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Esta publicação do CRESS em Movimento é 
parte do projeto “Participação das/os Assistentes 
Sociais nas instâncias de controle social”, sendo 
resultado de construção coletiva de diversos projetos 
e frentes de trabalho no âmbito do CRESS Paraná.

O projeto  “A Participação das/os Assistentes 
Sociais nas instâncias de controle social” prevê 
uma ação integrada, que busca desenvolver três 
momentos de atividades com assistentes sociais 
do estado do Paraná: (i) na produção de material 
sobre controle social com ampla divulgação para a 
categoria; (ii) no mapeamento das representações 
nas instâncias de controle social; (iii) na formação 
de conselheiras/os assistentes sociais com inserção 
nos espaços de participação popular e de gestão 
pública.

A motivação deste projeto surgiu da necessidade 
premente de ampliar o debate sobre representação de 
assistentes sociais nas instâncias de controle social  
nas políticas públicas. O objetivo principal é construir 
um espaço coletivo de interlocução e fomento do 
diálogo com a categoria. Nesta perspectiva, temos 
como baliza a defesa dos princípios éticos e políticos 
da profissão; a ampliação de representação exercida 
pela categoria de assistentes sociais nos Conselhos 
de políticas sociais, setoriais e de defesa de  direitos. 
A inserção profissional representa uma identidade 
coletiva da categoria, que deve estar alinhada as 
bandeiras de lutas e a agenda política coletiva dos 
Serviço Social brasileiros.

Destaca-se que a efetivação da participação 
constitui um instrumento de consolidação da 
cidadania, viabilizando meios para garantir que os 
recursos públicos sejam destinados conforme os 
interesses coletivos da população, bem como ocorra 
o controle social e a partilha de poder nos processos 
decisórios. 

A conjuntura atual de desmonte de direitos 
e ataque aos espaços de participação e controle 
social exige urgência de uma práxis criativa e 
transformadora. A partir da trajetória histórica da 
nossa categoria, as/os assistentes sociais sempre 

estiveram engajados na defesa da democracia e de 
seu aprofundamento, desde a redemocratização do 
país pelo movimento das “Diretas Já” com coletivos 
e movimentos sociais pelo fim da ditadura brasileira. 
Assistentes sociais historicamente se engajaram na 
luta de ampliação democrática, na implementação 
dos canais participativos e espaços de controle social, 
que se proliferaram principalmente nas décadas 
de 1990 e 2000. E na conjuntura atual, assistentes 
sociais têm realizado em seus diversos espaços 
sócio-ocupacionais o enfrentamento aos ataques 
e desmonte das instituições participativas. Esse 
momento é essencial para aprofundar análises sobre 
a conjuntura de acirramento da retirada de direitos 
e de retração das políticas sociais, bem como sobre 
a correlação de forças nos espaços de participação 
social. Percebemos que têm sido travadas disputas 
importantes no âmbito do controle social, mas 
compreendemos as limitações desses espaços e 
a necessidade de centrar forças em estratégias 
múltiplas como lócus de pressão e mobilização 
para reafirmar a nossa escolha pela resistência e 
radicalidade da democracia.

Deste modo, esta publicação pretende abordar 
de forma dialógica com a categoria a análise sobre 
os canais participativos, suas contradições e o papel 
da representação/representatividade do CRESSPR 
nas instâncias de participação e controle social, 
alinhado ao projeto ético-político-profissional.

INTRODUÇÃO
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1. CONTEXTUALIZANDO
A EMERGÊNCIA
DO CONTROLE SOCIAL

No decorrer dos anos de 1980, no Brasil, a 
mobilização social em torno do fim do regime militar 
e pela democratização do Estado foi protagonizada 
especialmente pela classe trabalhadora mediante 
a atuação de sindicatos, de movimentos sociais e 
por diversas organizações da sociedade civil.

Esta conjuntura política propiciou a discussão 
de temas como democracia, cidadania, 
descentralização e participação social, 
constituindo-se em demandas para o processo de 
elaboração da nova Carta Constitucional.

