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Resumo: O presente artigo tem como objetivo discutir as categorias de Participação Social, de 
acordo com Maria da Glória Gohn, Sarah Escorel e Marcelo Rasga Moreira, além de Controle 
Social, com base em Kéttini Calvi. Foi utilizada revisão bibliográfica sobre Participação Social e 
Controle Social, cujo textos foram indicados na disciplina de Serviço Social e Sociedade Civil, 
no curso de Serviço Social da Universidade Estadual de Ponta Grossa, e a pesquisa 
documental, quanto a participação social conforme a Constituição Federal de 1988 e o Código 
de Ética do/a Assistente Social de 1993. Sendo assim pretende-se ressaltar a importância da 
participação social e do controle social na cotidianidade da vida em sociedade dos cidadãos e 
na atuação profissional do/a assistente social, na luta pela garantia dos direitos sociais e do 
fortalecimento da cidadania, para que a democracia seja efetivada de maneira substancial. 
 

Palavras-Chave: Participação Social, Controle Social, Código de Ética do/a Assistente Social 

de 1993 

 

1-INTRODUÇÃO 

 Com base na bibliografia proposta pela disciplina de Sociedade Civil e 

Serviço Social, no curso de Serviço Social da Universidade Estadual de Ponta 

Grossa, além de pesquisa documental na Constituição Federal de 1998 e no 

Código de Ética do/a Assistente Social de 1993, estaremos discutindo algumas 

concepções sobre as categorias: Participação Social e Controle Social, com o 

objetivo de conhecê-las, para apropriar-se das mesmas, suscitando assim a 

reflexão, para vivência no cotidiano da vida social, transformando assim as 

relações entre Estado e Sociedade Civil, dentro de um processo de ação e 

discussão política, de forma constante e permanente. 

       

2- ALGUMAS CONCEPÇÕES SOBRE A CATEGORIA PARTICIPAÇÃO 

SOCIAL 

A participação social, bem como a democracia podem ser entendidas de 

diversas formas, conforme a construção teórica dessas categorias. A 

participação social que vislumbramos é aquela como uma forma de luta por 

direitos sociais e também pela cidadania substancial, assim como a luta por 

condições de vida favoráveis ao desenvolvimento humano e ao bem estar 

social. Este processo vai se configurar a partir dos sindicatos, movimentos 
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sociais, mobilizações, entre outros meios que contam com a participação da 

sociedade de forma efetiva. 

A participação social relaciona-se com diversos fatores da vida dos 

cidadãos como os aspectos culturais, religiosos, idade, sexo, valores, grau de 

instrução, entre outros, sendo que o entendimento dos sujeitos sociais a 

respeito de direitos e deveres, tem grande influência no ato de participar. 

Sendo assim entendemos que a participação social ou não dos cidadãos, 

depende de um processo pedagógico, que leve a reflexão, de modo à enaltecer 

a Sociedade Civil e a Esfera Pública, enquanto pertencentes aos processos 

políticos e decisórios enquanto futuro da sociedade e a produção de Políticas 

Públicas que atendam de fato, as demandas dos cidadãos.  

Um primeiro exemplo a ser dado de participação social são as relações 

familiares onde se busca garantir benefícios para si ou para o coletivo da 

família. Esta primeira concepção, segundo ESCOREL, MOREIRA, 2008, é 

denominada microparticipação, pois conta com um número pequeno de 

indivíduos que lutam por um bem comum. Posteriormente à essa participação, 

a mesma, precisa ser ampliada, expandida, perante as demais instancias da 

vida em sociedade, de modo à coletivizar as demandas sociais.  

A participação social possui diversas características que dependem dos 

períodos históricos e de concepções teóricas. A partir da concepção liberal, 

construída ao longo do século XIX, e temos a participação a partir do poder 

político, através voto, em um princípio da democracia de que todos os 

membros da sociedade são iguais, e a participação seria o meio, o instrumento 

para a busca de satisfação dessas necessidades. (GOHN, 2003). A 

participação social através do voto universal foi um grande avanço para a 

democracia, porém é necessário criarmos uma cultura de participação que 

ocorra, além do período eleitoral, ou seja, continuamente. 

