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Resumo: Este artigo é um estudo bibliográfico tem como objetivo discursar a respeito do 
Controle Social. Temos como lócus os Conselhos de participação da sociedade civil e às 
análises da construção dos direitos como fonte de cidadania e participação social. Para isso 
apresentaremos a discussão de direitos humanos, pois os mesmos são inerentes ao 
processo de construção da cidadania. Esta explanação se faz necessária a fim de 
esclarecer a construção do controle social para que se possa expressar a necessidade de 
junto ao Estado, buscar meios de interação e construção dos direitos. Autores como 
Foulcault, Iamamotto, Behring, Bobbio, serão nossos interlocutores. 
 

Palavras-chave: Participação; Conselhos; Controle Social; 
Direitos. 

Abstract: This article is a bibliographical study aims to speak about Social Control. We as a 
place the Boards of participation of civil society and the analysis of the construction rights as 
a source of citizenship and social participation. For this we will present the discussion of 
human rights, as they are inherent to the construction of the citizenship process. This 
explanation is necessary in order to clarify the construction of social control so that we can 
express the need for by the State, seek ways of interaction and building rights. Authors such 
as Foucault, Iamamotto, Behring, Bobbio, will be our interlocutors. 
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1. INTRODUÇÃO  

Segundo Adam Smith, ao Estado cabe três funções básicas. A primeira é a de 
defesa; a segunda é a de propiciar a justiça, justiça essa restrita aos direitos civis e políticos, 
pois a exploração do capital com o trabalho não é considerado injustiça, são desigualdades 
que devem ser corrigidas no mercado. E a terceira função é a de criar e manter organismos 
que sejam úteis ao bem comum e que, por sua natureza, não podem ser criados por 
particulares, pois seu lucro jamais poderia reembolsar-lhes as despesas (Rosavallon apud 
Couto, 2010, p. 62).  

Segundo Bobbio (1992), no movimento de conquistas de direitos existem dois 
paradigmas para compreender a ideia que o iluminou. O primeiro é o defendido pelos 

mailto:evelinelandim@yahoo.com.br
mailto:jéssica_araujo88@yahoo.com.br


2 
 

jusnaturalistas, que compreendem o campo do direito como algo inerente à condição 
humana. O segundo, representado pela ideia de que os direitos são resultados do 
movimento histórico em que são debatidos, correspondendo a um homem concreto e às 
suas necessidades, delimitado pelas condições sociais, econômicas e culturais de 
determinada sociedade, pois “os direitos do homem são direitos históricos que emergem 
gradualmente das lutas que o homem trava por sua própria emancipação e das 
transformações das condições de vida que essas produzem” (Bobbio, 1992, p. 32). 

Temos que, os Conselhos são espaços político-sociais, onde se articula a 
participação e estão como um mecanismo que vincula a ciência da população dentro da 
dinâmica das políticas públicas, desse modo, contribuição para com o social dentro da 
elaboração e definição das políticas públicas, caracterizando-se como espaços públicos 
onde a sociedade civil pode exercer a participação e o controle social.  

Deste modo, este trabalho pretende explanar a respeito do Controle Social, 
construção dependente de um processo histórico, que assinala o Estado como palco 
principal e os Conselhos seu viés materializado, bem como, a construção histórica dos 
direitos como fonte de cidadania e participação social.     

 

2. OBJETIVO 

Este trabalho tem como objetivo discursar a respeito do Controle Social tendo como 
principal lócus de materialização dessa categoria os Conselhos de participação da 
sociedade civil, portanto temos as análises da construção dos direitos como fonte de 
cidadania e participação social.  

 

3. JUSTIFICATIVA 

Este artigo é resultado de um estudo vinculado ao Laboratório de Seguridade Social 
e Serviço Social. Os aspectos e categorias que norteiam este estudo foram ao longo de 
nossa formação acadêmica sendo amadurecidos.  

 

Nós diante dessas análises buscamos ser fonte de conhecimento, ao passo que 
outras fontes foram utilizadas para que pudéssemos desenvolver essa pesquisa. Tão logo 
que acreditamos ser a produção científica é um passo importante para a descoberta de 
novos conhecimentos e pode ser também um importante passo para novos 
questionamentos.  