Ao reconhecer a necessidade de adotar um novo 
arranjo institucional entre Estado e sociedade civil, 
pautada na perspectiva democrática, a Constituição 
Federal de 1988 (CF-88) incorporou propostas e 
diretrizes que possibilitaram o estabelecimento de 
mecanismos de controle social.

No campo legislativo, foram criados três dispositivos 
de participação direta:
- Plebiscito: é uma consulta popular realizada 
antes da elaboração de uma norma (geralmente 
sobre temas polêmicos).
- Referendo: diferente de um plebiscito, o 
referendo é convocado para ratificar ou não uma 
norma já constituída (uma lei já aprovada).
- Iniciativa popular de lei: possibilidade para 
que os cidadãos elaborem projetos de lei de seu 
interesse, desde que contendo um percentual de 
signatários, que posteriormente tramitará pelos 
órgãos legislativos.

Ao mesmo tempo, no âmbito das Políticas Públicas, 
a Carta Constitucional aprovou a participação da 
sociedade como uma das diretrizes para a gestão 
destas políticas nas três esferas governamentais 
(nacional, estadual e municipal). Tal participação se 
concretiza por dois mecanismos institucionais de 
participação que devem ser organizados, a saber:
- Conferências: consiste em um espaço colegiado 
composto por delegados/as representantes da rede 
de serviços, das organizações comunitárias, das 
associações sindicais e profissionais, dos usuários 

e do Poder Executivo, além de outros participantes 
da sociedade civil. Trata-se de um momento de 
avaliação, de proposição, de indicação de diretrizes 
e prioridades para determinada política pública. 
Devem ser realizadas periodicamente nas três 
esferas de governo.
 - Conselhos: são órgãos permanentes, criados 
por legislação própria de cada política pública e 
em cada esfera de governo. São compostos por 
representantes do Poder Público e da sociedade 
civil e têm como principais atribuições: elaborar 
propostas, avaliar a execução das ações e fiscalizar 
a aplicação dos recursos públicos da área.

Estes dois mecanismos são considerados espaços 
privilegiados para exercer o controle social na 
perspectiva democrática, principalmente se 
tiverem caráter deliberativo, ou seja, se possuírem 
poder decisório sobre a gestão da respectiva 
política.

Todavia, é importante esclarecer que o tema 
controle social não é novo e pode ter sentidos 
diferentes. Do ponto de vista histórico, o controle 
social, inserido no contexto capitalista, pode ser 
concebido como o controle do Estado sobre os 
cidadãos, a fim de garantir os interesses da classe 
dominante e amenizar os conflitos de classe 
(CORREIA, 2002).

Porém, no cenário que emerge a partir dos anos 
de 1980, ganha força uma nova concepção de 
controle social, entendido como a “[...] atuação da 
sociedade civil organizada na gestão de políticas 
públicas no sentido de controlá-las para que estas 
atendam, cada vez mais, às demandas sociais e 
aos interesses das classes subalternas” (CORREIA, 
2002, p. 121). 

Apesar dos avanços democráticos, até hoje 
há uma disputa permanente entre as duas 
concepções de controle social nos diferentes 
espaços públicos. Por isso, é preciso estimular a 
participação da sociedade civil, dos movimentos 
sociais e da população em geral. E, nesse 
sentido, a participação das e dos Assistentes 
Sociais, enquanto representantes do segmento 
dos trabalhadores, é muito importante, bem-
vinda e necessária.
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2. CONSELHOS:
INSTITUCIONALIDADE  E CONCEPÇÕES

Vimos anteriormente que o controle social é importante para garantir que as políticas sociais atendam 
às necessidades e prioridades da população, para melhorar tanto a oferta como a qualidade dos serviços 
prestados e ainda para fiscalizar a correta destinação dos recursos financeiros públicos (SERAFIM, 2008).

Dentre os instrumentos para efetivar o controle social, daremos ênfase nos Conselhos por reconhecer neles 
um grande potencial de atuação, inclusive para os profissionais de Serviço Social.
 