Segundo GOHN, 2003, ainda distingue-se outras formas derivadas da 

participação liberal, como a participação corporativa, entendida como um 

movimento espontâneo de indivíduos que lutam por um bem comum e que as 

organizações dessas concepção existem somente quando há a participação 

dos indivíduos. Outra concepção é a da participação comunitária caracterizada 

como uma forma institucionalizada, onde há uma interação dos órgãos 



 

representantes da sociedade com os órgãos deliberativos e representativos do 

Estado. Pode-se citar também as formas de participação democráticas, 

revolucionárias e democráticas radicais, sendo a soberania popular o princípio 

regulador da participação democrática. Já nas formas de participação 

revolucionárias, a participação é entendida como coletivos que lutam contra as 

relações dominantes de poder político. Na participação democrática radical, o 

pluralismo é a sua marca, sendo “[...] os partidos políticos não mais importantes 

que os movimentos sociais e os agentes de organização da participação social 

são múltiplos” (GOHN, 2003, p. 19). Quanto mais democracia, mais 

participação dos sujeitos sociais e coletivos, com debates e discussões, afim 

de que, as mais diversas pautas sejam incorporadas e atendidas pelo Estado. 

   A concepção marxista de participação encontra-se ligada a outras 

categorias como as lutas e movimentos sociais, onde “refere-se a processos de 

lutas sociais voltadas para a transformação das condições existentes na 

realidade social, de carência econômica e/ou sociopolítica e cultural” (GONH, 

2003, p. 25). Sendo assim para Marx, dentro de uma perspectiva crítica, a 

participação envolve os movimentos sociais em um processo de embate 

político, na busca por mudanças estruturais na sociedade e consequentemente 

melhores condições de vida para os sujeitos sociais. 

 

2.1 PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO BRASIL: A IMPORTÂNCIA DA 

CONSTITUIÇÃO DE 1988   

No Brasil, a participação social mais comum, conforme a Constituição 

Federal de 1998, ocorre por meio de eleições diretas, onde o povo elege seus 

representantes por meio do voto; plebiscitos, quando a população é chamada a 

decidir sobre algo que ainda não foi transformado em lei; referendo, quando a 

população deve decidir sobre a aprovação ou desaprovação de um ato 

legislativo; iniciativa popular, quando eleitores encaminham um projeto de lei ao 

Congresso Nacional. 

 Outro meio de participação social que encontra-se no país são por 

meio do Orçamento Participativo e os Conselhos Gestores. 

Em termos participativos, podem-se destacar duas potencialidades de 
aprofundamento e inovação ao cenário político nacional: o orçamento 
participativo, no qual os sujeitos se organizam para definir as 



 
prioridades de alocação de recursos; e os conselhos gestores, que 
representam a participação dos sujeitos em instâncias colegiadas 
com caráter deliberativo sobre determinados setores das políticas 
sociais, como os de saúde, criança e adolescente, educação. 
(ESCOREL, MOREIRA, 2008, p. 995) 

  

 

O Orçamento Participativo embora seja um avanço em termos 

democráticos e suscite a participação social, é necessário que seja expandido 

e sejam destinados mais recursos do orçamento geral, de modo que, a 

população discuta onde serão alocados tais recursos, conforme suas 

necessidades e demandas. Já os Conselhos Gestores permitem que as 

decisões sejam partilhadas entre os sujeitos sociais, dando um caráter mais 

democrático aquilo que é deliberado. É necessário que a participação seja 

acompanhada de um processo de politização e de alargamento no 

conhecimento referente a realidade social, com respeito ao diálogo e as 

diferenças, de maneira que a democracia seja qualificada e os debates 

resultem em transformações na sociedade.      

Um grande exemplo de participação social no Brasil, é no setor de 

saúde, para a criação e implantação do Sistema Único de Saúde (SUS), cujo o 

resultado é fruto da luta do Movimento Sanitarista, com uma articulação social, 

política e partidária. O SUS foi criado pela Constituição Federal de 1988 e 

regulamentado pela Lei 8080, Lei Orgânica da Saúde de 1990, sendo o 

sistema regido pelas diretrizes de descentralização, da integralidade e da 

participação da comunidade, esta última sendo de extrema importância para 

sua efetivação, além do planejamento monitoramento, controle social e 

avaliação da política de saúde, dando voz aos usuários e cidadãos. 

