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Resumo: O presente artigo busca conceituar os termos participação social e 

controle social, bem como, realizar uma interface com o orçamento 

participativo. Para isso, foi abordada a forma como a participação e o controle 

social se estabelecem na sociedade e a maneira como tais ferramentas 

influenciam na tomada de decisões e são impulsionadores da democracia. 

Primeiramente, foram apresentadas as considerações iniciais, abordando os 

objetivos, metodologia, referencial teórico e assim por diante. No 

desenvolvimento foi discorrido sobre os temas propriamente ditos e dando um 

destaque ao orçamento participativo, que se coloca como um aparato 

deliberativo, possibilitando a participação da sociedade na esfera do orçamento 

público, podendo assim influenciar nos investimentos, de acordo com as 

prioridades e demandas que a própria população pode apresentar durante o 

processo da tomada de decisões. Trata-se de pesquisa de natureza qualitativa, 

sendo utilizada a pesquisa documental, bibliográfica e revisão de literatura para 

a execução do estudo. 
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INTRODUÇÃO 

 Este artigo tem como objetivo geral apresentar como a participação 

social e o controle social estão relacionados com a efetivação da democracia e 

como específicos: 1- Conceituar a categoria Participação; 2- Conceituar a 
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categoria Controle Social; 3- Realizar um breve histórico de ambas categorias 

no Brasil; 4- Apresentar a interface com o Orçamento Participativo. 

 Esta pesquisa se caracteriza de natureza qualitativa, onde foi utilizado a 

pesquisa bibliográfica e documental, além da revisão da literatura para a 

fundamentação dos conceitos.  

 Para Chizzotti (1991), a pesquisa qualitativa se conceitua da seguinte 

maneira: 

Na pesquisa qualitativa, todas as pessoas que participam da 
pesquisa são reconhecidas como sujeitos que elaboram 
conhecimentos e produzem práticas adequadas para intervir nos 
problemas que identificam. Pressupõe-se, pois, que elas têm um 
conhecimento prático, de senso comum e representações 
relativamente elaboradas que formam uma concepção de vida e 
orientam as suas ações individuais. Isto não significa que a vivência 
diária, a experiência cotidiana e os conhecimentos práticos reflitam 
um conhecimento crítico que relacione esses saberes particulares a 
totalidade, as experiências individuais com o contexto geral da 
sociedade. 
(CHIZZOTTI, 1991, p.83). 
 

 Na pesquisa qualitativa, objetiva-se uma aproximação entre o 

conhecimento e o indivíduo ao qual está intrínseco a este fenômeno, de modo 

que permite-se a intervenção de forma subjetiva, levando em conta as relações 

sociais e os significados. 

 Também será presente a pesquisa bibliográfica, que baseia-se em 

investigar trabalhos científicos e obras para fundamentar a pesquisa que será 

realizada. 

 A pesquisa bibliográfica se conceitua da seguinte forma, segundo 

Fonseca (2002): 

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de 
referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e 
eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web sites. 
Qualquer trabalho científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, 
que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o 
assunto. Existem, porém pesquisas científicas que se baseiam 
unicamente na pesquisa bibliográfica, procurando referências teóricas 
publicadas com o objetivo de recolher informações ou conhecimentos 
prévios sobre o problema a respeito do qual se procura a resposta 
(FONSECA, 2002, p. 32).    
 

 Já a Documental, se refere da seguinte forma, de acordo com Gil (1999): 

O desenvolvimento da pesquisa documental segue os mesmos 
passos da pesquisa bibliográfica. Apenas há que se considerar que o 
primeiro passo consiste na exploração das fontes documentais, que 



 

são em grande número. Existem, de um lado, os documentos de 
primeira mão, que não receberam qualquer tratamento analítico, tais 
como: documentos oficiais, reportagens de jornal, cartas, contratos, 
diários, filmes, fotografias, gravações etc. De outro lado, existem os 
documentos de segunda mão, que de alguma forma já foram 
analisados, tais como: relatórios de pesquisa, relatórios de empresas, 
tabelas estatísticas etc. (GIL, 1999, p. 51). 
 

