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RESUMO 
O controle e a participação social nas políticas públicas são institutos 
necessários para se aprimorar a efetividade da atuação estatal, haja 
vista que a sociedade é tanto detentora do poder, como também 
beneficiária da prestação positiva do Estado. No decorrer do trabalho, 
busca-se evidenciar as concepções clássicas, modernas, e em especial, 
contemporâneas, bem como a relação deste com as políticas públicas. 
Neste sentido, percebe-se a coexistência de conceitos distintos sobre 
controle social, seja como o controle do Estado sobre a sociedade, da 
sociedade sobre o Estado, ou de classes sobre classes. Assim, o objetivo 
principal do trabalho é estimular o debate sobre a participação da 
sociedade no exercício do controle da execução das políticas públicas. 
Para tanto, utiliza-se como metodologia a pesquisa bibliográfica. 
 

Palavras-chave: controle social, democracia, Estado, sociedade, 

políticas públicas. 

 

ABSTRACT 

The control and social participation in the policies that are institutions 
of the government institution to also protect the society that is the 
holder of the state operation, as a positive view of the State, as well as 
those with public policies. In this sense, the coexistence of different 
concepts about social control can be seen, whether as the control of the 
State over society, of society over the State, or of classes over classes. 
Thus, the main objective of the work is to stimulate the debate on the 
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participation of society in the exercise of control of the execution of 
public policies. For that, the bibliographic research is used as a 
methodology. 
 

Keywords: social control, State, society, public policies. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O que se percebe nas produções científicas são, principalmente, duas formas de se 

entender o termo controle social, a primeira, remetendo a autores clássicos e modernos, os 

quais, em regra, conceituavam como o controle estatal sobre os cidadãos, e a segunda, em que, 

na perspectiva inversa, analisa-se o controle do cidadão sobre o Estado (SILVA, et al., 2008). 

Ambas as abordagens a respeito de controle social serão trazidas no presente trabalho. 

Entretanto, a primeira para conhecimento das origens históricas, e a segunda sobre o controle 

social na perspectiva democrática como parte da compreensão de que no âmbito das 

contradições entre Estado e sociedade é possível exercer o controle sobre as ações do Estado 

sobre a sociedade. 

Essa discussão considera-se relevante diante o cenário constatado nas últimas décadas 

no Brasil, a mudança de um Estado ditatorial para um Estado Democrático de Direito, haja vista 

que, durante o período da ditadura militar, não se poderia tratar de controle da sociedade sobre 

o Estado, mas exclusivamente do Estado sobre a coletividade. 

Isto é, afasta-se do entendimento de Estado que proíbe a participação social, no sentido 

comum empregado pela população, e inicia-se um Estado que deve se preocupar, possibilitar e 

estimular a participação e o controle social (BRAVO; CORREIA, 2012). 

E nesse contexto, positiva-se por meio da Constituição Federal de 1988 a 

redemocratização ao se estabelecer o povo como o titular do poder, ampliando a participação 

do cidadão por meio da formatação de mecanismos de controle social, como da composição de 

conselhos, previsão de plebiscito, referendo, ação popular, além dos criados exclusivamente 

através da lei. 

Ou seja, deve-se entender que o exercício da cidadania não é exclusivamente o ato de 

votar, menos ainda a ideia do pagador de tributos como ideal de integrante da sociedade, ou 

mesmo somente eleger procuradores para, em seu nome, legislar ou governar. 
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Segundo Pinto apud Silva (2016), não há motivo para se restringir o exercício da 

cidadania a grupos específicos sociais, pois se trata de “obrigação comum a todos”, ou seja, não 

cabendo o esperar, mas o participar. Sendo devido ao indivíduo exigir cotidianamente seus 

direitos. 

O exercício da cidadania deve ser pleno em todas as suas vertentes, eis a relevância do 

controle social, cuja realidade e alcance podem ser potencializados com o uso dos recursos de 

comunicação disponíveis atualmente. 

Para Montesquieu (1979), entende-se que o povo deve fazer em benefício próprio tudo 

o que puder fazer, e o que não puder, que faça através de seus representantes. 