Além dessas formas de participação destacamos outras tão importantes 

quanto as citadas acima, com através de Movimentos Sociais, Mobilizações, 

Redes, Coletivos, Pastorais, Forúns, Conferências, Associações Comunitárias, 

Organizações não Governamentais, entre outras. São expressões de 

participação social que devem ser incentivadas e colocadas ao conhecimento 

de toda a população, de modo que, conheçam e façam parte desses processos 

que tem a potencialidade de transformar a sociedade, desde que 

acompanhada da politização e reflexão levando em consideração também 

categorias como: trabalho e classe social.     



 

 

2.2 A PARTICIPAÇÃO SOCIAL DESCRITA NOS PRINCÍPIOS 

FUNDAMENTAIS DO CÓDIGO DE ÉTICA DO/A ASSISTENTE SOCIAL DE 

1993   

Dois dos princípios fundamentais do Código de Ética do/a Assistente 

Social de 1993 trazem a questão referente a participação: 

IV. Defesa do aprofundamento da democracia, enquanto socialização 
da participação política e da riqueza socialmente produzida; 
VI. Empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, 
incentivando o respeito à diversidade, à participação de grupos 
socialmente discriminados e à discussão das diferenças; (CFESS, 
1993. p. 23) 

 

 O princípio número lV fala sobre a participação, como intimamente 

indissociada a democracia, enquanto um participar qualificado e político nas 

vivências em sociedade, ou seja, o cidadão cumprindo seu dever e 

reivindicando seus direitos perante ao Estado, de modo que a riqueza que é 

produzida socialmente seja redistribuído para toda a sociedade e não fique nas 

mãos de poucos sujeitos sociais. 

 Já o princípio número Vl ressalta que todos os cidadãos devem 

participar da sociedade, de maneira que ninguém seja excluído da convivência 

e ação social, seja por fenótipo, gênero, posição política, nacionalidade, 

condição financeira. O que envolve um processo educativo, para o acolhimento 

e aceitação das diferenças, colaborando com a participação social de sujeitos 

historicamente discriminados. 

 Portanto a participação social é uma categoria de extrema relevância 

para o Serviço Social, no que tange a luta pela materialização do seu Projeto 

Ético Político, pois é somente com os cidadãos participantes da esfera pública 

é que a sociedade se modifica, com os debates e a politização, onde os 

sujeitos sociais podem assumir e fazer valer o seu poder de fato. 

      

3- ALGUMAS CONCEPÇÕES SOBRE A CATEGORIA CONTROLE SOCIAL 

Neste item trataremos a respeito do controle social, e qual tipo de 

controle social utilizado como base para a criação dos Conselhos de Políticas e 

de Direitos no Brasil. Tanto a participação social e controle social são direitos 



 

garantidos pela Constituição Federal de 1998. Estes dois termos caminham 

juntos, porém cada um tem suas especificidades. 

Até a década de 1980 no Brasil, controle social era entendido como 

forma do Estado e do capital controlarem as classes menos favorecidas, ou 

seja, o Estado controlava os trabalhadores. O controle social pode ser 

entendido de diversas formas, dependendo do contexto e do período histórico, 

por conta disso, tem-se diversas conceituações de controle social, por diversos 

autores. “[...] Assim, o controle social é o resultado histórico das relações 

humanas engendradas pelas forças políticas, econômicas e sociais de 

determinadas sociedades”. (CALVI, 2008. p. 12). Portanto o controle social está 

interligado a correlação de forças existente na sociedade e ao momento 

histórico vivido. 