 Dessa forma, a pesquisa documental consiste na análise de documentos 

governamentais, como planos, leis, relatórios, publicações, entre outros. 

 Como referencial teórico utilizado para a realização deste artigo, os 

autores que serviram de embasamento teórico foram Kéttini Upp Calvi, que 

discorre sobre controle social, também os autores Maria da Gloria Gohn e 

Sarah Escorel e Marcelo Rasga Moreira apresentando a categoria participação 

social e também o orçamento participativo. 

 A participação pode ocorrer de maneira direta ou indireta e apenas se 

consolidou com a promulgação da Constituição Federal de 1988, pois anterior 

a isto, as legislações não apresentavam em suas disposições total garantia de 

participação popular. Esta categoria envolve uma série de fatores 

condicionantes, sendo tais: culturais, conforme o ciclo geracional, gênero, 

camada social, normas e valores presentes na sociedade. (ESCOREL e 

MOREIRA, 2008). 

 Outro mecanismo que foi constitucionalmente garantido no ano de 1988, 

refere-se ao controle social, que por muito tempo foi utilizado como forma de 

fiscalização e controle do Estado sobre a população, de forma repressiva. 

Atualmente o conceito é associado a formas democráticas de participação da 

sociedade civil na elaboração, fiscalização e implementação das políticas 

sociais. (CALVI, 2008). 

 Por fim, será explorado o orçamento participativo que em sua efetivação 

dispõe das categorias de controle social e participação, onde o conjunto desses 

elementos resultam em uma esfera de participação democrática na sociedade. 

(ALBUQUERQUE et al, 2019). 

  

 

 

1 PARTICIPAÇÃO SOCIAL 



 

Segundo Escorel e Moreira (2008), o termo Participação possuí diversas 

significações, segundo o dicionário tem ligação com comunicação, associação, 

ser parte e etc.  

 A participação social tem um viés político, pode estar presente em vários 

espaços, como relações familiares, sendo considerada uma micro participação 

que pode evoluir para uma participação macroscópica, onde os sujeitos têm 

ligação direta com a formulação de leis e políticas. 

 Segundo Gohn (2003), a participação pode ser analisada através de três 

níveis, sendo o primeiro o Conceptual, o segundo Político e o terceiro da 

Prática Social.  

 O nível Conceptual possui ambivalência e se modifica a cada padrão 

teórico em que se embasa. O nível político é associado como democracia no 

ponto central, bem como, mascarar ideias implícitas de acordo com interesses 

de determinado grupo, em favor do estado, a fim de regular a sociedade. Por 

fim, o nível da prática social se caracteriza pelo movimento social em si, 

através das ações de reivindicação de direitos e acesso as políticas públicas. 

 Segundo Escorel e Moreira (2008), os indivíduos participam com o 

objetivo de atingir um alvo, este pode ser ou não pré-determinado, movidos por 

interesses coletivos e individuais. Estes objetivos tendem sempre a modificar 

na situação sobre os quais os indivíduos estão vivendo, seja para sua 

manutenção, superação e transformação. 

 A participação social é a parte componente fundamental do sistema 

democrático. A corrente liberal prega a ideia de uma representação de 

democracia, sendo a participação uma ferramenta de alcance de direitos, para 

suprir suas carências, onde os representantes são escolhidos pelo povo, vale 

destacar também que esta categoria leva em conta a ação do mercado e do 

estado, sendo estas ligadas diretamente. 

 Dentre as formas de se compreender a participação, destaca-se as 

seguintes categorias, como a Liberal, onde esta se desdobra em corporativa e 

comunitária, a Autoritária, Revolucionária e Democrática, que também pode ser 

radical. Na primeira concepção, a Liberal, entende-se que é necessário se 



 

estabelecer um controle na vida dos cidadãos e também permitir que estes 

demonstrem seus interesses para a tomada de decisões.  

