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RESUMO 
 
O presente artigo apresenta os limites e possibilidades do 
exercício da participação e do controle democrático através do 
Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social (CMHIS) 
de Belém-PA, como um instrumento de conquista de direito da 
sociedade civil na garantia da participação e monitoramento 
das políticas públicas, reconhecida na Constituição Federal de 
1988. Para tanto, foi utilizado pesquisa exploratória com o 
aporte bibliográfico e documental, analisando a concepção dos 
conselheiros representantes da sociedade civil e poder público 
(Estadual e Federal), de caráter qualitativo. 
 
Palavras-chave: Participação. Controle social. Conselho. 
Habitação de Interesse Social. 

 
ABSTRACT 
 
This article presents the limits and possibilities of the exercise 
of participation and democratic control by the Municipal Council 
of Social Housing (CMHIS) of Belém-PA, as a legal instrument 
of conquest of civil society in ensuring participation and 
monitoring of public policies, recognized in the 1988 
Constitution Therefore, exploratory research was used with the 
bibliographic and documentary contribution, analyzing the 
design of directors representatives of civil society and 
government (State and Federal), a qualitative character. 
 
Keywords: Participation. Social control. Council for Social 
Housing. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A Constituição Federal Brasileira de 1988 (CF/1988), no seu Art. 1º, institui a 

República Federativa do Brasil como um Estado Democrático de Direito, e entre suas 

perspectivas está à cidadania que para ser efetivada fundamenta-se na participação popular 

perante seus direitos sociais e políticos. Esta cidadania se dá na participação política, 

inscrita na Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) no seu art. XXI, onde “Todo 

o homem tem o direito de tomar parte no governo de seu país diretamente ou por intermédio 

de representes livremente escolhidos”4.  

A participação da sociedade civil se caracteriza além da transferência de poder 

decisório (Democracia Representativa), esta materializada na participação da população em 

conjunto com o Estado para decidir sobre suas reais necessidades (Democracia 

Participativa). Para isso, é necessário que haja espaços de debate, a fim de garantir a 

soberania popular prevista na CF/1988, o que permite, em termos, ensaios/experiências de 

democracia participativa na atual conjuntura de democracia representativa. 

Neste sentido, o presente artigo apresenta uma discussão conceitual acerca das 

categorias de Participação e Controle Social, a partir de uma abordagem histórica desde o 

período de ditadura militar, perpassando pela Constituição Federal de 88, até os dias atuais. 

Além de discorrer sobre os limites e possibilidades da participação e do controle social, no 

âmbito do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social – CMHIS de Belém, a partir 

das concepções dos conselheiros. 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfico-documental e de campo, na perspectiva 

histórico-dialética, pois esta permite analisar e compreender a história e contradições de tais 

categorias e relacioná-las com a realidade dos Conselheiros do CMHIS. 

Desta forma, ao longo deste trabalho abordaremos sobre a participação e o controle 

social, a partir das perspectivas de alguns/mas autores/as, assim como de alguns 

conselheiros, mais especificamente do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social 

de Belém, o que nos proporcionou compreender os avanços e os principais desafios para a 

efetivação da participação e do controle social da sociedade do referido Conselho. 

 

 

2. PARTICIPAÇÃO CIDADÃ NO BRASIL 
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No Brasil, a participação tornou-se parte do vocábulo popular no final dos anos 60, 

através de muitas lutas e reinvindicações dos movimentos sociais, em busca de espaços 

onde a população pudesse participar do processo de formulação e acompanhamento das 

políticas públicas. Pois, para Teixeira (2011) nesse período os meios que interligavam a 

sociedade e o Estado estavam extintos, tornando o poder centralizado.  Mas, somente após 

a Carta Constituinte de 88, que a participação ganhou reconhecimento legal com a criação, 

dos chamados, novos espaços de participação, como: os Conselhos e Fóruns de 

Participação. 

A participação possui diferentes teorias que foram construídas para darem 

embasamento as várias perspectivas e ações dos atores sociais que estão inseridos nos 

espaços públicos institucionais. Em um sistema democrático, a participação constitui-se 

como um elemento básico, no entanto, ela pode atender aos interesses da sociedade, com 

um caráter revolucionário ou atender aos interesses da elite dominante. 