 

Além do exposto, por fim temos que é importante ao fazer profissional do assistente 
social a busca por novos conhecimentos e a produção científica. Temos também que é 
importante o fato de esta pesquisa representar uma atualização no meio científico, bem 
como utilizar-se de um lócus que representa um importante veículo de desenvolvimento da 
participação social.  
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4. MÉTODO EMPREGADO  

Marx, e, os teóricos que se revelam a partir de uma teoria dialética engendram sua 
pesquisa historicamente, eles buscam além do dado, do observado – o real interpretado no 
plano do ideal, no caso, no plano do pensamento. Um processo que se engendra no 
trabalho, na busca de uma realidade histórica e em plena evolução, isso quer dizer que para 
a corrente marxiana a realidade não é estática, ela está em constante evolução, em 
constante movimento sendo necessário do pesquisador esse contato com o objeto a ser 
estudado, isso, para se ter uma visão dialética e real desse objeto. 

O conhecimento é um processo que exige do pesquisador uma dedicação para a 
apreensão das características que fazem do objeto único e dialeticamente conhecido, assim, 
diante da perspectiva marxista de conhecimento, a pesquisa aqui apresentada obterá resultados 
plausíveis quando o pesquisador investir em uma historicidade e buscar analisar durante o 
processo de conhecimento os resultados obtidos através da investigação. 

 

Deste modo, temos que, no trabalho aqui apresentado utilizamos a pesquisa 
bibliográfica como fonte de argumentações metodológicas, tendo por embasamento o 
método dialético, sempre na busca histórico-crítica; assim, como componente de nossos 
argumentos, utilizamos os autores: BARBOSA; JUNIOR (2009), BOBBIO (1992), 
COUTINHO (1989), DAGNINO (2002), FERNANDES (1987), FERREIRA (1988), FLEURY; 
LOBATO (2009), KELSEN (1983), MELLO (2006), MOTA (2006), PORTELLI (1977), SILVA 
(1994), TATAGIBA (2002), WOOD (2004).  

 

 

5. RESULTADOS OBTIDOS 

No que diz respeito às relações entre o governo e a sociedade, Locke afirma que, 
quando o executivo ou o legislativo violam a lei estabelecida e atentam contra a 
propriedade, o governo deixa de cumprir o fim a que fora destinado, tornando-se ilegal.  

 

Desta forma, os direitos naturais inalienáveis do indivíduo à vida, à liberdade e à 
propriedade constituem para Locke o cerne do estado civil e ele é considerado por isso o pai do 
individualismo liberal. Influenciou a revolução norte-americana, onde a guerra de libertação foi 
travada e a declaração de independência foi redigida em termos de direitos naturais e de 
resistência para fundamentar a ruptura com o sistema colonial britânico. Influenciando ainda os 
filósofos iluministas franceses, principalmente Voltaire e Montesquieu e, através deles, a 
Revolução Francesa em 1789 e a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão (Mello, 
2006). 

 

Com a consolidação do capitalismo, e na relação contraditória entre demandas do 
capital e as dos trabalhadores, foram criadas as condições objetivas para a identificação das 
lutas da classe trabalhadora para ver incluída nas suas pautas de reivindicações o acesso a 
esses direitos. “São direitos históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias, 
caracterizadas por lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos 
de modo gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez por todas” (Bobbio, 1992, p. 5). 
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Assim, compreender o movimento que constrói os direitos, sejam eles civis, 
políticos ou sociais, torna-se fundamental para pensá-lo como estratégia de enfrentamento 
das desigualdades sociais, abdicando da ideia simplista de que seus fundamentos poderiam 
estar determinados apenas pela lógica da manutenção da sociedade capitalista ou 
aprioristicamente, baseados na concepção de natureza humana e descolados do movimento 
social, conforme afirmava Locke. Os direitos são frutos da pressão realizada, em um 
momento histórico, de uma classe sobre a outra. Ao Estado cabe o papel de mediar essa 
luta, representando os interesses da classe dominante. 

 

O acesso à lei é um dos pilares da construção de um processo societário, desde 
que esse acesso seja promovido de forma igualitária, garantindo condições objetivas de 
socialização e cobranças dessa lei. Sua formalidade, muitas vezes, pode servir de 
justificativa para burocratizar os interesses da maioria e remeter sua consecução para um 
longo e penoso processo judicial. 

 

A concretização dos direitos sociais depende da intervenção do Estado, estando 
atrelados às condições econômicas e à base fiscal estatal para serem garantidos. Sua 
materialidade dá-se por meio de políticas públicas, executadas na órbita do Estado. Embora 
de titularidade individual, eles não se referem ao homem genérico, mas ao homem concreto, 
singular, que é membro de uma comunidade específica.  