Ou seja, além dos governantes e legisladores eleitos pela sociedade, é pelo controle 

social que a sociedade consegue efetivar a sua vontade, não ignorando a participação das 

instituições de controle ou afins, como os Tribunais de Contas, Ministérios Públicos, 

Controladorias, Polícias e a Ordem dos Advogados do Brasil, que representam um avanço 

incomensurável para a garantia de cumprimento razoável das políticas públicas propostas. 

E mais, existe sim movimento nos Órgãos de Controle para o aumento da participação 

e do controle social. Em especial os Tribunais de Contas, Ministérios Públicos e Controladorias 

que desenvolvem projetos de integração, treinamento e aproximação para com a sociedade, 

mas que não serão tratados neste documento, por não comporem o escopo do estudo. 

Então, a sociedade deve ser considerada como um pilar essencial, e deste ponto decorre 

a relevância do presente trabalho, do fato de que todo o ordenamento jurídico pátrio busca 

regular as relações jurídicas de forma a proteger os interesses da sociedade, em consonância 

com a Carta Magna. 

De certo que a adoção de medidas que aprimorem e incentivem o controle social por 

parte do Estado, deve ser considerada como solução mais eficiente, por melhorar o 

cumprimento das metas sem os gastos inerentes à ampliação da máquina pública, e efetiva, 

por ser uma fiscalização procedida por integrantes da sociedade que detém o conhecimento 

prático acerca de cada tema, muitas vezes sendo diretamente afetados em caso de 

descumprimento da implantação das referidas políticas públicas. 

Isso posto, justifica-se a elaboração do artigo por compreender que a ausência ou 

inexpressiva participação social no controle da implantação das políticas públicas propostas por 

todas as esferas de governo é uma realidade decorrente de inúmeras variáveis, sejam elas 
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sociais, econômicas ou culturais, sendo fundamental que se incentive a participação da 

sociedade em todo o ciclo das políticas públicas e se amplie a discussão a respeito do tema. 

Desta forma, o presente trabalho tem como objetivo principal estimular o debate sobre 

a participação da sociedade no exercício do controle da execução das políticas públicas, 

trazendo para a análise fundamentos dos contratualistas, dos autores contemporâneos que 

tratam sobre o tema e a relação com políticas públicas. 

Na discussão, o trabalho será dividido da seguinte forma: Controle Social na Idade 

Moderna, no qual será discorrido a respeito da origem do Estado e a relação com a sociedade 

e indivíduo na visão contratualistas da idade moderna; Controle Social na contemporaneidade, 

que tratará de alguns dos principais conceitos de controle social, correlacionando com o regime 

político democrático; e nas políticas públicas, trazendo breve abordagem sobre a relação entre 

controle social na democracia e políticas públicas; Conclusão, tópico no qual serão destacadas 

as considerações finais. 

 

2 CONTROLE SOCIAL NA IDADE MODERNA 

 

Os ensinamentos dos pensadores modernos são essenciais para a compreensão da 

relação existente entre Estado, sociedade e indivíduo, além do que, uma das perspectivas sobre 

o controle social decorre destes autores, razão pela qual serão tratados a seguir. 

Como abordado na parte inicial, os autores Thomas Hobbes e John Locke demonstravam 

um entendimento de que o Estado exerce o controle sobre a sociedade (SILVA et al, 2008). 

A concepção que se tinha era baseada nas premissas e o contexto da época, fundando-

se nos conceitos e perspectivas de Estado, Governo e Controle Social vista nos séculos XVII e 

anteriores.  

Todavia, as concepções de controle social entre os contratualistas se divergem, cada 

autor traz um posicionamento condizente com a forma como analisavam os processos de 

organização das sociedades, os ideais que eram suscitados, por isso, nem todos consideram o 

controle social como o poder do Estado de controlar a coletividade.  

Cabe ressaltar que o controle social até hoje não apresenta uma delimitação condigna 

com a sua relevância, os contornos que se percebem no Estado Democrático de Direito 

brasileiro já não são tão precisos ou sobressaltados como deveriam ser. Então, obviamente que 
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o tema não foi esgotado pelos autores contemporâneos, mas foram ao menos implicitamente 

trazidos. 

Segundo Hobbes apud Correia (2004), o estado de natureza e o constante estado de 

guerra justificariam que o controle social é o controle que o estado exerce sobre a sociedade, 

onde existiam indivíduos no estado de natureza, passariam a ser vistos como súditos de um 

poder soberano, absoluto. Nota-se que não há o exercício de controle externo, mas sim a figura 

de Estado forte. 

