apresentadas 629 contribuições da sociedade civil, das quais 77% foram 

incorporadas integralmente. Além disso, o Ministério do Planejamento 

Orçamento e Gestão (MPOG) e a Secretaria-Geral da Presidência da 

República (SGPR) receberam devido a este fórum, um prêmio global da 

Organização das Nações Unidas (ONU) de serviço público, qualificando tal 

mecanismo brasileiro, como uma das melhores práticas inovadoras de 

participação social no mundo. 

4.2.7 Audiência Pública  
 

Apesar de não haver consenso sobre a definição de audiência pública 

na literatura acadêmica, no Decreto n° 8243/14, ela é definida como um 
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“mecanismo participativo de caráter presencial, consultivo, aberto a qualquer 

interessado, com a possibilidade de manifestação oral dos participantes, cujo 

objetivo é subsidiar decisões governamentais”.  

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, elaborou o relatório 

que  

trata da primeira fase do componente de “Diagnóstico e 
avaliação das audiências públicas (APs) realizadas no âmbito 
do governo federal”, do Programa de Pesquisa sobre 
Democracia e Participação. Tal programa de pesquisa integra a 
estruturada Diretoria de Estudos e Políticas do Estado, das 
Instituições e da Democracia (Diest)do Ipea. Esta pesquisa 
conta com a parceria da Secretaria Nacional de Articulação 
Social(SNAS), órgão da Secretaria-Geral da Presidência da 
República (SGPR) (IPEA, 2012, p. 10). 

 

O referido relatório foi denominado Audiências Públicas no Âmbito do 

Governo Federal: análise preliminar e bases para avaliação e concluído em 

2012. Nele foi adotado as definições de audiências públicas, composta das 

características elencadas no quadro 1, adiante. 

Características básicas da 
audiência pública 

Possui caráter consultivo 

Possui caráter pontual 

Possui caráter presencial 

Possui caráter coletivo 

Pressupõe manifestação oral dos participantes 

Implica debate entre os atores envolvidos 

É aberta a todos os interessados 

Contém regras específicas para seu funcionamento 

Quadro 1 - Definição de audiência pública 
Fonte: IPEA, 2013, p. 16. 

 

Ainda, conforme o relatório do IPEA (2012, p, 16) “um dos objetivos 

principais da AP é aumentar a publicidade dos atos da administração pública 

(Soares, 2002; Vasconcelos, 2000; Menezes, 2005; Barcellar Filho, 2002; 

Barros e Ravena, 2011; Serafim, 2007)”, bem como legitimar a ação 

governamental (Soares, 2002; Vasconcelos, 2000; Toni, Machado e Oliveira, 

2009) apud IPEA (2012, p, 16). 

4.2.8 Consulta Pública 
 

Conforme Decreto n° 8243/14, consulta pública é um “mecanismo 

participativo, a se realizar em prazo definido, de caráter consultivo, aberto a 

qualquer interessado, que visa a receber contribuições por escrito da 



25 

 

sociedade civil sobre determinado assunto, na forma definida no seu ato de 

convocação”.  Apesar de serem bem semelhantes às audiências públicas, as 

consultas possuem diferenças na sua estruturação, que se dá a partir de 

ferramentas de votação a distância, como internet e telefone, ao invés de 

presencialmente. Através de tal instrumento, a sociedade pode tornar o pleito 

de concepção de novas normas mais democrático e transparente.  

São diversas as áreas de consultas públicas, sendo elas em Agências 

Reguladoras (ANAC, ANATEL, dentre outras), Ministérios, Conselhos, 

Fundações, Autarquias e Empresas Públicas. 

Em textos legislativos, podem ser encontrados embasamentos, para a 

utilização deste mecanismo, como é o caso da lei nº 9.784/1999, no art. 31, 

§§1º e 2º, que prevê como meio instrutório do processo administrativo, a 

consulta pública, que poderá ser utilizada quando a matéria envolver assunto 

de interesse geral, sendo aberto período para a manifestação de terceiros, 

desde que não haja prejuízo para a parte interessada, antes da decisão do 

pedido. Seja em processos administrativos, ou em elaboração e controle de 

políticas públicas, a consulta é um importante instrumento de participação. 

4.2.9 Ambiente Virtual de Participação Social 
 

Segundo Decreto n° 8243/14, esta forma de controle se refere ao 

“mecanismo de interação social que utiliza tecnologias de informação e de 

comunicação, em especial a internet, para promover o diálogo entre 

administração pública federal e sociedade civil.”  

Atualmente, há diversas formas de a sociedade, através de meios 

eletrônicos, conforme pode ser observado no quadro 2, a seguir:  

PORTAL OBJETIVO 

Portal Ouvidorias. 
Gov (e-Ouv) 

Canal integrado para encaminhamento de manifestações a 
órgãos e entidades do Poder Executivo Federal; Neste canal, o 
usuário receberá uma resposta a sua reclamação dentro de 
vinte dias, podendo ser prorrogada por mais 10, mediante 
justificativa. 

