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Resumo  

O presente artigo apresenta um estudo sobre o controle social: impedimentos e 
complexidades, detalhando, entre outros aspectos, os dificultadores do seu exercício 
majoritário pela sociedade. O objetivo é analisar o conhecimento da população acerca do 
controle social. O controle social é determinante na busca por melhorias e soluções para as 
dificuldades percebidas pela sociedade, além de ser um importante aliado na luta contra a 
corrupção pública. Pode-se observar que embora o controle social seja um instrumento 
democrático no qual o cidadão tem todo direito de participar e assim desempenhar o seu 
direito, junto à administração pública, de cobrar a transparência das ações governamentais e 
informações simples e acessíveis a todos, ainda precisa ser difundido na nossa cultura e 
necessita ser utilizado pelos cidadãos. 
 
Palavras-chave: Controle Social – Combate - Corrupção  
 
1 – Introdução  
 O controle da sociedade sobre as ações do Estado é um tema de constante evolução, 
porém com evolução gradual e lenta, conforme Figueiredo e Santos (2017). Nesse sentido, 
sabe-se que tal controle pode ser considerado uma ferramenta de fiscalização das atividades 
públicas e que necessita ser utilizado pelos cidadãos para acelerar esse avanço popular nas 
participações do governo e esse controle é um paradigma desencadeador de inúmeras 
consequências sociais e políticas. 
 A Constituição Federal de 1988 instituiu mecanismos para o exercício da cidadania, 
destacando-se os que asseguram a participação e o controle social sobre a Administração 
Pública. O artigo 1º da Carta Magna garante a participação popular por meio de representação 
ou diretamente ao informar que “todo poder emana do povo, que o exerce por meio de 
representantes eleitos ou diretamente”, permitindo que os cidadãos participem da formulação 
de políticas públicas e fiscalizem permanentemente a aplicação dos recursos públicos, 
exigindo que os gestores públicos prestem contas de sua atuação. Para que a participação 
popular se efetive é preciso que existam canais de interação com as decisões do governo, por 
meio dos quais o cidadão possa interferir, participar e aprimorar as políticas públicas e para 
que as prioridades da sociedade sejam ouvidas e com isso os recursos públicos sejam 
utilizados com eficiência e eficácia. 
 Desde os anos 30 do século XX, a sociedade civil brasileira tem participação vital nas 
decisões do Estado. Essa parceria entre sociedade e governo tem grande importância para a 
democracia, consolidando marcos históricos para os brasileiros. A participação popular é 
indispensável e fundamental e contribuiu com avanços significativos nos últimos 80 anos. 

Nota-se que, para que a participação popular seja consolidada, são necessários 
aperfeiçoamentos desses processos e isso exige políticas participativas, para as quais é 
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fundamental a flexibilidade e o comprometimento com a res publica. Alguns dos 
aperfeiçoamentos necessários dizem respeito aos conselhos e comissões de políticas públicas, 
pois permitem que os cidadãos tenham canais de comunicação com o poder público e 
monitorem suas atividades. Mais do que isso: que essas formas de participação popular sejam 
de amplo conhecimento da população, e isto é o que se pretendeu verificar no questionário 
enviado para a discussão neste artigo.  