 Segundo Maria da Glória Gohn (2003): 

A participação liberal se baseia, portanto, em um princípio da 
democracia em 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, p.15 e 16). 
 

Com relação a concepção Liberal Corporativa, esta se define por ser 

uma ação dos indivíduos de forma a colaborar com o bem-comum, onde há 

espontaneidade nesta participação, fora dos interesses particulares dos 

cidadãos. Já na Comunitária, se estabelece de forma institucional, dentro dos 

equipamentos estatais e se instituem como ferramentas deliberativas. 

Na concepção Autoritária, percebe-se sobressalentes expressões a em 

regimes políticos, como inclinações a partidos e formas de pensamento 

relacionados a direita e esquerda.  No caso da Participação, sendo cooptativa, 

se estimula a criação de programas, para atenuar as expressões de 

desigualdade. 

Ainda na forma Democrática de participação, nesta é levada em conta a 

participação popular, com relação aos movimentos e organizações, onde o 

processo eleitoral é o meio utilizado para a representação das ideias.  

Gohn (2003), discorre sobre isso: 

A soberania popular é o princípio regulador da forma democrática: a 
participação é concebida como um fenômeno que se desenvolve tano 
na sociedade civil – em especial entre movimentos sociais e as 
organizações autônomas da sociedade; quanto o plano institucional – 
nas instituições formais políticas. (GOHN, 2003, p. 17). 
 

Vale ressaltar aqui que a forma Democrática Radical de participação, 

seria a conexão entre a concepção revolucionária e democrática, onde se 

abomina toda forma de segregação e desigualdade social. 

A concepção democrático-radical sobre a participação objetiva 
fortalecer a sociedade civil para a construção de caminhos que 
apontem para uma nova realidade social, sem injustiças, exclusões, 
desigualdades, discriminações etc. (GOHN, 2003, p.19). 
 

Por último, na concepção Revolucionária, esta se estabelece nas 

organizações da população a fim de enfrentar o sistema político e as relações 

de poder justapostas. “O sistema partidário é um ator fundamental nessa 



 

concepção, pois tem como missão formar quadros para uma participação 

qualificada nos espaços citados. ” (GOHN, 2003, p. 18). 

Sendo assim, a participação tem como característica o pluralismo, pois é 

levado em conta os diversos tipos de movimentos sociais assim como grupos 

de associações, que intensificam essa participação e distribuem funções na 

construção das decisões. 

 Para Escorel e Moreira (2008), há três níveis de participação. O primeiro 

é a presença, onde se classifica como a “menos intensa e mais marginal”, pois 

o indivíduo não colabora de forma direta. O segundo momento é a ativação, 

onde são distribuídas a um cidadão ações para serem desenvolvidas, dentro 

de manifestos ou campanhas eleitorais, por exemplo. E, por fim a terceira 

forma, é a participação, onde o indivíduo está ativamente colaborando para o 

processo de tomada de decisões. 

 Os indivíduos possuem diversos objetivos ao se incluírem na 

participação, podendo ser interesses próprios ou para contribuir em ações 

coletivas e geralmente estes objetivos dizem respeito a mudança em 

determinada área em que tais estão intrínsecos. 

 Com relação a Participação Social no Brasil, destaca-se primeiramente a 

promulgação da Constituição Federal de 1988, onde ficou conhecida como 

Constituição Cidadã. Cita-se também as eleições, os plebiscitos, os referendos, 

as iniciativas populares e todos os demais espaços de participação da 

população a fim de garantir o acesso aos seus direitos. 

 

2 CONTROLE SOCIAL 

 Conforme Calvi (2008) o termo controle social ganha destaque no 

cenário nacional com a década de 1980, quando o país se encontrava em um 

contexto de lutas e reivindicações da sociedade para a redemocratização desta 

e do Estado. Sendo assim, o termo controle social geralmente é associado à 

participação dos movimentos sociais e da sociedade civil na elaboração, 

fiscalização e implementação das políticas sociais. 