De outro modo, para Locke, há sim controle sobre o Estado, contudo, não de forma 

irrestrita, pelo contrário, tão somente quanto à área de atuação estatal, que não poderia 

extrapolar a preservação dos direitos naturais, tendo em vista que a criação do Estado tem os 

direitos naturais como alicerces, e que o estado pré-político não seria capaz de garantir a 

preservação destes (SILVA et al., 2008).   

No que se refere a Rousseau (1983), que na maioria dos aspectos se assemelha ao ideal 

de controle social quando relacionado à democracia, este entende que o povo é titular do 

controle, pois detém a vontade geral, e o Estado tem como limite o interesse da coletividade 

(SILVA et al., 2008). 

É em virtude deste ponto que Rousseau entende que o controle social é o instrumento 

mais seguro para que os interesses privados não sobrepujem o interesse público (SILVA et al., 

2008). 

 

3 CONTROLE SOCIAL NA CONTEMPORANEIDADE 

 

3.1 PERSPECTIVA INTERNACIONAL 

 

Como dito, os estudos sobre controle social ampliam-se e tomam novos desenhos com 

o passar dos tempos, não havendo unanimidade na definição, como ressalta Silva et al. (2008, 

p. 36) que afirma que “O controle social tanto é empregado para designar o controle do Estado 

sobre os membros da sociedade, quanto para designar o controle destes sobre as ações do 

Estado no sentido deste incorporar suas demandas”. 

Ora, até mesmo entre os contratualistas da idade moderna não há uniformidade quanto 

ao tema, sendo a definição de Rousseau a menos contrária às concepções atuais, em que há 
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controle da sociedade em relação ao Estado, decorrente do viés democrático do autor moderno 

e o contexto em que vivem os autores contemporâneos. 

Acrescenta-se a isso, que, é de se esperar que o Estado exerça controle sobre a 

sociedade, tendo em vista esta percepção de controle social faz parte da própria forma como 

os Estados contemporâneos foram construídos, independente dos limites de intervenção, 

sendo essa a razão pela qual se busca enfatizar a perspectiva de controle social da sociedade 

sobre o Estado neste trabalho (FRITZEN et al., 2016). 

No entanto, como já mencionado, o momento histórico de cada pensador, bem como 

suas teses, acaba por balizar as definições de controle social. O que faz com que, não 

necessariamente, o fato de determinado autor ser da contemporaneidade siga a linha de 

raciocínio do parágrafo antecedente. 

Um caso que se pode citar é o de Karl Marx, que em suas análises afirma que o Estado 

exerce controle sobre a sociedade com vistas a preservar o capitalismo, sendo o Estado 

representado pela classe burguesa (SILVA et al., 2008). 

Isso decorre do entendimento de Marx que a burguesia precisou de intensas alterações 

nas relações sociais dos períodos anteriores, o feudalismo. Assim, afirma o filosofo, que, a 

origem do Estado não deve ser vista como oriunda de pacto ou contrato social, refutando o 

pensamento contratualista, pois, tanto o Estado como a sociedade e as relações entre os 

indivíduos poderiam ser explicadas historicamente (SOUZA, 2010). 

Enquanto para Marx, o controle social seria exercido exclusivamente pela classe 

burguesa controlando os meios produtivos e a força do trabalho, para Gramsci, o controle social 

decorreria da “contraditoriedade da sociedade civil”. Dessa forma, em alguns momentos de 

maneira assemelhada à visão marxista do controle da classe dominante sobre as subalternas, e 

em outros, do controle das classes subalternas, que tenderiam, ou ao menos almejariam ter 

cada vez mais acesso ao poder (SILVA et al., 2008, p. 34). 

Para Bravo apud Correia (2012), analisar o controle social com base na perspectiva de 

Gramsci é ver a relação Estado e sociedade civil, considerando a existência de interesses 

contrapostos de classes, e constatando-se a proteção das classes menos abastadas, superando 

a “racionalidade capitalista”. 

O entendimento de Gramsci só se torna possível, por conta da maneira como o filósofo 

vê o Estado na teoria ampliada do Estado, subdividindo-se o Estado em duas esferas, quais 
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sejam: sociedade civil, outras instituições (educacionais, políticas e religiosas) que são, 

conjuntamente, responsáveis pela formação ideológica; sociedade  política, denominado pelo 

referido autor como “Estado em sentido estrito”, vista como um sistema estruturado por meio 

do qual o dominante pode impor suas vontades (COUTINHO, 1992, p. 76-77). 