Mas, afinal, o que são os conselhos? De acordo com a professora Raquel Raichelis, uma das pioneiras no 
estudo deste tema, os conselhos “[...] são espaços por natureza democráticos, cuja ação deve pautar-se 
pela publicização de forma a dar visibilidade aos interesses coletivos (por vezes, contraditórios) e viabilizar a 
construção de consensos” (RAICHELIS, 1998, p. 34).

Inicialmente cabe esclarecer que, sendo compostos por representantes do governo e da sociedade civil, 
estes conselhos são caracterizados como canais “institucionais” de participação; ou seja, são criados por 
leis específicas e devem atender a outro princípio constitucional, qual seja a descentralização político-
administrativa.

Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, diversos órgãos e políticas públicas tiveram que 
adequar suas normatizações a fim de atender aos novos requisitos. No caso das políticas sociais, iniciou-
se a elaboração de “Leis Orgânicas” (da saúde, da assistência social, da educação, etc.). Das legislações 
nacionais decorreram respectivamente as leis estaduais e municipais específicas de cada política pública, 
que vão delimitar o caráter destes Conselhos (consultivos ou deliberativos), seus objetivos, sua estrutura, sua 
composição (quem pode participar) e percentuais de representação (governamental e não governamental). 
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Ainda assim, é preciso considerar que, “apesar de possíveis conflitos e contradições, tais conselhos 
possibilitam o surgimento de novos protagonistas que possam defender propostas que atendam ao interesse 
público e interferir nos rumos das políticas sociais” (CORREIA, 2002, p. 28).

A seguir, discutiremos as principais características dos conselhos, a fim de obter referências para a atuação 
nos mesmos enquanto profissionais do Serviço Social. 

3. A IMPLANTAÇÃO
DOS CONSELHOS NO BRASIL

A partir dos anos 1990, logo após o reconhecimento dos direitos sociais pela CF-88 e pelas legislações 
infra-constitucionais, há que se destacar que o governo federal adotou o ideário neoliberal, que pregava, 
dentre outras propostas, o “enxugamento” do Estado a fim de garantir o ajuste fiscal. Com isto, os recursos 
destinados às políticas sociais foram drasticamente reduzidos justamente no período em que deveriam 
subsidiar a ampliação do acesso aos direitos sociais, o que acirrou ainda mais a disputa pelo fundo público 
entre os entes federados.

A lei de criação também define os conselhos como “gestores de políticas públicas” ou então como 
“conselhos de defesa de direitos”.

O processo de mobilização e articulação dos diversos setores sociais repercutiu na maior ou menor agilidade 
na aprovação destas legislações, bem como no embate entre as diferentes forças e interesses relativos à 
respectiva área. Por exemplo, a Lei Orgânica da Saúde foi aprovada em 1990 (somente dois anos após a 
CF-88), a Lei Orgânica da Assistência Social é datada de 1993, enquanto que a legislação correspondente à 
política de educação foi aprovada apenas em 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação).

Compreendem-se, portanto, os Conselhos como espaços em que diversos e 
contraditórios interesses podem emergir e disputar o poder. Se, por um lado, a 
visibilidade destas contradições pode ser um indicativo de democratização, por 
outro, sabe-se que houve e ainda há muitas resistências em socializar o poder 
por parte do setor governamental. O risco de os conselhos serem transformados 
em estruturas burocráticas de aprovação de políticas sociais ou, ainda, em 
instrumentos que amenizam os conflitos, coexiste dialeticamente com a 
possibilidade de os conselhos se constituírem como espaços de fortalecimento 
da gestão democrática (GOHN, 2001).
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Os municípios se constituíram como lócus privilegiado para a implantação dos conselhos, tendo em vista a 
normatização em diversas políticas públicas que vincularam o acesso aos recursos federais à criação dos 
Conselhos, à elaboração de planos de ação e à organização do fundo municipal.

Por isso, a instituição dos conselhos em diversos estados e municípios ocorreu com maior consistência em 
decorrência: do grau de institucionalização de cada política setorial; do nível de organização da sociedade 
civil; do envolvimento de técnicos e profissionais das políticas públicas e, em alguns casos, dos próprios 
gestores municipais. Há que se reconhecer o protagonismo destes segmentos sociais, imbuídos na construção 
desta nova proposta de gestão que pudesse se contrapor à cultura administrativa brasileira marcada pelo 
patrimonialismo, pelo clientelismo e pelo autoritarismo.