 

O reconhecimento estatal do direito de cidadania se constituindo sob um modelo de 
base popular nos remete a fixação de uma instituição de base administrativa, que funcione 
de acordo com a constituição para a demarcação de projetos que tenham participação 
popular e, conseqüentemente controle social e as bases de sustentação deste controle 
social foi incorporada sob a representação social dos Conselhos. Temos estes como: “[...] 
espaços potencialmente capazes de conduzir à reforma democrática do Estado.” 
(DAGNINO, 2002, p.55). E, ainda:  

 
[...] canais importantes de participação coletiva e de criação de novas relações 
políticas entre governos e cidadãos e, principalmente, de construção de um 
processo continuado de interlocução pública. [...] São espaços que estão sendo 
construídos pela ação coletiva de inúmeros sujeitos sociais [...] que buscam a 
ampliação e o fortalecimento do poder local. Os conselhos representam, dessa 
forma, uma conquista da sociedade civil

1
. (MOTA; BRAVO; UCHÔA, ET AL, 2006, p. 

83).  

Para Tatagiba (2002) a participação “forçaria o Estado” a negociar suas propostas 
com os demais grupos sociais, dificultando o equívoco que ocorre no interior do poder 
público (a sobreposição dos interesses particulares sobre os interesses coletivos), ela 
também promoveria a cidadania, pois atuaria como um processo educacional para os 
sujeitos que a vivenciam. Deste modo, a participação social pode ser compreendida como a 
possibilidade de opinar e decidir sobre as questões que são importantes para a sociedade. 
Já o controle social é a possibilidade do cidadão de elaborar, implementar políticas sociais e 
de fiscalizar o bom andamento das decisões tomadas em seu nome. O exercício do controle 
social é uma forma de participação.  Segundo Silva (2002), a participação pode ser exercida 
de forma indireta (através do voto) e de forma direta (através da participação ativa no 
exercício do poder), esse tipo de divisão caracteriza respectivamente a democracia 
representativa e a democracia de massas. Deste modo, temos que a participação está 
diretamente ligada ao conceito de democracia, e é desta, uma ação, uma fiscalização de 
caráter coletivo e de caráter social. Brito coloca que a participação “[...] é o povo assumindo-

                                                           
1
 Entendemos por sociedade civil a “[...] “direção intelectual e moral” de um sistema social”.” (PORTELLI, 1977, p. 

17). 



5 
 

se enquanto instância deliberativa” (2002, p.119). A participação neste caso será o elemento 
incrementador do exercício de poderes, e além, representa uma ampliação do mero 
exercício da democracia representativa para um exercício legitimador de autonomias. 
Portanto, a participação caracteriza-se por ser uma modalidade de expressão da vontade 
individual e coletiva é um mecanismo de interação da população no que diz respeito a 
decisões da coletividade dentro da democracia moderna. 

O desenvolvimento da democracia participativa, e da organização das massas 
associadas às estratégias de descentralização e interrelações de poder, faz da participação 
uma categoria de aproximação da comunidade com seus interesses e com seus 
governantes, na medida em que o engajamento social se dá por fontes legitimas e 
asseguradas de poder e conhecimentos. As estratégias de participação das massas como 
mecanismos de ampliação da democracia participativa fortalecem os espaços de 
desenvolvimentos dos direitos, propiciando a autonomia dos atores sociais.  

A participação, por fim, seria um mecanismo de controle das massas proletárias 
sobre as instancias públicas de poder, sendo que, os atores sociais ali colocados ampliam 
sua capacidade crítica, além disso, sua autonomia toma forma e o empoderamento presente 
nas decisões contribui para a realização de uma democracia participativa de maneira a 
desviar da monopolização as ações político-sociais.  

Dentro desta proposta de intersetorialidade administrativa, tem-se que a 
configuração lenta e progressiva dos direitos caracterizou-se, apresentando variáveis que se 
configuram em torno de uma maior visibilidade do social e das políticas públicas. Assim, por 
meio da Constituição de 1988, os conselhos se tornaram obrigatórios em vários níveis de 
definição das políticas, assim como indispensáveis para o repasse de recursos federais para 
estados e municípios, tornando-se peças centrais de descentralização e democratização 
das políticas sociais. (TATAGIBA, 2002).  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Na sociedade capitalista a defesa de ideais de participação e cidadania é 
contraditória, conforme já apontado, devido sua desigualdade intrínseca a forma de 
obtenção de lucro, através da mais-valia, ou seja, através da exploração de uma classe 
sobre a outra. É necessário para o capital ter não somente trabalhadores para explorar, mas 
também os sobrantes, para pressionar os empregados e assim manter o sistema em 
funcionamento. 