Entende-se aqui que não existe um único tipo de controle social, mas 

que este, se desdobra em diversas compreensões a partir de determinada 

realidade, e que os diversos tipos de controle social se relacionam e 

complementam-se entre si. Calvi, 2008, baseada em Mészáros, aponta um 

modelo de controle social encontrado na sociedade capitalista:  

No capitalismo desenvolveu-se um tipo histórico de controle social (o 

controle social do capital sobre a sociedade como um todo) e de 

reprodução social (que assegura a manutenção ampliada e 

hegemônica do capital em detrimento da força de trabalho). Este 

controle social garante a desigual divisão social do trabalho, bem 

como garante que a propriedade privada reproduza um controle 

social devastador e alienador. (CALVI, 2008. p. 13) 

 

 Neste momento histórico de desenvolvimento do capitalismo, pautado na 

exploração do trabalho, complexificação da vida social, neoliberalismo, com a 

hegemonia do capital financeiro, fica evidente os tentáculos do controle social 

do capital nas diversas esferas da vida social, inclusive com a tomada do 

Estado, a eleição de congressistas que defendem o estilo de vida burguês e 

com isso ambos procuram legitimar e fazer valer as pautas dos neoliberais 

para toda sociedade, contribuindo assim para continuidade e permanência da 

produção e reprodução cada vez mais ampliada do capital, com isso mais 

desigualdade social, desemprego e pobreza, na classe trabalhadora.  

 Em contraposição ao paradigma de controle social do capital, Calvi, 

2008, cita o modelo de controle social socialista: 



 
 [...] A perspectiva deste controle socialista não visa à reprodução das 

relações sociais de dominação, de tutela e de alienação, mas visa 

construir uma nova sociedade ancorada em relações de igualdade e 

de uma sociabilidade mediada pelo trabalho concreto e de 

emancipação. (MESZAROS, 2002, apud CALVI, 2008. P. 13). 

 

O controle social socialista é pautado em um outro tipo de sociedade, 

baseada em valores de igualdade, onde o objetivo do trabalho é a 

emancipação dos sujeitos sociais, ou seja, sem dominação e a necessidade da 

reprodução da desigualdade social. 

No Brasil, na época da ditadura militar (1964-1985), pode-se dizer que 

foi vivido no país o controle social capitalista, conforme ABREU, 2002 apud 

CALVI 2008. p. 14. “Este controle social caracterizava-se, predominantemente, 

como a ação do Estado sobre a sociedade civil, via imposição de decretos, 

atos institucionais e repressão a qualquer movimento contrário ao governo”. 

Neste período foram esvaziados os espaços públicos de debates políticos, com 

a predominância dos interesses da burguesia sem possibilidades de 

contestação.    

A partir de 1980, houveram algumas mudanças em relação a 

concepção de controle social, com o advento dos movimentos sociais, junto 

com outros atores progressistas, buscando o retorno da institucionalização 

democrática (CALVI, 2008). Neste mesmo período, ficam acentuadas as 

divisões com relação as tendências políticas do país. 

De um lado, estavam os setores progressistas e os movimentos 
sociais que propunham a reconstrução da relação entre Estado e 
sociedade sobre bases mais democráticas. De outro, estavam os 
setores conservadores e neoliberais que propunham o 
“enxugamento” do Estado e o retorno ao mercado. (CALVI, 2008. p. 
14-15). 

  

Com isso os paradigmas de controle social também vão divergir, o 

setor conversador da sociedade propunha um controle social do Estado sobre 

a sociedade, já o setor progressista propunha um controle social da sociedade 

sobre o Estado e como resultado deste embate temos a Constituição Federal 

de 1988, que vai convergir com o controle social democrático e a construção de 

espaços públicos para sua realização.   

 



 
O controle social “democrático” é a possibilidade da participação da 

sociedade civil na elaboração, fiscalização e implementação das 

políticas sociais. Ele é um dos elementos constitutivos de uma “esfera 

pública”² ampliada e democrática. Assim, o controle social 

“democrático” possui um conceito amplo e constitui-se como “[...] um 

ciclo decisório que envolve o parâmetro do direito, o planejamento, o 

papel do gestor, o financiamento, o Ministério Público [a sociedade 

civil, entre outras instâncias] [...]” (BEHRING, 2001, p. 6). Ele se 

inscreve dentro do processo de democratização do Estado, nos quais 

os conselhos caracterizam-se como um dos espaços de sua 

realização pela via da participação popular. (CALVI, 2008. p. 15) 

  

A partir do controle social democrático, tinha-se o entendimento de que 

com a participação dos cidadãos, se conseguiria uma sociedade mais 

igualitária, para emancipação dos sujeitos, mas isso não chegou a acontecer. 