Portal Governo 
Eletrônico (e-

Gov) 

Portal onde estão contidos os Programas de Governo Eletrônico 
Brasileiro, onde modernas tecnologias são utilizadas para 
democratizar o acesso à informação e ampliar as discussões 
quantos aos serviços públicos e demais políticas públicas do 
governo. Neste portal, poderão ser verificadas todas as 
consultas públicas existentes 
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Portal Brasil - 
Participa.br 

Portal onde o cidadão poderá contribuir nas consultas que estão 
em andamento, sugerir temas para o próximo debate e divulgar 
e buscar apoio para as suas propostas 

Portal de Acesso 
à Informação 

portal que permite que qualquer pessoa física ou jurídica 
encaminhe pedidos de acesso à informação para órgãos e 
entidades do Poder Executivo Federal 

Portal da 
Transparência 

Portal onde estão disponíveis informações sobre o Poder 
Executivo Federal. Por meio das consultas é possível obter 
dados sobre: gastos diretos do Governo Federal, transferências 
de recursos a Estados e Municípios, convênios com pessoas 
físicas, jurídicas ou entes governamentais, previsão e 
arrecadação de receitas e servidores do Governo Federal 

Quadro 2 – Ambientes Virtuais de Participação Popular 
Fonte: A autora. 

 

Desta forma, através desses canais virtuais, pode ser estabelecido o 

diálogo entre a administração pública federal e a sociedade. Esta deve exercer 

seu papel democrático, fiscalizando e controlando as ações do governo.  
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5 CONTROLE SOCIAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

5.1 Conceitos  
 

 A palavra “controle” possui vários significados e conotações, os quais 

deverão ser compreendidos de acordo com a função específica em que será 

aplicado. Sua real origem não pode ser afirmada, entretanto, enquanto alguns 

estudiosos a consideram originária do inglês, outros a consideram de origem 

francesa. Meirelles (1998, p. 544) conceitua esta palavra como a “faculdade de 

vigilância orientação e correção que um Poder, órgão ou autoridade exerce 

sobre a conduta funcional de outro.” Ainda a respeito do assunto, o autor, em 

nota de rodapé, aborda o “controle” da seguinte forma: 

A palavra controle é de origem francesa (controle) e, por isso, 
sempre encontrou resistências entre os cultores do vernáculo. 
Mas, por ser intraduzível e insubstituível no seu significado 
vulgar ou técnico, incorporou-se definitivamente em nosso 
idioma, já constando dos modernos dicionários da Língua 
Portuguesa nas suas várias acepções. E, no Direito pátrio, o 
vocábulo controle foi introduzido e consagrado por Seabra 
Fagundes desde a publicação de sua insuperável monografia 
O Controle dos Atos Administrativos pelo Poder Judiciário ( 1ª 
ed. 1941) 
 

De acordo com Comparato (1975), a palavra “controle” é um neologismo 

da língua portuguesa, sendo sua origem francesa com grande influência da 

língua inglesa. No francês o vocábulo assume o sentido de verificação ou 

fiscalização, enquanto no inglês de regular ou dominar. Para fins deste 

trabalho, a abordagem francesa é a mais adequada, tendo em vista, que foi a 

mesma abordagem utilizada na Constituição de 1988, conforme Britto (1992): 

Nos dicionários da língua portuguesa, controle é verificação, 
investigação, fiscalização. Ato de penetrar na intimidade de 
algo ou de alguém, com ‘animus sindicandi’.Pois com esse 
mesmo sentido é que o vocábulo foi recepcionado pela 
Constituição Federal de 1988 , que, ao dispor sobre o controle 
externo e o controle interno da União, o fez debaixo de seção 
normativa que começa com o nome ‘fiscalização’ (BRITTO, 
1992, p. 114-22). 
 

Atualmente, a palavra é muito utilizada para fins contábeis, entretanto, 

sua aplicação é ampla e deve ser utilizada de acordo com o âmbito em que 

está inserida. Para Chiavenato (1997, p.273), a finalidade do controle é 
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[...] de assegurar que os resultados daquilo que foi planejado, 
organizado e dirigido se ajustem tanto quanto possível aos 
objetivos previamente estabelecidos. A essência do controle 
reside na verificação se a atividade controlada está ou não 
alcançando os objetivos ou resultados desejados. O controle 
consiste fundamentalmente em um processo que guia a 
atividade exercida para um fim previamente determinado 
(CHIAVENATO, 1997, p.273). 

 

Para Oliveira (2005, p.427) “controlar é comparar o resultado das ações, 

com padrões previamente estabelecidos, com a finalidade de corrigi-las se 

necessário”. Em resumo a estes dois conceitos apresentados, pode-se concluir 

que controle nada mais é, do que verificar e fiscalizar se a realização de 

determinada ação está de acordo com os seus objetivos. 

Corroborado a isto, existem dispositivos legais que disciplinam e 

incentivam o controle das atividades realizadas pelo governo. A Constituição 

Cidadã, estabeleceu em seu artigo 70, que o controle referia-se a “fiscalização 

contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das 

entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, 

economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas”. Além disso, 

definiu as formas de controle como externo e interno. 

 Tais formas de controle se tornaram insuficientes com o tempo, 

emergindo-se a necessidade de atribuir o controle a outros atores que não 

fosse o Estado, surgindo então, o conceito de controle social, o qual pode ser 

exercido individualmente por cada cidadão ou em conjunto pela sociedade. De 

acordo com Paiva (2004, p.29) “a Sociedade controla a Administração Pública 

ou por mecanismos criados pela própria sociedade dentro do Estado (controle 

governamental) ou fora dele (Controle Social).” 