[...] O controle social do trabalho desenvolve-se somente a partir do 
avanço no processo de politização das relações sociais no 
enfrentamento da questão social, mediante a construção de 
estratégias emancipatórias e de controle social por parte das classes 



 

subalternas e da intervenção consciente dessas mesmas classes no 
movimento histórico. (CALVI, 2008, p. 15). 
 

 A definição de controle social é diversificada, existem várias formas e 

definições ao termo, tais significados remetem ao contexto sobre o qual foram 

criados. Anterior à transição democrática de 1980, quando o termo possuía 

outros contornos. Nas discussões clássicas de Émile Durkheim em relação à 

integração social, o controle social era um fator coercitivo do Estado para a 

população.  

 Seguindo a perspectiva marxista, de acordo com Mészáros (2002), o 

controle social é um mecanismo essencial para a manutenção do sistema 

capitalista, sendo o capital um modo de controle que sobrepõe a todos os 

outros. Esta forme de controle social do capital,com caráter repressivo e 

autoritário para a classe trabalhadora foi marcante até a década de 1980, 

quando as lutas dos movimentos sociais buscou a redemocratização da 

sociedade e do Estado. 

 Surge então o controle social democrático, que através da Constituição 

Federal de 1988, define a descentralização e garante a participação da 

sociedade civil na elaboração, fiscalização e implementação das políticas 

sociais e também determina a criação de espaços públicos para que esta 

participação se realize, na forma de conselhos de políticas e de direitos, 

conferências, fóruns, orçamentos participativos, entre outros.  

 

3 A PARTICIPAÇÃO SOCIAL E O CONTROLE SOCIAL DENTRO DA 

TOMADA DE DECISÕES E SEUS APARATOS 

 A partir das categorias já trabalhadas acima, foi possível observar que a 

Constituição Federal de 1988, possibilitou várias formas de efetivação do 

exercício da democracia.  

 Conforme Calvi (2008) destaca-se: 

Esta trouxe diretrizes como a descentralização político-administrativa 
e a participação popular. Estas diretrizes, em suma, significam, 
respectivamente, divisão de responsabilidades na execução, 
planejamento e financiamento das políticas sociais entre os três entes 
federados (União, Estados, Municípios e distrito Federal) e a 
participação da sociedade civil nos momentos de decisão das 
políticas sociais, no âmbito dos conselhos de Políticas e de Direitos, 



 

dos Fóruns, Conferências, Orçamentos Participativos, etc. (CALVI, 
2008, p. 10). 
 

 Dentre os mecanismos que podem ser utilizados na tomada de decisão 

da sociedade civil, juntamente com os órgãos governamentais, será 

apresentado no próximo tópico o orçamento participativo e como a participação 

e o controle social se inter-relacionam com este, sendo componentes para a 

realização da tomada de decisão a respeito dos recursos públicos. 

 

4 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 

O orçamento participativo é um importante mecanismo onde a 

população tem a possibilidade de contribuir para a elaboração do orçamento 

público, sendo esta lógica de participação recente na história brasileira, 

conforme Escorel e Moreira (2008) a primeira experiência brasileira foi em 1989 

em Porto Alegre, quando o PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES assume a 

administração procurando romper com o caráter autoritário e patrimonialista 

instaurado por grande período de tempo, colocando à disposição da população 

uma participação mais efetiva na sociedade através do orçamento participativo. 

Este tipo de orçamento tem lógica de transparência, com uma 

coparticipação do poder Executivo e Legislativo em sua elaboração (ENAP, 

2014). Infelizmente não são todos os municípios do Brasil que dispõe da 

participação da sociedade nesta instância, pois se necessita de grande 

mobilização de todos, mesmo sendo um mecanismo de fortalecimento da 

democracia, conforme a conjuntura política de determinada época pode haver 

uma limitação ou aumento da participação que a sociedade civil possa estar 

envolvida. 