 

Essa desigualdade se torna ainda mais gritante ao retratar a sociedade brasileira 
em específica, devido sua origem, marcada pelas relações de exploração da Metrópole ante 
a Colônia, pela escravidão de séculos, e consequentemente pelas relações de favor daí 
geradas. Estes traços deixaram fendas profundas, fazendo inclusive com que as conquistas 
dos direitos tenham se dado de forma invertida do restante do mundo, conforme já relatado, 
pois primeiro foram conquistados – ou concedidos – os direitos sociais, principalmente os 
ligados a regulamentação do trabalho, e posteriormente os civis e políticos, devido o alto 
grau de conservadorismo, retardando o direito de voto das mulheres e dos analfabetos, por 
exemplo, para os anos de 1932 e 1985, respectivamente, quando este direito foi garantido 
para os demais a partir da Constituição de 1891.  

 

Segundo Fernandes (1987) é emaranhada e desnorteada a revolução burguesa em 
um país periférico, de economia colonial, na qual a transplantação de processos capitalistas 
típicos se mistura com os processos locais. A burguesia brasileira optou por mudanças 
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graduais e adaptações ambíguas, polarizada por precauções particularistas e um 
“entranhado conservantismo sociocultural político”. A modernização conservadora, 
característica deste país, é uma espécie de eterno retorno, e continuará a ser enquanto os 
trabalhadores não constituírem um movimento contra-hegemônico radicalmente 
democrático, socialista e fundado em uma vontade nacional popular de profunda mudança. 

 

A democracia, etimologicamente significa: demos = povo, kratein = governo; 
“governo do povo” ou “governo da maioria”. Porém, no antigo mundo grego ela detinha um 
valor de organização social da vida, mas a expressão “maioria” determinava, dentro deste 
mundo grego, uma conotação excludente, visto que, como povo ou cidadão da polis 
somente eram reconhecidos aqueles que faziam parte das tarefas de reprodução física e 
material. Assim, a democracia se situa como uma instituição de organização do “público”, ou 
seja, do conjunto da comunidade. Para Aristóteles: “[...] democracia é uma constituição na 
qual “os nascidos livres e pobres controlam o governo – sendo ao mesmo tempo uma 
maioria”.” (WOOD, 2006, p. 384) 

 

Foi o sentido grego de democracia, que ampliou as bases que caracterizam a 
democracia. Porém, a democracia como conhecemos na atualidade, se diferencia por ser uma 
instituição de base política. Neste sentido, temos que para Aurélio Buarque ela se expressa por 
ser:  

s.f 1. Governo do povo, soberania popular. 2. Doutrina ou regime político baseado 
nos princípios da soberania popular e da distribuição equitativa do poder, ou seja 
regime de governo que se caracteriza, em essência, pela liberdade do ato eleitoral, 
pela divisão dos poderes e pelo controle da autoridade [...], dos poderes de decisão 
e de execução. 3. País cujo regime é democrático. 4. As classes populares; povo, 
proletariado. (1988, p.200)   

 

A democracia é, então, uma forma de governo situada acima da sociedade, onde a 
participação popular é exercida direta ou indiretamente por “[...] assembléia popular, por um 
corpo ou corpos de indivíduos.” (KELSEN, 2000, p.141).  Seria, ainda, uma instituição 
dotada de leis que regulamentam sua existência. Deste modo, a democracia possui as 
seguintes características que a definem:  

 
[...] uma constituição, separação dos três poderes e eleições competitivas, tanto em 
âmbito legislativo como executivo e, ao mesmo tempo [...] liberdade política aos 
cidadãos.  (FLEURY; LOBATO; BEJAMIN, 2009, p. 129) 

 

Para Rosenfield (1994), a democracia seria a forma de governo entre duas outras: 
a monarquia ou “governo de um só” e a aristocracia ou “governo de alguns”. Através dessa 
união entre – democracia e política – estabeleceu-se a abertura do espaço para o “público”, 
para o “povo”, sendo assim, Rosenfield expõe, que a democracia espelha em seu 
significado dois lados de uma mesma categoria, são eles:  