Ao tratar a sociedade como formada por classes de interesses opostos, e o Estado com 

a representação e busca dos interesses também das classes menos abastadas, tem-se aqui, a 

possibilidade de correlação com o controle social nas políticas públicas, como será visto nos 

títulos seguintes (SILVA et al., 2008). 

 

3.2 CONTROLE SOCIAL NA SOCIEDADE BRASILEIRA 

 

Constata-se uma crescente onda de estudos científicos sobre o controle social nos anos 

de 1980, normalmente relacionados ao contexto pós-ditadura militar. 

Para Carvalho apud Correia (2006, p. 8), o “Controle social é expressão de uso recente e 

corresponde a uma moderna compreensão de relação Estado-sociedade, onde a esta cabe 

estabelecer práticas de vigilância e controle sobre aquele”. 

Em outra perspectiva, Barros apud Correia [2006] passa a relacionar o controle social 

com a cidadania, sendo possível que se visualize uma movimentação interna na Administração 

Pública de forma a se possibilitar o que o autor chamou de “democratização dos processos 

decisórios”, migrando da submissão de governos de interesses particulares, especificamente de 

classes dominantes, para interesses coletivos. 

Já para Raichelis (2000), controle social:  

 
“implica o acesso aos processos que informam decisões da sociedade política, 
viabilizando a participação da sociedade civil organizada na formulação e na revisão 
das regras que conduzem as negociações e arbitragens sobre os interesses em jogo, 
além da fiscalização daquelas decisões, segundo critérios pactuados”. (RAICHELIS, 
2000, p. 9). 

 

Das concepções supramencionadas, entende-se como indissociável a ideia de 

democracia como pressuposto para o controle social, motivo pelo qual se mostra relevante o 

estabelecimento de liame entre o controle social e as políticas públicas na democracia. 
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4 CONTROLE SOCIAL E POLÍTICAS PÚBLICAS EM UMA PERSPECTIVA DEMOCRÁTICA 

E nessa perspectiva da democracia como regime político mais propício para se difundir 

o controle social sobre as ações do Estado, bem como por serem as políticas públicas voltadas 

para a coletividade, sejam sociais, culturais ou econômicas é que se torna possível a 

correspondência entre os institutos que denominam o presente título. 

A criação do Estado Democrático de Direito pelo Poder Constituinte na formulação da 

Constituição Federal de 1988 é um marco histórico, por representar o rompimento do 

autoritarismo estatal do período da ditadura no Brasil. E, por ser de natureza programática, 

conduz e obriga o Estado agir, a preencher lacunas ocasionadas por fatores sociais, econômicos 

e culturais.  

Trata-se a década de 1980 como termo inicial para os estudos das políticas públicas, que 

evoluem exponencialmente até a atualidade (SCHIMIDT, 2018). Passam, então, por processo 

de profissionalização e aprimoramento constante, daí a necessidade de se conceituar o termo 

“políticas públicas”. 

Ora, mas o que seriam políticas públicas? Evidente que para compreender a relação 

entre controle social e políticas públicas, faz-se necessário compreender o que seriam estes 

institutos. 

Segundo Easton apud Schmidt (2018, p. 146), “políticas públicas são respostas do poder 

público a problemas políticos”, em que se esclarece que o público não se confunde com o 

Estado, sendo este, uma das vertentes daquele. 

Para Bucci (2006, p.241-242), as políticas públicas podem ser conceituadas como as 

“metas coletivas conscientes”, ou seja, a fusão da vontade política com os objetivos sociais 

determinados por meio desta. 

De certo que o a vontade política direciona as condutas adotadas nos planos de 

governo, mas estes são propostos pelos candidatos eleitos pela sociedade, dessa forma, 

indiretamente, trata-se da concretização dos interesses sociais representados pelos detentores 

de mandatos eletivos.  