Neste contexto marcado por contradições, é preciso esclarecer que a adoção dos princípios neoliberais pelo 
governo brasileiro deu-se de forma a não se contrapor às propostas de gestão democrática; porém, buscou-
se reduzir a participação (e seu principal instrumento, os conselhos) a um recurso meramente gerencial; 
quando não, transformá-los em ações de parceria e/ou colaboração.

Verifica-se, assim, que a institucionalização da participação popular na administração 
pública não depende, exclusivamente, da disponibilização de instrumentos técnicos 
e normativos, mas em especial da capacidade dos movimentos, organizações, fóruns, 
grupos e demais atores da sociedade em debater com qualidade as políticas públicas 
e o que é necessário realizar para transformar a realidade de modo a garantir o acesso 
aos direitos sociais. “Ainda que se apontem muitas contradições e se verifique a 
reprodução de elementos de uma cultura política conservadora, é inegável o avanço 
democrático que esses colegiados estão proporcionando” (KRÜGER, 2008, p. 76).

Com enfoque na participação popular, a sua proposta central remete a práticas que vinculam sujeitos 
sociais alijados historicamente do processo de incidência nos debates e decisões sobre os rumos das ações 
políticas. Nesse âmbito, ressalta-se sua resistência a processos conservadores e de violações de direitos 
em que a participação popular sempre (re)existiu, desde que existam grupos sociais que se manifestam e 
demandem ações ou políticas governamentais. Nesta perspectiva, todas as mobilizações e movimentos 
sociais são formas de participação popular, que se diferenciam segundo as questões reivindicadas.

E neste contexto que iniciou-se o processo de implantação dos conselhos, 
seja por pressão da sociedade em garantir a efetivação de mecanismos 
institucionais de participação, seja pela ação dos estados e municípios, 
considerando que a implantação dos conselhos se tornou requisito para a 
celebração de convênios e habilitação às transferências da esfera federal.
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4. O INCENTIVO E PROLIFERAÇÃO DOS CONSELHOS NO INÍCIO
DO SÉCULO XXI: PARTICIPAÇÃO CIDADÃ E OS PROJETOS  

POLÍTICOS EM DISPUTA

Se a conjuntura que acompanhou a transição para o século XXI foi permeada pelas tentativas de efetivação 
de sistemas descentralizados e participativos e dos direitos sociais constitucionalmente estabelecidos, 
em paralelo se assistiu também à adoção de propostas de desregulamentação destes direitos recém-
inaugurados, por parte de um Estado restritivo às demandas por proteção social da sua população.

A regulamentação dos conselhos nas políticas sociais tem sido ressaltada por alguns autores como fator 
que estimulou o ideário participativo na sociedade brasileira. Porém, a partir do início do século XXI, verifica- 
se um novo impulso para a criação e fortalecimento dos conselhos gestores de políticas públicas e de 
direitos (GURZA LAVALLE, 2011).

Em estudo desenvolvido pelo Instituto Pólis e pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos (INESC), foram 
computados 71 Conselhos Nacionais em funcionamento durante o período de 2003 a 2010, sendo 38 deles 
com caráter deliberativo. Outro aspecto observado foi a formação de conselhos de direitos em diversas 
áreas, como por exemplo: mulheres, idosos, pessoas com deficiência, jovens etc. (TEIXEIRA; SOUZA; LIMA, 
2012).

Outro exemplo concreto de apoio aos 
canais institucionais de participação 
foi a realização de 43 Conferências 
Nacionais durante os anos 2003 
até 2006. Destaca-se que 15 delas 
foram realizadas pela primeira vez: 1ª 
Conferência Nacional das Cidades, dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência, de 
Políticas Públicas para a Juventude, 
de Políticas para as Mulheres, de 
Promoção da Igualdade Racial, do 
Esporte, do Meio Ambiente, dos Povos 
Indígenas e da Cultura, dentre outras 
(ROCHA, 2008).