 

[...] governo da maioria e governo das leis. Trata-se de dois lados do mesmo 
conceito, o primeiro indicando o ato político de instituição de uma nova forma de 
governo e o segundo o processo de consolidação das novas instituições que se 
despregam do tempo visando unir a sociedade segundo novos princípios. (1994, 
p.38) 

 

A conjuntura de direito defendida dentro da democracia passa por uma conjuntura 
de crença em que sempre o “governo do povo” é um governo para o povo, no entanto, 
temos que deixar claro, que a democracia para ser realmente um governo voltado para o 
povo tem que, dentro de seu ideal, defender prioritariamente a participação como princípio 
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primeiro da formação de um governo para o povo, do contrário, a democracia 
representativa, como é colocada na atualidade, aparece como uma instituição sem 
legitimidade. 

 

Na conjuntura atual a democracia se coloca por ser uma instituição, que trás dentro 
de sua lógica o povo como detentor de poder sobre o Legislativo e o Executivo. Deste modo, 
a democracia moderna se caracteriza por ser representativa e pode, ainda, ser um aparato 
político-administrativo da sociedade. Porém, não devemos esquecer que a democracia 
serve, também, de aparato do domínio estatal para com as massas, pois na medida em que 
os direitos da população são evidenciados por uma perspectiva caritativa por parte do 
governo para com essa população, tornam-se evidenciadas e ampliadas, também, as 
políticas de manutenção dos conflitos e revoltas das classes trabalhistas.  Portanto: 

 

[...] os novos regimes continuam a utilizar o processo democrático sem, no entanto, 
compartilhar o espaço decisório com o Legislativo e o Judiciário, os quais, num 
cenário de domínio presidencialista, têm assumido lugar secundário. No discurso, as 
novas democracias se mostram comprometidas com a democratização da 
sociedade, a redistribuição do poder e com o processo de empoderamento dos 
cidadãos, mas na realidade, utilizam práticas políticas que reduzem a pressão 
interna por maior democratização. (FLEURY; LOBATO; BEJAMIN; et al, 2009, p. 
132) 

Deste modo, a democracia, como descrita anteriormente, pode fugir de sua 
definição básica, que se caracteriza por ser um mecanismo, que serve para “[...] limitar o 
poder arbitrário do Estado a fim de proteger o indivíduo e a “sociedade civil” das 
intervenções indevidas deste.” (WOOD, 2006, p.383) E, vai além, tomando o “povo” com 
autonomia política, que versa uma ação e engendra na sociedade um cidadão politizado. 

Deste modo temos que as relações de poder diante da categoria democracia 
abrem um espaço alargado para a participação social na realização de direitos. Sendo a 
participação uma das categorias de nossa análise, incluímos então que está disposta e 
associada às categorias anteriormente pautadas - a democracia e o poder. A participação, 
então, é concebida como sendo a gestão das políticas públicas pela sociedade civil 
organizada. Assim, a participação amplia a noção de democracia representativa para uma 
democracia participativa, ou democracia das massas, aumentando, também, o poder 
exercido por estas. 

O desenvolvimento da democracia participativa, e da organização das massas 
associadas às estratégias de descentralização e interrelações de poder, faz da participação 
uma categoria de aproximação da comunidade com seus interesses e com seus 
governantes, na medida em que o engajamento social se dá por fontes legitimas e 
asseguradas de poder e conhecimentos. As estratégias de participação das massas como 
mecanismos de ampliação da democracia participativa fortalecem os espaços de 
desenvolvimentos dos direitos, propiciando a autonomia dos atores sociais. Sendo assim, a 
participação de uma maneira geral faz fortalecer a influência das massas em: 
 

“[...] espaços estaduais e nacionais, bem como nas organizações internacionais, que 
“devem apoiar as coalizões globais de pobres para que possam participar dos 
debates mundiais” (BIRD, 2000, p.12, apud BARBOSA; JUNIOR, 2001, p.157)  

 

A participação, por fim, seria um mecanismo de controle das massas proletárias 
sobre as instancias públicas de poder, sendo que, os atores sociais ali colocados ampliam 
sua capacidade crítica, além disso, sua autonomia toma forma e o empoderamento presente 
nas decisões contribui para a realização de uma democracia participativa de maneira a 
desviar da monopolização as ações político-sociais.  
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