Para Siraque (2004), a definição de controle social pode ser vista, ipsis litteris, como: 

 
O controle social é realizado por um particular, por pessoa estranha ao Estado, 
individualmente, em grupo de pessoas ou através de entidades juridicamente 
constituídas, sendo que neste caso não há necessidade de serem estranhas ao Estado, 
mas há necessidade de pelo menos uma parte de seus membros serem eleitos pela 
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sociedade. Citamos, como exemplo de pessoas jurídicas de caráter público, os 
Conselhos de Saúde e a Ordem dos Advogados do Brasil, os quais foram instituídos por 
lei. Citamos, como exemplo de entidades de caráter privado que podem fazer o 
controle social, todas as organizações não governamentais constituídas há mais de um 
ano, desde que tal finalidade conste de seus estatutos sociais. (SIRAQUE, 2004, p. 100). 

 

Como preceitua Oliveira apud Ubaldo (2015, p. 25), as políticas públicas podem 

ser consideradas como providências indispensáveis para a efetivação dos direitos sociais, 

subtendendo-se a participação do Poder Público, o que gera a denominação como direitos 

prestacionais, ou seja, em regra, são prestações estatais à sociedade. 

É nesse ponto que fica mais clara a relação entre as políticas públicas e o Estado, 

que para Souza (2006, p. 24-27), evidencia-se como correlação essencial, pois ainda que haja 

participação de outros atores na formulação ou execução, o principal definidor da utilização 

dos recursos em benefício da sociedade é o próprio Estado. 

Repare bem, o termo “principal definidor” de forma alguma pode ser entendido 

como “único” ator envolvido, haja vista que além do Estado, é clara a necessidade de 

engajamento e participação do cidadão, de sociedades civis organizadas e de empresas 

privadas. 

E por isso, tem-se o liame necessário entre o controle social e as políticas públicas, haja 

vista que estas são formuladas com o fim coletivo, ainda que não necessariamente social, ao 

menos indiretamente, impactam a coletividade. 

Insta ressaltar que, de acordo com Dalmolin (2002), controle social e participação social 

são categorias diferentes, que o controle pressupõe a participação, e que exercer o controle 

social sobre o que o Estado desenvolve além dos institutos democráticos criados a partir da 

Constituição Federal de 1988 requer a participação social por parte da sociedade civil 

organizada. 

E, para fins do presente trabalho, o termo “participação” deve ser interpretado em 

sentido amplo, pois, em que pese Siraque (2004) distinguir os institutos de “participação 

popular” e “controle social”, frise-se, com razão, o que se buscou neste, foi, com o termo 

“participação” se referir ao sentido de que a sociedade deve estar próxima ao debate, seja 

formulando ou controlando, já “controle social” para se referir aos atos de fiscalização que a 

sociedade exerce sobre o estado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nessas aproximações teóricas sobre a temática proposta, o que se encontra sobre a 

categoria controle social são concepções diferentes, em que todas contribuem para o debate, 

sem incorreções, tão somente percepções distintas do que seria controle social. 

Viu-se que o controle social pode ser compreendido como o controle que o Estado 

exerce sobre a coletividade, o que a coletividade exerce sobre o Estado, o que uma classe 

dominante da sociedade exerce sobre a classe subalterna, ou até mesmo a dicotomia do 

controle da classe dominante sobre a subalterna coexistindo com o controle da classe 

subalterna sobre a dominante, em constante briga de forças. 

E mais, ainda que se tenha visto significativa contribuição para os estudos da área, o que 

se nota é um grau de incerteza na conceituação e na compreensão a respeito da importância 

do exercício do controle social. E que, as definições expostas, na maioria das vezes, são 

inferências obtidas por meio análise das obras dos filósofos modernos e contemporâneos sobre 

o indivíduo, a coletividade e o Estado, e não diretamente sobre Controle Social. 

Assim, além de compreender as perspectivas sobre controle social, o que se almeja no 

presente trabalho é instigar a produção de obras sobre o controle social, de maneira que este 

não mais seja visto como tema secundário, mas sim primário, com a elaboração produções 

científicas que explorem cada vez mais a relação controle social e democracia, por ser o Estado 

Democrático de Direito fundamental para o exercício do controle e da participação social no 

contexto contemporâneo. 

Em razão disso, os instrumentos para a atuação da sociedade civil no controle social 

mostram-se como indicação para trabalhos subsequentes, haja vista que sem os referidos 

meios, não há como se alcançar o resultado esperado, que é o controle social efetivo, não 

apenas formal ou no campo das ideias. 
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