A ampliação quantitativa dos conselhos (gestores ou de direitos) implicou no maior envolvimento de setores 
da sociedade civil, bem como dos órgãos governamentais. Porém, muitos destes conselhos não puderam 
ser criados; ou o foram sem a estrutura necessária para seu funcionamento, especialmente em municípios 
de pequeno porte. Isto acarretou uma maior demanda para os trabalhadores das políticas públicas, visto 
que sua participação também foi requisitada para atuar nestes espaços.

Se esta nova conjuntura ampliou as possibilidades de participação de segmentos antes alijados do 
processo de elaboração das políticas públicas, por outro lado verifica-se também o desafio da atuação 
qualificada dos conselheiros a fim de garantir que estes espaços se consolidem como formas efetivas 
de democratização da gestão e de luta pela ampliação e garantia dos direitos sociais, num esforço 
constante para evitar que os conselhos se tornem meros espaços burocráticos.

Estes e outros desafios serão abordados no decorrer deste texto.
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conselhos, comissões e grupos de trabalho no 
âmbito federal. Vários conselhos de políticas 
públicas foram extintos (como exemplo, o 
Conselho Nacional das Cidades, Conselho Nacional 
de Segurança Alimentar e Nutricional, Conselho 
Nacional de Combate à Discriminação e Promoção 
dos Direitos de LGBT). 

No dia 13 de junho de 2019, o Supremo Tribunal 
Federal (STF) concedeu liminar para suspensão 
parcial do decreto (9.759/2019), entendendo que 
não poderiam ser revogados, por meio de decreto, 
colegiados criados por lei. Fica evidente a intenção 
em extinguir os espaços de participação da 
sociedade na discussão e deliberação de políticas 
públicas. Deste modo, não sendo efetivada em 
sua amplitude, buscou-se então, reduzir os 
mecanismos de participação:

Na impossibilidade de fechar todos os 
conselhos, o governo federal reduz o número 
de participantes da sociedade nos espaços 
que ainda existem. Tendo como referência 
17 conselhos nacionais, constata-se que, em 
julho de 2019, o número de integrantes desses 
conselhos caiu de 465 membros para 249, 
sendo 14 que as vagas para participação social 
se reduziram de 201 para 104 (SANTOS JUNIOR, 
DINIZ; SAULO JUNIOR, 2020, p. 14).

O desmonte dos espaços de participação e 
controle democrático vem demonstrar o crescente 
projeto autoritário e neoconservador em curso na 
sociedade brasileira. Destarte, é necessário lembrar 
que os ataques a processos democráticos e à luta 
popular no Brasil não é algo recente. Muito pelo 
contrário, a repressão violenta aos movimentos 
populares mais combativos é um traço histórico 
da sociedade brasileira, ainda que isso tenha 

5. IMPACTOS DO CENÁRIO
ATUAL NOS ESPAÇOS
DE PARTICIPAÇÃO
E CONTROLE SOCIAL
APÓS 2016

     
De uma forma geral, a promoção de processos 
participativos na formulação de políticas públicas 
pode ser considerada um dos movimentos de 
resistência ao conservadorismo no Brasil.
 
O controle social é fruto das lutas e demandas 
populares e de pressões da sociedade civil 
pela redemocratização do país e tem o marco 
com a Constituição Federal de 1988. Porém, a 
implementação das instâncias públicas de controle 
social ocorre no contexto de uma avalanche de 
reformas do Estado, de caráter neoliberal, e num 
cenário de retração de direitos.
 
São inegáveis os avanços que ocorreram desde 
2003, período em que foi aprofundada a adoção 
de processos participativos por meio da promoção 
de Conferências e da instituição de Conselhos de 
participação da sociedade, gerando um processo 
inaugural no modelo de gestão pública participativa 
no âmbito federal e que impactou a proliferação dos 
espaços participativos nos estados e municípios.

Ainda é importante apresentar que mesmo 
em um cenário de proliferação das instâncias 
de controle social há processos de ataque 
aos canais participativos e aprofundamento 
democrático. Como exemplo, identificamos 
os ataques à Política Nacional de Participação 
Social, lançada pelo Decreto nº 8.243/2014, que foi 
rejeitada pelo Congresso Nacional em outubro do 
mesmo ano. 