Segundo Teixeira (2011), existem dois tipos de participação: a participação política e 

a participação cidadã, ele entende participação política como o ato de “fazer parte”, “tomar 

parte” ou “ser parte” de um processo que envolva atividades públicas, visando a 

coletividade, ou seja, é a relação das partes entre si e destas com o todo. Esta é uma 

relação complexa, pois existem interesses particulares que precisam ser pensados em 

conjunto com o objetivo de responder aos interesses gerais. 

É neste processo complexo e contraditório que o autor define a segunda concepção 

de participação: a cidadã, que acontece entre a sociedade civil, Estado e mercado, onde os 

papéis são determinados pelo fortalecimento da sociedade civil mediante a atuação 

organizada dos indivíduos, grupos e associações. Para ele, a Participação Cidadã está além 

 

da simples participação em grupos ou associações para defesa de interesses 
específicos ou expressão de identidades. Tais elementos podem estar presentes no 
processo, porém seus objetivos são mais amplos. Embora essencialmente política, 
constituindo-se numa atividade pública e de interação com o Estado, distingue-se da 
atividade política stricto sensu, uma vez que se sustenta na sociedade civil e não se 
reduz aos mecanismos institucionais nem busca o exercício do poder. (TEIXEIRA 
2001, p.31) 

 

  Para o autor, a participação cidadão é aquela que tem o poder de influenciar nos 

pensamentos e tomadas de decisões de ordem pública, baseadas nos princípios de 

igualdade e honestidade, ele também chama a atenção para a necessidade de uma 

participação ativa e comprometida, por parte da sociedade.  

Teixeira (2011), define a participação como uma forma de controle que a da 

sociedade civil possui sobre o Estado, ou seja, é um instrumento de controle social e político 



 

 

                  

que possibilita aos cidadãos definirem critérios e parâmetros para orientar as ações 

políticas. 

No Brasil, atualmente existem as instituições de participação social, que são: os 

Conselhos, conferências, ouvidorias, audiências públicas, plebiscitos e referendos, estas 

são de fundamental importância para o aperfeiçoamento da democracia e, para a efetivação 

e transparência da ação do governo. 

 

 

3. PERSPECTIVAS DO CONTROLE SOCIAL 

 

 

 Segundo Bravo e Correia (2012), durante o período de Ditadura Militar no Brasil, o 

controle social era exercido pelo Estado sobre a sociedade, com caráter autoritário, 

coercitivo e centralizado com o objetivo de consolidar e fortalecer o capitalismo monopolista 

no país, frente a esta conjuntura nacional vários movimentos sociais contestaram aquela 

forma de controle social. Neste contexto, dava-se início ao processo de redemocratização 

do país, onde a sociedade reivindicava suas demandas e luta pela garantia de seus direitos, 

é neste período que a expressão controle social volta ao cenário de debates no país. 

Atualmente existem vários/as autores/as que discutem as diferentes concepções 

sobre a expressão controle social. De acordo com Teixeira (2001, p. 38) existem duas 

dimensões básicas para entendermos o controle social, a primeira refere-se a 

“accountability” quando é obrigatória a prestação de conta dos responsáveis pela execução 

das políticas públicas. E a segunda, correspondente da primeira, tem por objetivo 

responsabilizar estes agentes políticos por suas ações, uma vez que foram decididas em 

nome da sociedade, esta, por sua vez, precisa estar bem informada sobre esses processos 

para que possa exercer o controle social. Para Teixeira, “o controle social do Estado é um 

mecanismo de participação dos cidadãos que, para ser efetivo, deve ter como alvos não 

apenas seus centros periféricos, mas, sobretudo aqueles que se destinam às decisões 

estratégicas e ao próprio sistema econômico (TEIXEIRA, 2001, P. 39). 

  De acordo com Correia (2005), existem duas modalidades de controle social, a 

primeira relacionada ao controle que o Estado exerce sobre a sociedade, o qual a autora 

denomina de “Estado restrito”, onde o Estado exerce o controle com o objetivo de alcançar 

os interesses da classe dominante e buscar amenizar os conflitos de classes através da 

implementação das políticas sociais. A segunda concepção é entendida como o controle da 

sociedade sobre as ações do Estado, o qual Correia (2005) define como “Estado ampliado”, 



 

 

                  

é neste sentido que a sociedade tem possibilidades de intervir nas ações do governo para 

garantir seus interesses, mais precisamente às classes subalternas. 