A democracia participativa não substitui a representativa e é a justificação do exercício 
político pautado no debate público entre cidadãos livres e em condições de participação. O 
processo de controle e participação social é dificultoso devido a dificuldades de acesso a 
informação nos órgãos públicos, some-se a isso a desinformação ou informação incompleta 
que a sociedade possui sobre o exposto. Gerando, assim, desinteresse por parte da sociedade.  
 O presente artigo apresenta um estudo sobre o controle social, detalhando, entre outros 
aspectos, os dificultadores do seu exercício majoritário pela sociedade. O objetivo  é analisar 
o conhecimento da população acerca do controle social. O controle social é determinante na 
busca por melhorias e soluções para problemas percebidos pela sociedade, além de ser um 
importante aliado no combate à corrupção pública. 
 Para atender ao propósito deste artigo, utilizou-se a pesquisa qualitativa que explora o 
que precisa ser feito sem se basear em dados numéricos. Também a pesquisa descritiva, tendo 
em vista que nela pode-se observar, registrar e analisar o fenômeno chamado controle social. 
Houve opção pelo método dedutivo, pois apreciam-se as leis acerca do tema para a 
compreensão do assunto. A observação foi do tipo indireta, pois foi feito um levantamento de 
dados existentes sobre controle social; mas também se utilizou a observação direta extensiva 
por meio de um questionário estruturado pelo qual foi possível realizar uma coleta de dados 
mais precisa, desvendando o exercício do controle social. O questionário, enviado a 60 
pessoas, visou investigar se os cidadãos têm conhecimento acerca do controle social e seus 
mecanismos. 
  O artigo se inicia com a exposição da relação entre a corrupção e a participação 
popular no Brasil, depois foca-se no exercício do controle social, tratando dos impedimentos e 
das dificuldades na participação e no controle social; em seguida detalha-se a metodologia e 
apresentam-se os resultados, a discussão e a conclusão. 

Ao realizarmos as nossas pesquisas, observamos que embora o controle social seja um 
instrumento democrático no qual o cidadão tem todo o direito de participar e assim 
desempenhar o seu direito, junto à administração pública, de cobrar a transparência das ações 
governamentais e informações simples e acessíveis a todos, ainda precisa ser difundido na 
nossa cultura. 

   
2 – Revisão Bibliográfica  
 Nos subtópicos seguintes serão apresentados os conceitos relacionados à corrupção, 
exercício do controle social e transparência na administração pública e os impedimentos e 
dificuldades da participação social os quais servirão de base para o entendimento e 
desenvolvimento do objetivo do artigo. 
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2.1 – A relação entre a corrupção e a participação popular no Brasil. 

O controle social é um instrumento de prevenção da corrupção, do fortalecimento da 
cidadania e reprime a má gestão, fraudes e desperdícios de recursos financeiros na 
Administração Pública, para que as despesas públicas ocorram com uma maior probidade e 
eficiência. O sistema de controle atua como auxiliar do Estado para reduzir gastos e diminuir 
e prevenir fraudes, atuando como uma proteção para a boa gestão e para a eficiência dos 
recursos públicos. O controle impõe limites à atuação do governo e orienta a utilização dos 
recursos de forma organizada e ponderada. 
 Houve uma perda do controle sobre a corrupção e para um maior controle sobre a 
corrupção é necessário recuperar a base social do progressivismo, ou seja, tornando o Brasil 
uma democracia mais participativa e transparente. Por isso, países com modelos mais 
democráticos são os que apresentam menores índices de corrupção.   
 Para Avritzer (2016), o modelo de democracia brasileiro chegou a certo grau de 
esgotamento ao se considerar que a representatividade era suficiente, desconsiderando-se a 
inteligência e as perspectivas daqueles que são afetados pelas decisões políticas. E há uma 
mudança no padrão de participação social no Brasil, com um redesenho da mobilização social 
no país, a sociedade civil tem voltado às ruas para protestar. Segundo o mesmo, a sociedade 
aponta, por meio das mobilizações e protestos, que quer participar nas discussões e 
formulações, mas não especifica como essa participação deve ser realizada. 
 As deliberações entre Estado e sociedade são imprescindíveis para uma democracia 
mais participativa, pois as decisões do Estado afetam a vida dos cidadãos, os quais devem 
participar dessas tomadas de decisões. Essas deliberações possibilitam a comunicação entre a 
sociedade civil e as instituições do governo e se convertem em controle das ações do Estado. 
A comunicação permite verificar se não há interesses particulares ou implícitos nas decisões 
do Estado, evitando dessa maneira desvios de condutas. 
 Segundo Dos Santos (2015), uma sociedade participativa não se contenta apenas com 
o direito ao voto, se fazendo presente nas decisões e nas formulações de políticas públicas e o 
papel do controle social é atuar na orientação e no controle dessas decisões com práticas de 
vigilância. Com essa vigilância permanente é possível reduzir os desvios de finalidades 
presentes nos atos dos gestores públicos influenciando o seu comportamento, mantendo, 
assim, a ordem e reduzindo a corrupção.  
 O controle sobre os governantes deve ser ampliado com o intuito de solucionar 
problemas, deficiências sociais e desvios de conduta com mais eficiência, o que demostra o 
quanto é importante a participação social no controle das Políticas Públicas. O cidadão pode 
intervir na qualidade, na legalidade e na quantidade dos serviços públicos ofertados.  
 A participação popular não é uma tarefa fácil de ser exercida devido a inúmeros 
impedimentos, pois não é possível saber o que pode acontecer caso haja um Controle Social 
mais forte sobre as ações governamentais, porém essa participação é necessária para uma 
maior transparência e combate à corrupção. Os instrumentos de controle social devem ser 
aprofundados e difundidos, ampliando o controle sobre os atos públicos e sobre os 
governantes.  
 