Antes mesmo da promulgação da Constituição Federal de 1988, o 

Decreto Lei n° 200/67, preceituou os princípios fundamentais das atividades da 

Administração Federal. Dentre eles, encontra-se no inciso V, o controle. Tal 

documento foi de extrema importância para o desenvolvimento do conceito do 

controle social, que posteriormente também foi destacado pela Lei 

Complementar n° 101/2000, conhecida como a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 O controle social representa a descentralização do Estado, uma vez que 

motiva grupos de pessoas a realizar participação efetiva na gestão pública, 

Além disso, é uma importante ferramenta de prevenção da corrupção e do 
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fortalecimento da cidadania. É incontestável a importância deste mecanismo 

para auxiliar os órgãos estatais a fiscalizar os recursos públicos, já que atribui à 

sociedade papel central de reivindicação e controle das ações do Estado. De 

acordo com Siraque (2009, p.103) controle social é  

o ato realizado individualmente ou coletivamente pelos 
membros da sociedade, por meio das entidades juridicamente 
organizadas ou não, através de diversos instrumentos jurídicos 
colocados à disposição da cidadania para fiscalizar, vigiar, 
velar, examinar, inquirir e colher informações a respeito de algo 

(SIRAQUE, 2009, p.103). 

Esta parceria entre a sociedade e o governo gera resultados positivos 

quanto ao setor econômico, social e cultural. Quanto os resultados 

econômicos, o controle social é capaz de evitar que recursos financeiros sejam 

destinados à corrupção. Quanto aos ganhos sociais, pode ser exaltada a 

melhoria na qualidade dos serviços públicos e quanto aos resultados culturais, 

ressalta-se o fortalecimento de valores necessários para o exercício da 

cidadania, como a noção de responsabilidade sobre os bens públicos (LIRA et. 

al. 2003) 

Segundo Paiva (2004), no Brasil não existe uma cultura efetiva de 

participação em concelhos e associações de controle social e isso se deve ao 

fato de o Brasil ter passado quase 20 anos de ditadura militar, cuja participação 

popular não era uma prioridade. Assim, o controle social deve ser desenvolvido 

na sociedade de forma gradual e se adequando as transformações culturais 

visando a sua eficácia. De acordo com Silva (2002, p.54) “seriam necessários 

investimento em educação política, em educação social, no desenvolvimento 

de uma cultura política e na ampliação dos espaços públicos de atuação, para 

consolidar um modelo de controle social”. 

Além disso, o controle social é capaz de legitimar o Estado perante seus 

cidadãos, incentivando a participação social e reforçando a democracia. 

Quanto às políticas públicas, o controle social é de extrema importância para 

garantir que estas atendam as principais necessidades da sociedade, 

tornando-as mais eficientes e criteriosas em seu espaço de atuação. 

Corroborado a isto, a publicidade e transparência dada pelo governo de suas 

ações, faz com que a sociedade controle as políticas públicas de forma 

organizada e estruturada. 
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5.2 Publicidade e Transparência  
 

 O princípio da publicidade está expresso no artigo 37 da Constituição 

Federal, a saber: “a administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência [...] “  

 A partir do princípio da publicidade dá-se a obrigação de que todos os 

atos administrativos do governo estejam disponíveis aos cidadãos e sejam 

divulgados de forma acessível ao conhecimento de todos, sendo um importante 

requisito de eficácia e moralidade. Não se admite ações sigilosas do governo, 

ressalvado aos casos que o sigilo seja indispensável, tendo em vista que o 

objeto de manejo do Estado é de interesse público. De acordo com o artigo 5, 

XXXIII da Constituição Federal: 

todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de 
seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que 
serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, 
ressalvada aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança 
da sociedade e do estado. 
 

Decorrente deste princípio surgiu o conceito de transparência, onde os 

atos do governo devem ser divulgados e estarem disponíveis em linguagem 

clara e meios acessíveis. Com o objetivo de por em prática tal princípio, em 

2004 foi criado o Portal da Transparência pela Controladoria Geral da União, 

para assegurar a boa e correta aplicação dos recursos públicos, permitindo que 

o cidadão acompanhe como o dinheiro público está sendo utilizado e ajude a 

fiscalizar, conforme consta no referido portal.  

A transparência é considerada pelo governo um importante antídoto 

contra a corrupção e através de ferramentas como esta, a participação popular 

se torna mais consistente, pois possuirão acesso a todas as informações 

necessárias para acompanhar os atos da administração pública. Junto a isso, a 

população terá subsídios para participar das discussões institucionalizadas 

sobre as políticas públicas existentes, realizando o controle efetivo das 

mesmas. 

 A Lei da Transparência – Lei Complementar n° 131 de 27 de maio de 

2009, assegura o exercício da transparência, mediante: 
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“I – incentivo à participação popular e realização de audiências 
públicas, durante os processos de elaboração e discussão dos 
planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos; 
II – liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da 
sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas 
sobre a execução orçamentária e financeira, em meios 
eletrônicos de acesso público 
III – adoção de sistema integrado de administração financeira e 
controle, que atenda a padrão mínimo de qualidade 
estabelecido pelo Poder Executivo da União e ao disposto no 
art. 48-A.” 