Seguindo esta mesma perspectiva Campos (2006) analisa o controle social sobre 

duas vertentes, a primeira referente ao controle do Estado sobre a sociedade, que segundo 

o autor “está relacionada aos mecanismos de repressão destinados à manutenção da ordem 

[...] exercido verticalmente, de cima para baixo, de forma centralizada e quase sempre 

autoritária”. A segunda se refere ao controle da sociedade sobre as ações do Estado, 

entendida pelo autor como uma construção horizontal. De acordo com Campos (2006), “A 

eficácia deste controle, segundo o atual discurso desses organismos, depende da 

cooperação e da participação da sociedade civil”. 

 Segundo a perspectiva de Campos (2006) o controle social possui três dimensões: a 

política, que “investe os atores da sociedade civil de prerrogativas para intervir 

propositalmente na agenda do governo”; a técnica, entendida como “o exercício da 

fiscalização sobre as ações governamentais”; e a ética “no sentido da construção de 

perspectiva de um futuro capaz de reduzir desigualdades e promover justiça social”. 

 

 

4. O CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE BELÉM: 

limites e possibilidades da participação e do controle social. 

 

 

Após viver 94 anos em um caráter conservador e alguns anos sem autonomia 

política, Belém5 a capital do Estado do Pará, passou a ter uma nova estrutura política de 

democratização e participação, com a promulgação da Constituição de 88, onde os direitos 

foram legitimados, no entanto, foi somente a partir do ano de 1996 que isto começou a se 

concretizar com a chegada do Partido dos Trabalhadores (PT) ao poder, através da eleição 

de Edmilson Rodrigues e Ana Júlia Carepa, prefeito e vice prefeita. É neste momento, que o 

município de Belém vivencia a sua primeira experiência de gestão participativa, com o 

Orçamento Participativo (OP) baseado na participação popular. No ano de 2005, Belém 

volta a possuir bases conservadoras com o governo de Duciomar Gomes da Costa do 

Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), seu mandato estendeu-se até o ano de 2012.  

O Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social de Belém foi criado neste 

período, no ano de 2005 através da Secretaria de Habitação do Município – SEHAB, assim 
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como o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – FMHIS, a ele vinculado, no 

entanto só foram regulamentados no ano de 2006. 

A constituição do CMHIS e do FMHIS, foi dada através da Lei 8.478 de 29 de 

dezembro de 2005, mas só foi regulamentada em 31 de janeiro de 2006, por meio do 

Decreto nº 50.419/06, esta foi publicada no Diário Oficial do Município – DOM nº 10.628 de 

28 de março de 2006. O artigo primeiro desta lei, diz que o Conselho Municipal de 

Habitação de Interesse Social possui caráter deliberativo e tem por objetivo “garantir a 

participação da comunidade na elaboração e implementação de programas e projetos de 

habitação de interesse social e seus desdobramentos” (Belém, lei 8.478/2005). 

Para Parente (2013), a composição do Conselho Municipal de Habitação de 

Interesse Social nasce com o ideal de realizar a gestão colegiada das políticas públicas de 

habitação de interesse social do município de Belém. Como instrumento de democracia, 

nesta área, os conselhos se apresentam como reflexos de uma nova relação entre Estado e 

sociedade, proporcionando a participação social no controle das políticas de habitação e 

interesse social nesta cidade. 