2.2 - O exercício do controle social 
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 De acordo com a Controladoria-Geral da União (CGU, 2012, p.16), o controle social  
se apresenta como uma forma de fiscalização e controle realizada por uma parte da sociedade  
em relação às ações do governo e tanto pode ser praticado por conselhos de políticas públicas 
como pelos cidadãos, de forma individual ou organizada. Esse tipo de controle permite a 
vivência da democracia ao permitir a interferência no planejamento, na realização e na 
avaliação das atividades do governo.  
 Os conselhos de políticas públicas são campos de exercício da cidadania nos quais a 
participação popular na gestão pública se fortalece. Os conselhos são classificados a partir da 
função que exerce. Suas funções podem ser de fiscalização, de mobilização e de deliberação 
ou de consultoria e sua abrangência pode acontecer em nível nacional, estadual ou municipal.  
Esse tipo de controle social é o principal canal de participação popular encontrado nas três 
esferas de governo. 
 Esse trabalho não tem o intento de se aprofundar sobre os conselhos de políticas 
públicas, dessa forma abordaremos temas relativos às formas de participação do cidadão na 
gestão pública, destacando que qualquer cidadão ou comissões de cidadãos podem fiscalizar 
as contas públicas e devem estar atentos ao cumprimento dos objetivos das políticas públicas, 
denunciando as irregularidades encontradas. 
 Existem alguns instrumentos que promovem a democracia no controle social no Brasil 
e, segundo Rocha (2014), os mais significativos são a audiência pública e o orçamento 
participativo. A audiência pública é um espaço institucional de participação no processo de 
tomada de decisão, expressando a opinião dos cidadãos. É utilizada como canal de 
participação da comunidade nas questões públicas. O orçamento participativo permite que, 
através da participação popular, o cidadão possa decidir como aplicar e canalizar os recursos 
públicos além de controlar as prestações de contas. 
 A sociedade também pode participar da elaboração das peças orçamentárias, ou seja, 
na elaboração do Plano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei 
Orçamentária Anual (LOA), as quais são leis de inciativa do Poder Executivo, previstas no 
art. 165 da Carta Magna. No Plano Plurianual, o cidadão pode participar das reuniões de 
elaboração e apreciação. Na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a sociedade participa elegendo 
os programas a serem executados e na Lei Orçamentária anual, a participação popular é na 
deliberação sobre a distribuição dos recursos públicos para a execução dos programas de 
trabalho. Além desta participação, a sociedade civil deve observar a sua execução com a 
finalidade de evitar desvios e desperdícios de recursos públicos. 
 A participação social pressupõe a transparência das ações governamentais e a 
informação dever ser simples e compreensível. É obrigatório dar publicidade dos gastos 
públicos e prestar contas dos seus atos. O portal da transparência é um mecanismo que 
possibilita o acompanhamento da execução financeira acessível ao cidadão. 
 