 

 Através desta lei, União, Estados, Distrito Federal e Municípios devem 

divulgar seus gastos periodicamente. Além desta, a Lei de Acesso à 

Informação, n° 12.527, sancionada em 18 de novembro de 2011, também 

configura um importante instrumento para promover e facilitar a transparência 

dos atos do governo. Para ambas as Leis, a maior dificuldade a ser enfrentada, 

diz respeito à conquista quanto à mudança cultural da necessidade de 

compartilhamento de informações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

6 FATORES QUE IMPEDEM A PARTICIPAÇÃO POPULAR NO 
CONTROLE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

 Inúmeros são os fatores que impedem a participação popular no controle 

das políticas públicas, dentre eles estão segundo Silva e Alfradique (2006) 

apud Lacerda (2013), o clientelismo político, o assistencialismo ou paternalismo 

político, as dificuldades para acessar as informações públicas e a falta de 

cultura participativa e fiscalizatória. Estes impeditivos facilitam as 

desigualdades econômicas, a corrupção e a exclusão social, ferindo o princípio 

da igualdade e prejudicando o exercício da cidadania através da participação 

popular. Estas práticas também tornam as políticas públicas ineficientes, 

dificultando assim, o seu correto desenvolvimento e aproveitamento frente às 

necessidades da sociedade. 

6.1 O Clientelismo Político 
 

 O clientelismo político é a utilização da Administração pública para 

prover serviços para alguns privilegiados em detrimento da sociedade no geral. 

Neste caso, os privilegiados não são somente a elite social, mas também a 

parcela mais pobre da sociedade, que por sinal, por necessitarem mais dos 

serviços públicos, acabam sendo grandes indutores deste problema.  Por ser 

realizado através do poder público, o clientelismo impede que o político ou 

funcionário público, em poder de sua função, exerça seu trabalho de forma 

impessoal e eficaz, deixando de propor e debater políticas públicas capazes de 

melhorar a qualidade de vida da sociedade.  

 É preciso compreender o quanto o clientelismo político exerce influência 

na definição de políticas públicas e impede que a população exerça o correto 

controle das mesmas. A partir do momento em que políticos privilegiam sua 

clientela, em troca de votos, por exemplo, a desigualdade é fomentada e tais 

privilegiados induzem a condição de alienação dos cidadãos, pois aceitam 

determinadas situações em troca de interesses pessoais, não dando 

visibilidade para a agenda de políticas públicas existentes e formuladas por tal 

político. Assim, o controle das políticas públicas, quando realizado, é com o 

objetivo de promover aquele que a elabora e não de reconhecer realmente o 

seu desempenho, resultando em políticas ineficientes e que não condizem com 

a necessidade da sociedade. O controle então se torna ineficiente e até mesmo 
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inexistente já que o grau de participação “consciente” do cidadão é cada vez 

menor com o clientelismo.  

 Diante do exposto, a falta de impessoalismo utilizado no clientelismo, 

impede a correta verificação e fiscalização das políticas públicas, onde os 

maiores prejudicados serão os próprios cidadãos, pois deixam de exercer a 

cidadania, para viverem à custa da misericórdia política. Siraque (2009, p. 164-

168) propõe diversas ações para combater o clientelismo político, dentre elas 

estão: desburocratização da Administração Pública para evitar a venda de 

facilidades; mecanismos de transparência dos atos da Administração Pública e 

facilitação de informações; ter como prioridade da Administração Pública a 

prestação de serviços com qualidade aos cidadãos e cidadãs; políticas públicas 

integradas de inclusão social; dentre outras. 

6.2 Dificuldades para Acessar as Informações Públicas 
 

 O direito de acesso a informações públicas é um direito constitucional, 

expresso no art. 5°, inciso XXXIII, conforme abaixo: 

Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações 
de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, 
que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de 
responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja 
imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. 

 
 O acesso a informações públicas amplia a capacidade dos cidadãos 

interferirem na tomada de decisões públicas, assim como de realizar o devido 

controle das políticas públicas. Por este e outros motivos, este tema tem sido 

cada vez mais reconhecido em várias partes do mundo. Ocorre que existem 

dificuldades reais para o acesso a tais informações, dentre elas está à falta de 

cultura tanto da sociedade quanto dos servidores públicos de prestarem 

informações de forma solicita e prestativa. 

 Mesmo com a criação da Lei de Acesso à Informação, já mencionada 

em capítulo anterior, a burocracia da máquina pública e a falta de acesso a 

meios digitais pela maior parte da população impede que todos possuam 

acesso às informações de forma igualitária. Logo, uma pequena parcela 

privilegiada da sociedade que as detém se aproveitam destas a fim de 

manipular massas expressivas e controlar políticas públicas da forma que lhe 

convém. 
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6.3 A Falta de Cultura Participativa e Fiscalizatória 
 

 A falta de cultura participativa e fiscalizatória é um problema enraizado 

na sociedade brasileira, baseada em práticas constituídas durante toda a 

história do País.  

 A fim de ilustrar o pensamento aqui descrito, é possível citar Mello, 

(2012, p. 19), abordando sobre a falta de compromisso do governo em realizar 

o controle dos atos da Administração Pública e do desinteresse da sociedade 

em exercer seus direitos. 

A resposta não é tão difícil de ser encontrada. Simplesmente 
porque, de um lado, os órgãos encarregados de controlá-lo não 
têm vontade política de fazê-lo devidamente, ou até mesmo 
ignoram a cópia de recursos manejáveis para tanto; de outro 
lado, porque, inexistindo entre nós uma mediana consciência 
de cidadania _ fruto, como já se disse, de nossas 
circunstâncias históricas e do crônico subdesenvolvimento 
econômico, social, político e cultura _ os cidadãos fazem 
inconscientemente um desdobramento e uma contraposição 
absoluta entre o que é ‘do interesse do Estado’ e o que é do 
interesse de cada qual, como se inexistisse inter-relação entre 
ambos. Em suma: não consideram os assuntos do Estado, os 
bens do Estado, os interesses do Estado, como questões que 
lhes sejam verdadeiramente pertinentes, mas como coisas 
alheias _ na melhor das hipóteses, como assunto dos 
políticos.” (MELLO, 2012, p. 19-20). 
 