Conforme Escorel e Moreira (2008) o orçamento participativo é 

composto por três princípios que norteiam a sua estrutura, sendo estes:  

Os princípios são: todos têm direito de participar: a participação é 
dirigida por uma combinação de regras da democracia direta e de 
democracia representativa, e realiza-se através de instituições de 
funcionamento regular cujo regimento interno é determinado pelos 
participantes; e, os recursos de investimento distribuídos de acordo 
com um método objetivo que combina 'critérios gerais' — critérios 
substantivos estabelecidos pelas instituições participativas com vista 
a definir prioridades — 'critérios técnicos' — critérios de viabilidade 
técnica ou econômica definidos pelo Executivo e normas jurídicas 



 

federais estaduais ou da própria cidade” (ESCOREL e MOREIRA, 
2008). 
 

Conforme os princípios observa-se que todos tem a liberdade para a 

participação, sendo direta ou indiretamente, com a elaboração das regras pelos 

próprios participantes. 

Para a elaboração do orçamento participativo são realizadas plenárias, 

onde a região em destaque é dividida em várias, a partir destas divisões são 

escolhidos os delegados e representantes. Depois da escolha dos 

representantes estes devem manter diálogo com o governo e outros 

representantes, assim como o contato com a população. Geralmente onde o 

orçamento participativo acontece se tem um Conselho Municipal. 

(ALBUQUERQUE et al, 2019) 

Como é recente o envolvimento da população no orçamento participativo 

se requer comprometimento e capacitações para o seu fortalecimento “como 

um processo de controle social”, capaz de promover a democratização da 

gestão pública. (ALBUQUERQUE et al, 2019) 

É importante que se tenha a possibilidade direta da população no que 

diz respeito ao orçamento público, pois assim a partir das demandas são 

formuladas políticas públicas, com um diálogo de como melhor gerir o 

orçamento e também a realização do controle social, a fim de ter acesso aos 

gastos públicos, com a participação dos sujeitos que realmente conhecem o 

contexto onde estão inseridos. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Em vista dos pontos apresentados, foi possível perceber que os 

mecanismos de efetivação da democracia foram alcançados de forma gradual, 

somente com a promulgação da Constituição de 1988, que se alcança a 

legalidade para a participação dos sujeitos nos espaços públicos e na tomada 

de decisões. Todavia, mesmo isso sendo instaurado, não se tem a garantia de 

que isso realmente é executado, pois ocasionalmente ocorrem limitações à 

estes como meros espaços de participação, pois grande parte da população 

não possui conhecimento com relação a tais espaços. 



 

 É interessante destacar que não há uma preocupação em ampliar a 

participação direta da população nos processos decisórios, pois isso não é 

naturalmente difundido no seio familiar e nas relações sociais, ficando restrito a 

uma pequena parte da população, com maior poder aquisitivo. 

 Observa-se que conforme a conjuntura política, a participação, o 

controle social e o orçamento participativo podem ser difundidos de forma 

ampla ou limitada, pois principalmente na perspectiva neoliberal, não é 

vantajoso que a sociedade tenha consciência do seu poder como classe, o que 

na maioria das vezes diverge com os interesses de mercado e da classe 

dominante.  

 O Serviço Social enquanto profissão luta pelo Estado Democrático de 

Direito e para que a população tenha acesso aos espaços de participação e 

deliberação, de forma que estes levem as suas reivindicações, para que 

possam ser atendidas em forma de políticas públicas, valorizando a 

democracia como princípio central da participação, a fim de ampliar a cidadania 

e o acesso aos direitos. Nos espaços em que o Assistente Social se faz 

presente deve ser trabalhada a autonomia dos sujeitos, valorizando a inserção 

destes nos Fóruns, Conselhos de Políticas e de Direitos, Conferências, 

Orçamentos Participativos, entre outros. 
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