2.3 Impedimentos e dificuldades na participação social e no controle social 
 O controle social tem sido constitucionalmente garantido desde 1988. Porém, é 
insuficiente que ele esteja presente apenas na lei, é necessário que isto ocorra na prática, já 
que a sociedade civil ainda não ocupa de forma efetivamente esses espaços. No país, 
prevalece uma cultura não participativa que, em conjunto com o acesso limitado e difícil à 
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informação e à luta constante pela transparência, cria obstáculos para o efetivo exercício do 
controle social. 

De acordo com Bandeira (2014), é importante que haja participação popular, pois 
promove melhorias no desempenho das instituições já que haverá mais interessados na efetiva 
promoção dos princípios e diretrizes que orientam o sistema. A maior dificuldade para esta 
participação é a falta de experiência, e até mesmo de aprendizado, sobre como exercer 
efetivamente a cidadania afim de fortalecer a democracia. 

Além destes fatores, também é importante mencionar a baixa escolaridade e o baixo 
nível sociocultural que mantém boa parte da população em uma postura submissa diante de 
dos problemas sociais, políticos e econômicos que vigoram no país e que atingem a cada 
indivíduo e a várias camadas da comunidade. 

A falta de cultura fiscalizadora, por parte da sociedade, promoveu a existência do 
autoritarismo na política que precisa ser superado. Os políticos, especialmente os do Poder 
Executivo, concordam teoricamente com a participação, mas na prática, seus atos não estão 
pautados por ela. A população também se submete e espera, passivamente, que os 
governantes resolvam tudo, assumindo que a participação se faz no momento do voto e nada 
mais. 

O mesmo vale para a população, que muitas vezes requer a participação, mas, na 
prática, fica esperando um governante que resolva tudo, sem que precise se envolver muito 
com as questões. 

Para Rolim, Cruz e Sampaio (2013), a acessibilidade e a falta de transparência das 
informações públicas disponibilizada pelos governantes ocorrem num grau de complexidade 
que dificulta as consultas aos documentos e, muitas vezes, os relatórios são tão difíceis de 
entender que o público leigo se sente desmotivado a realizar uma supervisão ou 
monitoramento dos atos do governo. 

A Falta de articulação concreta e/ou segregação dos movimentos sociais provoca a 
perda da força destas reivindicações e os governantes não se veem incentivados a dar atenção 
a estes grupos, deixando de exercer pressão junto aos gestores públicos, dificultando a 
implementação de políticas públicas que interessam aos cidadãos. 
 
3 – Metodologia  
 Neste artigo, com relação ao tipo de pesquisa, foi utilizado uma pesquisa do tipo 
qualitativa devido ao objetivo geral ser o de analisar o conhecimento da população acerca do 
controle social. O controle social é determinante na busca por melhorias e soluções para 
dificuldades percebidas pela sociedade, além de ser um importante aliado na luta contra a 
corrupção. A pesquisa qualitativa explora o que precisa ser feito sem se basear em dados 
numéricos. 
 A pesquisa realizada neste trabalho é classificada como uma pesquisa descritiva, tendo 
em vista que nela pode-se observar, registrar e analisar o fenômeno chamado controle social, 
sendo realizada através de uma pesquisa bibliográfica com levantamento de autores 
consagrados, devido ao fato de a pesquisa descrever o controle social e descobrir se o cidadão 
conhece e exerce o controle social. 
 O presente artigo faz a opção pelo método dedutivo, pois aprecia as leis acerca do 
tema para a compreensão do assunto, além de ser racionalista e ter como pressuposto a razão. 
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A observação indireta foi o tipo utilizado para obtenção de dados, pois será feito um 
levantamento de dados existentes sobre controle social. A pesquisa utilizará, também, a 
observação direta extensiva através de um questionário estruturado onde será possível realizar 
uma coleta de dados mais precisa, desvendando o exercício do controle social. 
 Estas ferramentas permitirão realizar uma profunda pesquisa acerca do controle social 
existente no Brasil e como ele é dissipado, conhecido e exercido na sociedade para, assim, ser 
elaboradas técnicas e táticas para torná-lo mais acessível e de simples emprego pela 
sociedade. 
 