Diante dos diversos mecanismos de participação existentes e colocados 

à disposição da sociedade, todo e qualquer cidadão pode participar direta e 

indiretamente do controle das políticas públicas e da fiscalização das atividades 

realizadas pelo Estado. 
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7 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

O presente estudo terá abordagem qualitativa para seu 

desenvolvimento, uma vez que seu objetivo é analisar a importância da 

participação popular no controle das políticas públicas a partir de uma ótica 

descritiva. Segundo Malhotra (2001, p. 155), a abordagem qualitativa “é uma 

metodologia de pesquisa não estruturada, exploratória, baseada em pequenas 

amostras que proporcionam insights e compreensão do contexto do problema”. 

A partir deste método de estudo, será possível compreender como a sociedade 

se comporta dentro de uma realidade onde o controle das políticas públicas 

ainda é um tema complexo e de difícil alcance por diversas razões históricas e 

culturais. 

 A pesquisa será realizada através do viés descritivo, pois visa descrever 

as características de determinada população ou fenômeno ou o 

estabelecimento de relações entre variáveis. Envolve o uso de técnicas 

padronizadas de coleta de dados: questionário e observação sistemática (Gil, 

1991). A coleta de dados será realizada através de pesquisa bibliográfica com 

o objetivo de ampliar o conhecimento na área estudada e de dominá-lo, para 

depois utilizá-lo como modelo para a sustentação do problema da pesquisa 

(Koche,1997). Além disso, a pesquisa de campo também será realizada, como 

forma de compreender a realidade do Estado do Rio de Janeiro quanto aos 

movimentos e mecanismos de participação popular. 

 A pesquisa de campo foi realizada no período de 05 a 12 de março, 

através da aplicação de um questionário com perguntas estruturadas, com o 

objetivo de avaliar as condições e circunstâncias do problema de pesquisa. As 

perguntas terão respostas fechadas, abertas e de múltipla escolha, onde o 

entrevistado irá escolher as repostas que melhor lhe convir. O questionário foi 

escolhido, pois é uma ferramenta que possibilita atingir um grande número de 

pessoas de maneira eficiente e sem custos. Além disso, ele foi elaborado e 

aplicado através da ferramenta digital conhecida como Google Doc 

Formulários.  

O questionário de pesquisa foi divulgado através do endereço eletrônico: 

<https://docs.google.com/a/id.uff.br/forms/d/1A6GKqu5WhKhVArfuXzRytb9gur

CVxJWkM7nYIQyKzU/viewform>. Todas as respostas realizadas através deste 
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questionário foram enviadas diretamente para uma planilha em eletrônica, onde 

foi possível realizar a tabulação e análise das mesmas. 

 A amostra, de 76 respondentes, contemplou cidadãos do Estado do Rio 

de Janeiro. Esta região foi escolhida, por ser a região onde resido e pelo meu 

enorme interesse em auxiliar no desenvolvimento político, social e econômico 

da região. 
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8 ANÁLISE DOS RESULTADOS  
 

 Com o objetivo de identificar de forma empírica o nível e as formas de 

participação realizadas pela sociedade e corroborar a fundamentação teórica 

apresentada no presente trabalho, foi realizado através de questionário a 

pesquisa de campo, onde 76 respondentes expuseram suas opiniões a 

respeito do tema.  

Em um primeiro momento, as perguntas tinham como finalidade 

conhecer o perfil dos participantes. Mais da metade dos respondentes do 

questionário são jovens, de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, conforme 

gráfico 1, a seguir: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Quanto ao grau de escolaridade, 63% são graduados, não havendo 

nenhum participante com escolaridade abaixo do ensino fundamental, 

conforme gráfico 2, a seguir: 

 
       Gráfico 2 - Grau de Escolaridade 
       Fonte: A autora. 

 

Tal resultado presume que a maioria dos participantes teve oportunidade 

de acesso a determinadas informações em ambiente universitário, que 

pudessem auxiliá-los a construir e desenvolver opinião crítica, a respeito do 

assunto abordado neste trabalho. Entretanto, esta presunção não é totalmente 

Gráfico 1 – Faixa Etária 
Fonte: A autora. 
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verdadeira, tendo em vista que o interesse e conhecimento sobre o assunto 

independem do grau de escolaridade ou faixa etária, pois de acordo com a 

análise das respostas, 41% dos participantes são graduados e/ou graduandos 

e não realizam o controle das políticas públicas.  

Para finalizar a análise quanto ao perfil, foram identificados que 58% dos 

respondentes são do sexo feminino.  

Após a identificação do perfil dos respondentes, teve início a análise das 

respostas específicas, quanto à participação popular no controle das políticas 

públicas.  

Cabe ressaltar que a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, em seu 

artigo 8, parágrafo único, com a nova redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 51/2011, estabelece: 

É dever do Estado garantir a todos uma qualidade de vida 
compatível com a dignidade da pessoa humana, assegurando a 
educação, os serviços de saúde, a alimentação, a habitação, o 
transporte, o saneamento básico, o suprimento energético, a 
drenagem, o trabalho remunerado, o lazer e as atividades 
econômicas, devendo as dotações orçamentárias contemplar 
preferencialmente tais atividades, segundo planos e programas de 
governo (CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, 2011). 