Campos (2006), ressalta que os conselhos são espaços destinados ao debate dos 

interesses em disputa e, a participação das instituições governamentais e não-

governamentais devem visar ao interesse público, através do diálogo, os interesses 

divergentes precisam encontrar alternativas necessárias a construção de uma agenda em 

comum.  Para os conselheiros de CMHIS de Belém, a categoria de participação, “[...] é 

entendida como forma de estar presente no local onde está sendo decididas propostas 

relacionadas ao bem estar da sociedade, no caso o conselho. Ressaltando que os 

conselheiros que ali estão devem estar comprometidos com o papel que a sociedade lhe 

delega” (Entrevistado 1)6, assim como, 

 

“[...] é uma conquista da sociedade civil junto ao Estado, onde a participação não 
deve ser apenas presença, mas voto decisório. O conselho é um espaço onde deve 
ser colocada a participação direta, porém não é bem isso que acontece, pois a 
maioria dos conselheiros não participa de fato, ou seja, poucos se manifestam. A 
participação é um instrumento que oportuniza a sociedade a se manifestar em 
diversos espaços assim como nos fóruns de discussão, entre outros”. 
(ENTREVISTADO 2)

7
 

 

Percebe-se a partir da discussão acima, que a concepção de participação estar 

presente nas falas dos entrevistados, porém a participação efetiva enquanto conquista de 

direito não vem sendo exercida, os conselheiros precisam se revezar para dar conta dos 

compromissos dos conselhos por não ter substitutos que se proponham a uma participação 
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política, a sociedade, muitas das vezes, se recusa a participar por não acreditar nos 

resultados do processo decisório, na capacidade de fiscalização e na qualidade da 

participação, deslegitimando esses espaços.  

Desta forma, a participação qualificada da sociedade dentro das instâncias de 

participação institucionalizadas – Conselhos e Conferências –, se torna um desafio no que 

se refere a efetivação do controle social da sociedade sobre as ações do Estado, visando o 

interesse público. O que significa que, “o exercício do controle social corresponde a uma 

dimensão das lutas da classe trabalhadora em seu conjunto, numa perspectiva 

emancipatória em que o processo de democratização das relações Estado/sociedade 

coloca-se como uma das principais mediações”. (ABREU, 2002, p.4).   

De acordo com os conselheiros entrevistados o controle social é entendido como “[...] 

um instrumento que permite a sociedade civil através dos conselhos gestores fiscalizarem 

determinadas atividades em que estejam sendo usados recursos públicos [...]” (Entrevistado 

3)8, bem como, “[...] o processo pelo qual oportuniza a sociedade civil se manifestar, aqui ela 

cita que esse processo teve grandes evoluções com o passar dos anos, a criação dos 

conselhos, os Fóruns de discussão, entre outros espaços [...]” (Entrevistado 2)9.  

 Observa-se nas respostas supracitadas, que os conselheiros entrevistados 

entendem o controle social como um instrumento de fiscalização da sociedade sobre as 

políticas públicas e ações do Estado, o que nos remete ao um termo utilizado por Pereira 

(2002), que trabalha o controle democrático como sendo um controle que vem das bases, 

do povo, já que democracia é definida como governo do povo. 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

 

O Brasil tem vivido grandes avanços no que diz respeito a conquistas de direitos, 

através das mobilizações populares na década de 80, a população foi estruturando um 

modelo de Estado Democrático, que culminou na promulgação da Constituição Federal de 

1988, a qual garante a ideia da democracia com a participação da sociedade civil no 

controle e na gestão das políticas públicas, através da participação popular nos espaços dos 

Conselhos, Fóruns, Conferências, etc. 

 Para que isto aconteça, é preciso que a população participe de forma ativa no 

controle das ações governamentais, pois o controle social é um instrumento da democracia 
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participativa, o qual compete à sociedade civil ocupar os diversos espaços de participação 

com o objetivo de monitorar e fiscalizar a implementação e execução das políticas públicas 

para, desta forma, imprimir mudanças relevantes nas tradicionais dinâmicas de gestão 

pública. 

Desta forma, para que o controle social ocorra na prática e não fique apenas em lei é 

necessário que a sociedade civil ocupe de modo pleno e efetivo esses diversos espaços de 

participação social. 

Em suma, os Conselhos gestores de políticas públicas precisam atuar como órgão 

de controle democrático, acompanhando e fiscalizando a implementação das políticas 

públicas, tendo como referência as deliberações dos Fóruns, Conferências, entre outros, e 

exigindo respostas do Estado em termos de efetivação dessas deliberações. Por fim, devem 

propiciar alianças e mobilização social, para que as políticas públicas sejam de fato 

implementadas, visando a coletividade. 
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