4 – Resultados e discussões  
 Nesta seção apresenta-se o resultado obtido por meio da avaliação das respostas do 
questionário que foi aplicado. O questionário conteve 13 questões de múltipla escolha que 
possibilitaram analisar o conhecimento da população acerca do controle social. As entrevistas 
foram realizadas entre 30 de agosto de 2018 e 1° de setembro de 2018, com estudantes e 
militares.  
 Esses questionários foram respondidos por 64,3% de entrevistados do gênero feminino 
e 35,7% do gênero masculino, numa amostra de 60 pessoas. A faixa etária é variada com 45% 
de 31 a 40 anos, 27,5% de 21 a 30 anos, 15% de 51 a 60 anos e 10% de 41 a 50 anos. O nível 
de escolaridade também varia muito 47,6% dos entrevistados possuem o nível superior 
completo, 23,8% nível superior incompleto e 21,4% ensino médio completo. 
 

Gráfico 1 – O Sr(a) sabe o que é o controle social? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Após a coleta de dados, observa-se que, 54,8% entrevistados sabem o que é controle 

social, 31% em parte sabem o que é controle social e 14,3% não sabem o que é o controle 
social. Embora a maior porcentagem seja a de pessoas que dizem saber o que é o controle  
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social, percebe-se que o nível de desconhecimento ainda é muito alto, pois somando-se quem 
não conhece com quem conhece em parte, chega-se a 45,3%, basicamente a metade da 
população pesquisada.  

O controle social é o direito e o dever que todos os cidadãos têm, individual ou 
coletivamente, de monitorar e supervisionar a gestão pública, a fim de acompanhar o 
cumprimento dos propósitos do Estado, promover e alcançar a realização dos direitos e buscar 
a consolidação da democracia e da governabilidade, tendo clara a importância de prover 
mecanismos que permitam aos cidadãos participar da tomada de decisões para o bem-estar de 
suas comunidades e permitindo que eles se capacitem nessa questão de Estado, de acordo com 
Magalhães (2009). 
 Desta forma, causa preocupação que praticamente metade da população entrevistada 
não saiba o que é controle social e desconheça que pode participar de mecanismos de 
controle, como, por exemplo, dos conselhos de políticas públicas e do orçamento 
participativo.  

Um dado que chama a atenção nos resultados apresentados é que a faixa etária com 
maior porcentagem de participação (45%) é de pessoas jovens (31 a 40 anos) e que 47,6% 
possuem nível superior. Ou seja, espera-se que os mais jovens e que tenham boa formação 
acadêmica estejam mais conscientes sobre a política participativa. 

 
Gráfico 2 – O Sr(a) sabe como exercer o controle social? 

 
 
 

Quando perguntados se sabem como se exerce o controle social, 38,1% disseram que 
sim, 26,2% não sabem e 35,7% sabem em parte. Neste caso, a situação é ainda mais 
preocupante pois somando-se as porcentagens de quem não sabe com quem sabe em parte, 
obtém-se 61,9% de entrevistados que não sabem exatamente como exercer o controle social 
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Dentre os entrevistados, 90,5% acreditam que o controle social pode ser uma 
importante ferramenta para o exercício da cidadania, a mesma percentagem acredita que um 
controle social mais eficiente influencia na qualidade da prestação de serviços públicos.  

Entretanto, quando perguntamos se o senhor ou a senhora já exerceu algum tipo de 
controle social 45,2% responderam que não, 35,7% sim e 19% em parte.  