O que realmente aconteceu foi a valorização do capital sobre os interesses da 

população, ocasionando como aponta CALVI, 2008, a contratação temporária 

de mão-obra de trabalhadores, precarização do trabalho, o agravamento da 

questão social, além da diminuição do Estado, avanço do neoliberalismo e do 

terceiro setor. Estes foram resultados de decisões políticas dos governos que 

vieram logo após a Constituição de 1998, ou seja, políticas econômicas e 

sociais, foram colocadas em ação em desacordo com nossa recente 

Constituição. 

Em relação ao controle social este teve avanços significativos “[...] 

participando da elaboração, implementação e fiscalização das ações do Estado 

no âmbito das políticas sociais e públicas” (CALVI, 2008. p. 16). Sendo este um 

processo que precisa ser amadurecido e ampliado cada vez mais, para que se 

possa fazer frente aos interesses do capital. 

É importante ressaltar que na maioria das vezes não há a participação 

popular nas tomadas de decisões, pois ocorrem em espaços fechados como as 

Câmaras de Vereadores, Assembleias Legislativas, Senado Federal, 

Congresso, entre outros espaços, impossibilitando a ação dos cidadãos, por 

conta, muitas vezes do conluio e dos conchavo feitos por políticos que 

desconsideram outras vozes enquanto atores políticos. 

Todavia, destacamos a importância do controle social democrático fruto 

de lutas da sociedade civil pela redemocratização da sociedade brasileira, 



 

apresentando os conselhos com instrumento importante fazendo a mediação 

entre Estado e Sociedade Civil. 

Os conselhos também apresentam seus obstáculos, como por vezes, a 

baixa participação da sociedade civil e traços de conservadorismo presentes na 

tomada de decisões importantes para a sociedade e também grande 

resistência dos poderes executivos para a participação dos conselhos nas 

decisões, porém é preciso persistir, além de desenvolver um trabalho educativo 

quanto a existência dos conselhos, pois são importantes formas de 

participação e controle social, que estão previstas constitucionalmente, 

portanto a sociedade civil deve ocupar espaço na esfera pública, fazendo valer 

seus direitos.  

Foram criados os conselhos, para que a sociedade civil tivesse um 

espaço de participação dentro da políticas sociais junto ao Estado, onde cada 

conselho tem sua atribuição específica. Na atualidade, segundo CALVI, 2008, 

muitos conselhos surgem para receber o financiamento de políticas sociais. 

[...] É neste sentido que afirmamos que a “lógica da imposição”, para 

a criação dos conselhos, supera e coloca-se acima da “lógica da 

conquista”, em que os conselhos são pensados, planejados, 

organizados e desejados, principalmente, pela sociedade civil 

pautada no interesse coletivo. (CALVI, 2008. p. 18) 

  

Com os conselhos sendo criados “de cima para baixo”, acabam por 

ficar fadados ao esvaziamento, pautados muitas vezes nos interesses de 

poucos em contraponto a coletividade. Deste modo é necessário divulgar esses 

espaços e politizar a população, para que tenham o hábito da participação e da 

discussão política sobre tudo que é de interesse público, na sociedade. São 

garantias constitucionais e depois de, mais de trinta anos de Constituição, é 

mais que urgente ocupar e qualificar os espaços de participação e controle 

social. Somente desta maneira avançaremos enquanto sociedade e país, 

melhorando a qualidade de vida da população, pois direito é luta e não uma 

benesse do Estado.  

  

4- CONCLUSÃO 

  A participação social e controle social são categorias fundamentais a 

serem conhecidas, difundidas e trabalhadas junto à população, conforme a 



 

Constituição Federal de 1988 e o Código de Ética do/a Assistente Social de 

1993, de modo que, os sujeitos sociais sejam também sujeitos políticos e 

coletivos, acompanhando e interferindo nas decisões e ações que afetam suas 

próprias vidas. 

  O Estado Democrático de Direito, com uma democracia e cidadania 

substancial, somente se efetiva com a participação social e o controle social e 

é um imperativo pedagógico que suscitemos tais processos criando e 

expandindo cada vez mais esses preceitos e esta cultura para toda população, 

somente assim podermos transformar o paradigma de sociedade vigente em 

nosso país. 
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