Destaca-se que desde o processo pós-golpe de 
2016 são evidentes os ataques à institucionalidade 
democrático-participativa. No primeiro momento 
após o impeachment, e mais fortemente após 
as eleições de 2019. Desde o processo pós-
impeachment, diversas conferências nacionais 
deixaram de ser convocadas. 

Em abril de 2019, foi assinado o decreto 9.759/2019 
extinguindo diversos órgãos colegiados, como 
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se manifestado com intensidade variada nos diferentes períodos históricos, e a necessidade de 
posicionamento para reafirmar os valores democráticos e o rompimento da lógica autoritária que se produz 
e reproduz na história brasileira.

Correa (2005) afirma que o assistente social deve ser um socializador de informações, desvelando com 
competência técnico-política as questões, propostas, armadilhas que aparecem nos conselhos. Quanto 
mais qualificada a participação dos sujeitos e politicamente comprometida com a transparência, mais 
visibilidade terá o exercício do controle social e mais amplo será o espaço público. 

No contexto de desmonte de direitos, o Serviço Social tem assumido enormes desafios para garantir a 
participação social e o controle democrático nas políticas públicas na atual conjuntura. A retomada dos 
pressupostos que marcaram as lutas sociais e que foram incorporados por diversas profissões, entre elas, 
a de Serviço Social, é fundamental para o aprofundamento democrático.

6.  A ATUAÇÃO DO/DA ASSISTENTE SOCIAL
NOS ESPAÇOS DE PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL

 

O Serviço Social tem se colocado como importante ator nas lutas empreendidas desde a idealização e 
conquista dos mecanismos de controle democrático durante os anos 1970 e 1980.

Essa atuação, a partir do início dos anos 1990, voltou-se para a efetivação, defesa e qualificação dos espaços 
de participação e controle social, notadamente das conferências e conselhos, que deram materialidade à 
diretriz constitucional de participação da sociedade na gestão das políticas públicas.

A atuação das/dos assistentes sociais, desde então, pode ser observada tanto nos diversos conselhos de 
direitos (da criança e do adolescente, do idoso, da mulher, da igualdade racial e tantos outros) como nos 
conselhos gestores de políticas públicas (saúde, educação, habitação, assistência social e outros). E essa 
inserção tem se dado de diferentes formas.

Em texto que trata da atuação das/dos Assistentes Sociais nas Instâncias Públicas de Controle Democrático, 
a professora Maria Inês Souza Bravo fala de uma dupla inserção: uma delas se dá como trabalhador/a nesses 
espaços, entendidos como uma nova demanda ao profissional. Ou seja, as instâncias de controle social 
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são consideradas espaço sócio-ocupacional, campo de atuação, espaço de intervenção profissional da/do 
Assistente Social, quer como apoio técnico ou técnico-administrativo, dando suporte e ocupando o lugar 
de secretário/a executivo dos conselhos, quer com ações técnico-políticas por meio de um trabalho de 
assessoria.

Corroborando o apontado por Bravo (2009), importa mencionar documentos produzidos pelo CFESS, 
de forma particular os Parâmetros para a atuação de Assistentes Sociais na Política de Saúde (2010) e 
Parâmetros para a Atuação de Assistentes Sociais no âmbito da Política de Assistência Social (2011). Ao tratar 
das competências dos/das assistentes sociais no âmbito destas políticas, os documentos apontam diversas 
dimensões interventivas, que são complementares e indissociáveis, sendo que uma delas diz respeito à 
construção de estratégias para fomentar a mobilização, participação dos/das usuários/as e trabalhadores/
as nos espaços de controle social, como Conselhos, Conferências e Fóruns de Políticas Públicas. Essa 
dimensão se materializa por meio da socialização das informações, da realização de pesquisas, da atuação 
nas secretarias executivas dos conselhos e outras.

Retomando os apontamentos de Bravo, a segunda forma de inserção das/dos Assistentes Sociais nas 
Instâncias Públicas de Controle Democrático diz respeito à participação na condição de conselheiros/as, 
que é considerada uma atuação essencialmente política.