 

 Sendo assim, a realização desses deveres do estado pressupõe a 

garantia de qualidade de vida e, portanto, um elevado grau de satisfação da 

população com os serviços prestados.  

Porém, quando questionados sobre ações do governo do estado que 

mais agradam ao respondente, 47% alegam que não há nada que o Estado 

faça que os agradem, conforme gráfico 3, a seguir:  

 
Gráfico 3 - O que o governo faz que mais agrada 
Fonte: A autora. 
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Tal resultado sugere insatisfação em relação à deficiência e a falta de 

serviços públicos. Em contraponto, 11% (onze) dos participantes se sentem 

agradados, com os serviços prestados pelo governo do Estado na área de 

segurança, tais como a criação de Unidades de Polícia Pacificadora - UPP's 

em comunidades, o controle do tráfico de drogas e o policiamento de pontos 

turísticos.  

Limpeza da cidade, obras de infraestrutura, urbanização, revitalização e 

gestão das calamidades públicas representam os motivos pelos quais outros 

11% (onze) por cento dos respondentes se sentem satisfeitos com os serviços 

e ações do governo. Além disso, investimentos em transportes públicos, 

esportes, cultura, educação à distância e a manutenção das Unidades de 

Pronto Atendimento – UPA’s também foram citadas pelos demais participantes. 

Cabe ressaltar que programas como o restaurante cidadão e o poupa tempo, 

investimentos no interior do estado e o mantimento de órgãos de fiscalização 

estão englobados no gráfico como “outros”, pois resultam de respostas 

isoladas. 

Os resultados expostos anteriormente, onde setores como o de 

educação e saúde tiveram um alto grau de insatisfação, foram corroborados 

com o resultado da pergunta sobre qual política pública deveria receber mais 

atenção do governo do estado do Rio de Janeiro, conforme gráfico 4, a seguir:  

 

 
Gráfico 4 - Política Pública deve receber mais atenção do governo no Estado 
do RJ  
Fonte: A autora. 
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Tendo em vista que somente 7% dos participantes da pesquisa se 

agradam com as ações do governo referente à educação, aqui, pode-se 

observar que a maioria dos respondentes acredita que as políticas públicas de 

educação carecem de atenção e deve ser o ponto focal do governo.  

Seguindo esta linha de pensamento, o mesmo ocorre com a área de 

saúde, onde somente 5% se mostraram satisfeitos com tal área e, portanto, 

segundo os respondentes, esta deveria ser a segunda política pública a 

receber atenção do governo. Já as políticas públicas de segurança e meio 

ambiente seriam a terceira e quarta, respectivamente, a receberem devida 

atenção do governo. Por último viriam as políticas públicas de Assistencial 

Social e Cultura.  

Apesar de a maioria dos participantes indicar as políticas públicas 

necessárias para a melhoria de qualidade de vida da sociedade, e até mesmo 

demonstrarem insatisfação, quanto às políticas públicas existentes, 

pouquíssimos realizam em seu dia a dia, o controle delas, quando 

questionados sobre a participação no controle, conforme demonstra o gráfico 5, 

a seguir: 

Gráfico 5 - Meio de participação que você realiza o controle das políticas públicas de 
seu estado 
Fonte: A autora. 
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 Percebe-se no gráfico 5, que mais da metade dos participantes, não 

realiza o controle das políticas públicas. Aqueles que realizam, o fazem em sua 

grande maioria através de sites e ambientes virtuais. A Portaria Interministerial 

n°140, de 16 de março de 2006, legalizou “a divulgação de dados e 

informações pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, por 

meio da rede mundial de computadores – internet”. Este ato garante a 

sociedade o acesso as informações públicas de forma simples e acessível. As 

redes sociais em especifico, também configuram uma forma de organização 

com potencial de conectar os atores de diversos níveis e categorias sociais 

(BODIN; CRONA, 2009).   

A falta de controle, das políticas públicas, pela população gera impactos 

reais em diversos setores sociais. Sendo necessário que os meios de 

participação existentes sejam divulgados, de forma a garantir que todos 

exerçam seus direitos constitucionais, quanto à participação.  

Também, buscou-se identificar quais são as dificuldades existentes, para 

a realização do controle das políticas públicas. O resultado pode ser 

evidenciado no gráfico 6, a seguir: 

 
Gráfico 6 - Dificuldades existentes para a realização do controle das políticas públicas 
Fonte: A autora. 
 

 Nota-se que a falta de transparência do governo, na divulgação de seus 

projetos, foi a principal dificuldade apontada pelos respondentes, para a 
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realização do controle. Em seguida, a falta de interesse da população em 

exercer o controle foi o segundo motivo para representar tal dificuldade.  

Quanto menor for à transparência nas ações do governo, maior será a 

falta de conhecimento sobre o assunto e, portanto, o exercício do controle 

estará cada vez mais distante da cultura brasileira.  

 Diante do exposto, é possível afirmar que os respondentes apontaram 

como dificuldade a falta de mecanismos no Estado para exercer o controle, 

deriva da falta de conhecimento e interesse sobre o assunto. Tendo em vista 

que, atualmente, existem diversos canais de participação, além de formas de 

obtenção informação. A maioria dos canais como sindicatos e audiência 

pública permite e garante a participação da sociedade como um todo, por isso, 

é necessário que a dificuldade no acesso às informações seja dirimida não 

somente pelo governo, mais também por cada cidadão. 