Quando perguntados se o senhor ou a senhora conhece alguém que tenha exercido 
algum tipo de controle social 59,5% responderam que sim e 40,5% que não.  

Ao perguntarmos como o senhor ou a senhora analisa o conhecimento da população 
sobre controle social 66,7% disseram que é ruim, isto é, a população segundo esses 
entrevistados não tem um conhecimento abrangente sobre o controle social, 23,8% disseram 
que é regular e 9,5% disseram nenhum, conforme gráfico 3. 

O controle social busca, através do monitoramento da gestão pública, garantir o 
correto investimento dos recursos públicos e garantir a adequada gestão do serviço à 
comunidade, através da participação ativa dos cidadãos em todo o território nacional. No 
entanto, os resultados alcançados informam que esta participação ainda é pequena. 

Talvez o cidadão não saiba que fazer uma reclamação na Ouvidoria do órgão público 
seja uma forma de controle social. Ou que participar de uma conferência na sua cidade sobre 
as políticas públicas da cidade, do estado ou do país também é uma forma de controle social, 
pois estes eventos mantém o cidadão informado sobre diversos segmentos da sociedade, 
possibilitando que o cidadão se atualize e tenha mais argumentos para debater, sugerir ou 
criticar sobre o tema que lhe interessa.  

Periodicamente, há faixas espalhadas pelos bairros informando a data de reunião do 
orçamento participativo. Não foi o foco desta pesquisa verificar quantas pessoas participam 
dessas reuniões, mas a julgar pela expressiva porcentagem de pessoas que responderam nunca 
haver exercido o controle social (45,2% e 19% em parte, totalizando mais da metade dos 
respondentes) pode-se inferir que essas mesmas pessoas nunca participaram de uma reunião 
de orçamento participativo. O mesmo ocorrendo com os conselhos de políticas públicas, cuja 
atuação resulta no repasse de verbas para o município e para o estado.  

Talvez o desconhecimento de que essas práticas se configuram como controle social 
tenha causado o elevado número de pessoas que estão alheias a este controle.  

 
 

Gráfico 3 – Como o Sr(a) analisa o conhecimento da população sobre o controle 
social? 
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Pode-se observar que embora o controle social seja um instrumento democrático no 
qual o cidadão tem todo o direito de participar e assim desempenhar o seu direito, junto à 
administração pública, de cobrar a transparência das ações governamentais e informações 
simples e acessíveis a todos, ainda precisa ser difundido na nossa cultura. 
 
5 – Conclusão  

Controle social é o conceito que aqui apresentamos no intuito de definir uma 
ferramenta que promova a participação de todos nas atividades públicas e que necessita ser 
utilizado pelos cidadãos, para acelerar o avanço popular nas decisões do governo e esse 
controle é um paradigma desencadeador de inúmeras consequências sociais e políticas. 

Para que a participação popular seja consolidada, são necessários aperfeiçoamentos 
desses processos e isso exige políticas participativas, sendo fundamental a flexibilidade e o 
comprometimento, além dos aperfeiçoamentos necessários que dizem respeito aos conselhos e 
comissões de políticas públicas, pois permitem que os cidadãos possam se comunicar com o 
poder público e monitorem suas atividades. Mais que isso: que essas formas de participação 
popular sejam de amplo conhecimento da população. O controle impõe limites à atuação do 
governo e orienta a utilização organizada, ponderada e refletida dos recursos. O diálogo entre 
Estado e sociedade são fundamentais para uma democracia mais participativa o que 
possibilita a comunicação entre a sociedade civil e as instituições do governo e se convertem 
em controle das ações do Estado. 
A participação popular não é uma tarefa fácil de ser exercida devido a inúmeros 
impedimentos, pois não é possível saber com certeza quais seriam as consequências de um 
efetivo controle social das ações governamentais, porém essa atuação é necessária para uma 
maior transparência e combate à corrupção. A participação social pressupõe a transparência 
das ações governamentais e a informação dever ser simples e compreensível. O dever de todo 
ente público é dar publicidade sobre os gastos públicos e prestar contas dos seus atos. 
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A falta de cultura fiscalizadora por parte da sociedade promoveu a existência do 
autoritarismo na política que precisa ser superado. Os políticos, especialmente os do Poder 
Executivo, concordam teoricamente com a participação popular, mas na prática, seus atos não 
estão pautados por ela. A população também se submete e espera, passivamente, que os 
governantes resolvam tudo, assumindo que a participação se faz no momento do voto e nada 
mais.  