Nesta forma de inserção, a participação pode e tem se dado na condição de representantes de distintos 
segmentos:

- como representantes da gestão, dos órgãos gestores das políticas (o que tem sido mais comum 
na Política de Assistência Social), e que se caracteriza como uma representação do segmento 

governamental do conselho;
 - como representante dos prestadores de serviços das políticas;

- como representante do segmento dos/as trabalhadores/as das políticas. Ou seja, a/o Assistente 
Social como parte da representação dos trabalhadores nos conselhos.

Neste caso, a representação pode ser por meio dos fóruns e outras formas de organização profissional. 

É nesta condição que pode ser representante do CRESS - o conselho de classe das/dos Assistentes Sociais.

É muito importante ter clara a distinção dos 
papéis (representação) destes segmentos, pois a 
participação como representante do CRESS impõe, 
entres outras: a defesa das políticas públicas como 
meios para a efetivação de direitos e garantia da 
qualidade de vida, a luta pelas condições objetivas 
de trabalho do conjunto dos/as trabalhadores/as 
e a defesa de outras pautas que expressam os 
compromissos éticos e políticos da profissão.

Isso exige da representação do CRESS, nos 
espaços de participação e controle social, consistente conhecimento teórico-metodológico, ético-político e 
técnico-operativo. É na perspectiva de fortalecimento da representação da nossa categoria que está sendo 
apresentada, pelo CRESS/PR, essa produção.
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1. Pluralização da representação – termo cunhado por Gurza Lavalle, Houtzager e Castello (2006).

2. Instituições Participativas têm sido o nome dado pela literatura sobre o tema para as organizações participativas com a presença de representação e participação da sociedade civil 
inauguradas pós-Constituição de 1988.

3. Utilizamos a definição de Gurza Lavalle e Castello (2008, p. 68) que diz que a “accountability” supõe a obrigação de prestar contas, implica a possibilidade de sanção e compõe um 
subconjunto do repertório de práticas de controle interinstitucional e social. A responsividade política, por sua vez, se refere, normalmente, à sensibilidade do governo e dos represen-
tantes diante das demandas dos governados e dos representados, expressada mediante algum tipo de resposta.

7. DIMENSÕES DA ATUAÇÃO
DO/DA ASSISTENTE SOCIAL 
NOS CONSELHOS E A QUESTÃO
DA REPRESENTAÇÃO
 

Mas, afinal, como ocorrem a representação, a 
comunicação e o fluxo entre representantes 
e representados nos conselhos? Antes de 
apontar algumas pistas para essas respostas, 
é importante compreender como a discussão 
sobre representação política ganhou a atenção no 
cenário da participação.

A inclusão dos novos atores na cena política 
por meio dos canais de participação renova um 
antigo debate sobre democracia participativa 
e democracia representativa, uma vez que a 
pluralização da representação1 exercida nas 
Instituições Participativas (IPs)2 permite inovações 
também no campo das relações e intermediações 
que se estabelecem entre os espaços 
representativos tradicionais (por meio de eleições) 
e os da sociedade civil. 

Sendo assim, pensar na representação e 
participação como princípios que dão origem 
a modelos antagônicos de democracia, ou 
seja, democracia participativa X democracia 
representativa, parece não ter tanto sentido, uma 
vez que a relação representação e democracia 
vem ganhando espaço na atualidade e demonstra 
que a engrenagem política hoje requer participação 
(URBINATI, 2006).

Dito isto e voltando aos conselhos, a representação 
se dá quando há indicação e ou eleição — nas 
entidades da sociedade civil e governo — de pessoas 
que componham os conselhos em nome delas, 
uma vez que nestes espaços não se autorizam 
indivíduos, e sim entidades, configurando-se assim 
em arenas para o exercício da representação fora 
do sistema eleitoral por meio de atores do poder 
governamental e da sociedade civil.

Assim, embora sob ataques do atual governo 
quando extingue alguns conselhos, suspende 
outros ou ainda tenta interferir em sua composição, 
podemos afirmar que vivemos hoje no Brasil uma 
“fragmentação do poder”, especialmente com a 
institucionalização da participação, que inaugurou 
mecanismos de representação extraparlamentar, 
que complementam e podem atuar de forma 
sinérgica aos mecanismos tradicionais de 
representação (GURZA LAVALLE; ROMÃO; 
ZAREMBERG, 2014).