 Sendo assim, determinadas atitudes a serem tomadas pelo governo 

podem auxiliar neste processo de realização do controle, tal como divulgar os 

atos e projetos do governo de forma simples e clara. Esta atitude representa a 

opinião de 29% dos respondentes da pesquisa, conforme demostrado no 

gráfico 7, a seguir: 

 
Gráfico 7 - Atitude a ser tomada pelo governo que poderia auxiliar no controle das 
políticas públicas 
Fonte: A autora. 
 

 Seguindo a análise do gráfico 7, nota-se que 28% dos respondentes 

acreditam que se os níveis de diálogo do governo com a sociedade fossem 
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aumentados, o controle das políticas públicas poderia ser mais bem exercido. 

Em complemento a isto, 22% dos participantes creem que a criação de setores 

e leis que incentivem a participação popular, poderia auxiliar no controle em 

questão. Por fim, 21% desejam que os níveis de participação sejam mais 

acessíveis. Todas as atitudes mencionadas enfatizam a responsabilidade do 

Governo, quanto ao provimento de ferramentas de participação eficientes e de 

fácil acesso.  

No questionário aplicado, os participantes tiveram a oportunidade, 

através da pergunta com o tipo de resposta aberta, de demonstrar sua opinião 

sobre quem seria o responsável a realizar o controle supracitado. A maioria dos 

participantes acredita que a população é a responsável, por realizar o controle 

das políticas públicas conforme observa-se no gráfico 8, a seguir: 

 
      Gráfico 8 - Deve fazer o controle e desenvolvimento das políticas públicas 
      Fonte: A autora. 

  
Ainda na análise do gráfico 8, observa-se que 34% respondentes 

entendem que o dever de realizar o controle, das políticas públicas, é do 

Governo. Porém, 16% opinam que o controle deve ser realizado pela 

população junto com o governo, enquanto 5% (cinco) por cento não souberam 

responder a questão. 

Na literatura acadêmica existente, é difícil encontrar a resposta correta 

para a pergunta representada pelo gráfico. Tal fato deve-se a complexidade do 

assunto, assim como a falta de estudos e discussões existentes sobre este 

campo. De acordo com o representado neste trabalho, tanto o controle 
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realizado pelo Governo quanto o realizado pela população são de extrema 

importância, enfatizando sempre o realizado pela população, pois esta é o 

termômetro para se medir as reais necessidades existentes. Entretanto, a 

realização do controle em conjunto e de forma cooperada entre Governo e 

população seria a melhor forma de exercer o controle e nivelar o diálogo entre 

os mesmos. 

O controle social é um dos mecanismos de controle mais importante e 

eficaz para o desenvolvimento do meio em que se está inserido. Através dele, 

o cidadão pode participar ativamente na gestão pública, na fiscalização, e no 

monitoramento das ações da administração pública quanto às políticas 

públicas. Nesse sentido, buscou-se saber através de quais meios os 

participantes realizavam o controle social das políticas públicas.  A maioria dos 

respondentes alega que realizam o controle social através dos jornais na 

Televisão, conforme pode ser observado no gráfico 9, adiante. Isto remete ao 

fato de que quanto mais acessível e prático o canal de obtenção de 

informação, mais a população no geral, estará apta a realizar o controle das 

políticas públicas. 

 
Gráfico 9 - Meios que realiza o controle social das Políticas Públicas            

                 Fonte: A autora. 
 

Ainda na análise do gráfico 9, observa-se que em segundo lugar, 

conforme os respondentes, o controle social das políticas públicas é realizado 

através das redes sociais, seguido da leitura de jornais físicos e da conversa 

com amigos e familiares. Esta última forma de exercício do controle, é de 

máxima relevância, pois demonstra o quanto a sociedade está interessada em 
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dialogar sobre o assunto. Outros meios de controle informados e realizados por 

alguns dos participantes são através dos rádios e de conselhos de segurança.  

Cabe ressaltar que os resultados apurados, nesta pesquisa, não podem 

ser generalizados, pois a amostra não representa a população em sua 

totalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 O objetivo geral deste trabalho foi analisar a importância da participação 

popular no controle das políticas públicas. Com isso, foi necessário 

compreender não somente o conceito e origem das políticas públicas, como 

também as formas de participação popular. A correlação entre esses dois 

termos denota o quanto cada cidadão é capaz de interferir positivamente nas 

ações do governo, garantindo assim, maior qualidade de vida, já que os 

serviços públicos tendem a ficarem mais eficazes com o referido controle. 

 As políticas públicas, em seus diversos setores têm aumentado no Brasil 

gradativamente, isso significa que ainda há muito a ser realizado pelo governo 

Brasileiro e em específico no estado do Rio de Janeiro. Conforme estudo 

realizado através do questionário, foi possível perceber que a população está 

extremamente insatisfeita com a falta e deficiência de serviços públicos. 

Entretanto, apesar de tal insatisfação, pouquíssimos realizam seu controle, 

mesmo diante da existência de diversos canais de participação. Tal fato atribui-

se a falta de cultura fiscalizatória no país, derivado da falta de conhecimento 

e/ou interesse do cidadão.  

 Aqueles que de forma superficial realizam o controle, o fazem através de 

canais de comunicação, em específico em sites da internet e redes sociais. 