 O mesmo vale para a população, que muitas vezes requer a participação, mas, na 
prática, fica esperando um governante que resolva tudo, sem que precise se envolver muito 
com as questões.  

O regime democrático participativo não exclui a democracia representativa em sua 
justificação do exercício político pautado no debate público entre cidadãos livres e em 
condições de participação. Um aspecto que desfavorece o processo de controle e a 
participação social refere-se às dificuldades de acesso a informação nos órgãos públicos, 
somando-se a isso a desinformação ou informação incompleta que a sociedade possui sobre o 
exposto, acarretando-se assim um desinteresse por parte da sociedade. 

É notório que temos muito a avançar para que tenhamos, realmente, no controle social 
um mecanismo de prevenção da corrupção e do fortalecimento da cidadania que reprime a má 
gestão, fraudes e desperdícios de recursos financeiros na Administração Pública, para que as 
despesas públicas ocorram com uma maior probidade e eficiência. Um sistema de controle 
que venha atuar como auxiliar do Estado para reduzir gastos e diminuir e prevenir fraudes, 
atuando como uma proteção para a boa gestão e para a eficiência dos recursos públicos. Um 
controle que impõe limites à atuação do governo e orienta a utilização dos recursos de forma 
organizada e ponderada. 
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7 – Anexos 

7.1 Questionário 

1. Gênero? 
(  )Feminino 
(  )Masculino 
 

2. Faixa etária? 
(  )Até 20 anos 
(  )De 21 a 30 anos 
(  )De 31 a 40 anos 
(  )De 41 a 50 anos 
(  )De 51 a 60 anos 
(  )Mais de 60 anos 
 

3. Qual seu nível de escolaridade? 
(  )Fundamental completo 
(  )Fundamental incompleto 
(  )Médio incompleto 
(  )Médio completo 
(  )Superior incompleto 
(  )Superior completo 
 
4. Caso tenha nível superior, informe o(s) curso(s) 
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5. O Sr(a) sabe o que é o controle social? 
(  )Sim 
(  )Não 
(  )Em parte 
 

6. O Sr(a) sabe como exercer o controle social? 
(  )Sim 
(  )Não 
(  )Em parte 
 

7. O Sr(a) conhece as formas de exercício do controle social? 
(  )Sim 
(  )Não 
(  )Em parte 
 
8. O Sr(a) acredita que o controle social pode ser uma importante ferramenta para o exercício 
da cidadania? 
(  )Sim 
(  )Não 
(  )Em parte 
 

9. O Sr.(a) acredita que a opinião pública é importante para a tomada de decisão do gestor 

público? 
(  )Sim 
(  )Não 
(  )Em parte 
 

10. O Sr(a) acredita que um controle social mais eficiente influencia na prestação de serviços 

públicos com mais qualidade? 
(  )Sim 
(  )Não 
(  )Em parte 

 

11. O Sr(a) já exerceu algum tipo de controle social? 
(  )Sim 
(  )Não 
(  )Em parte 
 

12. O Sr(a) conhece alguém que tenha exercido algum tipo de controle social? 
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(  )Sim 
(  )Não 
(  )Em parte 

13. Como o Sr(a) analisa o conhecimento da população sobre controle social? 
(  )Ótimo 
(  )Bom 
(  )Regular 
(  )Ruim 
(  )Nenhum 
 
 
 