Todavia, é importante nos perguntarmos como se 
dá essa representação, qual tem sido a relação 
entre representantes e representados, além da 
identificação e da qualificação dos canais de 
responsividade e accountability3. No que tange aos 
conselheiros, cabe também perguntar quais os 
interesses que defendem no interior das IPs, se 
eles realmente defendem os interesses e pautas 
da instituição que os designou ou apenas seus 
interesses pessoais. Nesse sentido, duas questões 
podem ser problematizadas. 

A primeira, sobre a ausência de canais de 
responsividade, uma vez que parece haver 
uma ruptura de vínculos entre a vontade dos 
representados e a vontade dos representantes, 
e se a ausência desse vínculo pode levar o 
representante a defender interesses distintos dos 
interesses de base, o que pode ser explicado, em 
parte, pela inexistência de mecanismos e canais 
de comunicação para identificação das demandas 
e preferências dos representados. De outro lado, 
para Miguel (2014, p. 17), há tendência de um espírito 
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4. Termo utilizado a partir dos resultados de pesquisa com conselheiros de saúde que demonstraram fragilidades nos seus vínculos com as entidades representadas, defendendo, 
inclusive, no processo de decisão dos conselhos, bandeiras contraditórias ao proposto pelas entidades representadas (BASSI, 2012).

de corpo, ou seja, “de uma nova identidade, distante daquela que caracteriza os representados”. 

A segunda questão diz respeito às múltiplas filiações que o representante pode ter, uma vez que pode se 
conectar a diferentes grupos e organizações e, nesses canais participativos, vivenciar “ao mesmo tempo a 
condição de ser movimento, academia, partido, sindicato, estado e/ou governo” (TEIXEIRA, 2013, p. 11). As 
implicações dessa dupla ou tripla militância podem obscurecer o sentido de ser representante dessa ou 
daquela entidade, especialmente nos processos decisórios que acontecem no interior do conselho.

Portanto, resgatar a dimensão da atuação da e do assistente social como representantes da categoria 
profissional no interior dos conselhos nos parece urgente e necessário, assim como a recuperação dos 
canais de vocalização das preferências entre representantes e representados. No caso dos Conselhos 
Regionais de Serviço Social que ocupam vagas nos mais variados conselhos e de direitos das políticas 
públicas, representar significa atuar na direção da defesa do serviço público de qualidade, na eliminação de 
qualquer forma de opressão e discriminação, na defesa intransigente dos direitos humanos e nos princípios 
fundamentais que regem a profissão e que compõem seu projeto ético-político.

Essa recuperação do sentido da representação política nos conselhos gestores e de direitos implica 
enfrentar o imbróglio da representação4   (BASSI, 2012) que profere respeito às discrepâncias entre quem o 
conselheiro diz representar à falta de coerência no processo de quem o indicou/autorizou para o exercício 
da representação (indicado por um segmento diferente daquele que ele diz representar) e a quem ele 
representa de fato, na perspectiva de ser uma política que efetivamente promova canais de comunicação e 
de prestação de contas entre representantes e representados.
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Este CRESS em Movimento buscou construir reflexões junto com a categoria sobre a importância 
de participação de Assistentes Sociais nos espaços de controle social e como se expressa nosso 
compromisso, tendo como direção o projeto ético-político e as bandeiras de luta da profissão. Em um 
cenário de deslegitimação dos espaços participativos e controle social, nosso Código de Ética já nos dá a 
direção de qual participação defendemos:  com aprofundamento da democracia, enquanto socialização da 
participação política e da riqueza socialmente produzida. 

No âmbito do conjunto CFESS/CRESS, defendemos representações que possam valorar o protagonismo do 
usuário a articulação com movimentos sociais. Que possamos fazer uma análise de conjuntura consistente, 
para acertarmos na definição das estratégias na perspectiva de garantia de direitos, equidade e justiça social. 
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