Isso leva a crer que quanto mais simples e acessível for o canal de 

participação, mais pessoas serão capazes de intervir e discutir a respeito do 

assunto de forma coerente e consciente. Sendo assim, aumento do diálogo do 

Estado junto à população através da transparência e publicidade de seus atos 

também pode auxiliar e incentivar o aperfeiçoamento das políticas existentes e 

a criação de políticas que sejam de necessidade pública. 

 Quanto ao dever da realização do controle, cabe ressaltar que não é de 

exclusividade do cidadão, tampouco do governo. Para isso, deve ser realizado 

um trabalho em conjunto a fim de que as reais necessidades da sociedade 

sejam identificadas e que estas possam ser sanadas de acordo com as 

ferramentas disponíveis pelo governo. Este trabalho em conjunto pode ser 

realizado de forma institucionalizada através de conselhos e conferências 

nacionais, ouvidoria pública, mesa de diálogo, audiência públicas, consultas 

públicas, entre outras. 
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 Os setores de educação, saúde e segurança são setores de grande 

impacto na sociedade, e por sinal, são os mais deficientes e insatisfatórios 

atualmente. Como base para tal afirmação, tem-se o questionário de pesquisa 

aplicado. O controle social destas áreas poderia aumentar e muito a qualidades 

dos serviços fornecidos, por isso, os projetos existentes precisam ser 

monitorados e acompanhados por cada cidadão. Como um todo, na pesquisa 

realizada, apesar de uma pequena parcela dos participantes realizarem o 

controle, foi possível notar que há a consciência, mesmo que precípua, de que 

a sociedade deve tomar ações efetivas a fim de resguardar seus interesses. 

 Cabe ressaltar que os resultados apurados, nesta pesquisa, não podem 

ser generalizados, pois a amostra não representa a população em sua 

totalidade. 

 Por fim, espera-se que o questionário de pesquisa aplicado, tenha 

gerado impacto nos respondentes, tendo em vista a percepção de importância 

do assunto e a inércia coletiva em solucioná-lo. Além disso, acredito que este 

trabalho tenha colaborado para divulgação dos meios participativos, assim 

como, em aguçar a utilização destes meios, como uma forma de garantia da 

cidadania e dos direitos constitucionais adquiridos. Para trabalhos futuros, 

sugere-se a ampliação da amostra. 
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APÊNDICE 1 – Questionário de Pesquisa 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Participação Popular no Controle das Políticas Públicas 
 

Prezados, 
Preciso da ajuda de vocês para realizar a pesquisa de minha monografia da 
Graduação em Administração Pública.  
Peço que respondam o questionário para que eu possa dar prosseguimento ao 
Trabalho de Conclusão de Curso.  
É bem simples e não leva muito tempo. 
 
Esta pesquisa trata da participação da população no controle das Políticas 
Públicas, que são a totalidade de ações, metas e planos que os governos 
(nacionais, estaduais ou municipais) traçam para alcançar o bem-estar da 
sociedade e o interesse público. 
 
Qual sua faixa etária? 
    18 a 29 anos 
   30 a 40 anos 
   41 a 50 anos 
   51 a 60 anos 
   Acima de 60 anos 
 
Qual seu sexo? 
   Feminino. 
   Masculino. 
 
Qual seu grau de escolaridade? 
   Ensino Fundamental 
   Ensino Médio 
   Graduado 
   Pós – Graduado 
   Outro: ___________________ 
 
Em qual município você reside? 
__________________________ 
 
Dentre os tipos de políticas públicas mencionadas abaixo, quais delas deveriam 
receber mais atenção do Governo no Estado do Rio de Janeiro? 
   Políticas Públicas de Saúde 
   Políticas Públicas de Cultura 
   Políticas Públicas de Assistência Social 
   Políticas Públicas de Segurança 
   Políticas Públicas de Educação 
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    Políticas Públicas de Meio Ambiente 
    Outro: ___________________ 
 
Através de quais meios abaixo você realiza o controle social das Políticas 
Públicas? 
   Através da leitura de jornais 
   Através dos jornais na TV 
   Através das redes sociais 
   Através das conversas com amigos e familiares 
   Outro: ___________________ 
 
 
O que o governo do estado faz que mais agrada você?  
 
 
Qual o programa do estado do RJ que você procura informações? 
 
Através de quais meios de participação você exerce o controle das políticas 
públicas de seu Estado? 
   Ouvidoria Pública 
   Audiência Pública 
   Sites e Ambientes Virtuais de Participação 
   Mesas de Diálogo 
   Associação de Moradores 
   Sindicatos 
   Nenhum. 
   Outro: ___________________ 
 
Quem deve fazer o controle e desenvolvimento das políticas públicas existentes 
no seu estado? 
 
 
Quais são as dificuldades existentes para a realização do controle das políticas 
públicas? 
Mais de uma opção poderá ser escolhida. 
   Falta de transparência do governo na divulgação de seus projetos 
   Falta de conhecimento sobre o assunto 
   Falta de Interesse em realizar o controle 
   Falta de diálogo com o governo local 
   Falta de mecanismos no Estado para exercer o controle 
   Dificuldade no acesso à informação  
 
Qual atitude a ser tomada pelo governo poderia auxiliar no controle das políticas 
públicas? 
  Desenvolver mecanismos de participação que sejam acessíveis 
  Divulgar os atos e projetos do governo de forma simples e clara 
  Aumentar os níveis de diálogo do governo com a sociedade 
  Criar setores e leis que incentivem a participação popular 
 
 
Como você pode participar das políticas públicas do governo? 
________________________________________________________ 
 


