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Resumo: Este artigo apresenta resultados de pesquisa realizada sobre o controle social na 
gestão da Política de Assistência Social em municípios de pequeno porte no norte do estado 
paranaense. Inicialmente é feita uma breve contextualização sobre as condições que 
levaram a propositura do controle social nas políticas sociais. Os dados apresentados 
abordam um dos eixos analisados que se refere às dificuldades enfrentadas pelos 
conselheiros no exercício de suas funções e revelam particularidades do controle social. 
Conclui-se que é necessária a definição de estratégias que levem em conta tais 
particularidades, como implantação de uma política de capacitação permanente aos 
envolvidos.  
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Abstract: This article presents the results of research conducted on the social control in the 
management of Social Assistance Policy in small municipalities in northern Paraná state. A 
brief contextualization of the conditions that led the bringing of social control in social policies 
initially is made. The data presented address of the analyzed axes referred to the difficulties 
faced by the directors in the exercise of its functions and reveal peculiarities of social control. 
It is concluded that the definition of strategies is needed that take into account such 
characteristics as implementation of a permanent policy to those involved.  
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1. INTRODUÇÃO 

A participação da sociedade na gestão das políticas sociais, na perspectiva do controle 

social, é resultado da concepção de democracia participativa inscrita na Constituição 

Federal de 1988. 

A partir dos anos de 1990, as leis que regulamentaram as diferentes políticas setoriais: 

saúde, assistência social e outras, indicaram as conferências e conselhos como 

mecanismos privilegiados de participação e controle social. A partir de então, iniciou-se o 

processo de implantação dos conselhos, seja por pressão da sociedade em garantir a 

efetivação dos mecanismos institucionais de participação, seja pela ação dos estados e 
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municípios, considerando que a implantação dos conselhos se tornou requisito para a 

celebração de convênios e habilitação às transferências da esfera federal.  

A política de assistência social teve sua legislação complementar aprovada em 1993, por 

meio da Lei nº 8.742 - Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), que dispôs que as ações 

nesta área seriam organizadas em um sistema descentralizado e participativo constituído 

por instâncias de coordenação, de negociação e pactuação e de deliberação. Esta última, 

realizada pelos conselhos de assistência social instituídos nos três níveis de governo.  

Os conselhos de políticas sociais constituem importantes canais no processo de 

democratização do Estado e de participação de setores de sociedade civil na formulação e 

fiscalização das políticas sociais. Todavia, sua consolidação como efetivos instrumentos de 

controle social vem exigindo a superação de inúmeros desafios, notadamente nos pequenos 

municípios. 

Como forma de contribuir na ampliação dos estudos sobre o processo de gestão 

democrática, especialmente na política de assistência social, assim como no aprimoramento 

de sua formulação teórica e técnica, foi desenvolvido uma pesquisa pelo Departamento de 

Serviço Social da Universidade Estadual de Londrina entre os anos de 2011 a 2013, na 

região norte do Estado do Paraná, com o objetivo de analisar o processo de 

desenvolvimento do controle social na gestão da Política de Assistência Social a partir dos 

respectivos conselhos. Pretendemos neste artigo apresentar um dos eixos analisados, que 

diz respeito às dificuldades enfrentadas pelos conselhos municipais de assistência social de 

municípios de pequeno porte localizados na referida região.  

 

2. CONTROLE SOCIAL E POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  

A partir do Golpe Militar de 1964, o Brasil foi submetido a um regime ditatorial que se 

justificava principalmente pelo discurso da necessidade de elevar o país a níveis mais altos 

de desenvolvimento econômico para alçá-lo ao moderno mundo capitalista em expansão. 

Tal crescimento proporcionaria, em médio prazo, melhores condições de vida para toda a 

população. Porém, a concentração do poder político e econômico e a forte repressão que 

marcaram os vinte anos subseqüentes não foram suficientes para conter a insatisfação da 

sociedade, que a partir da década de oitenta começou a se mobilizar em diversos setores e 

foi às ruas reivindicar maior participação e cidadania. 

A luta pela democratização do Estado brasileiro teve como saldo a Carta Constitucional 

em 1988 que incorporou diversos direitos sociais. A universalização do acesso passou a ser 

preconizada para as áreas de saúde e de educação, dentre outras. Foram estabelecidas 

novas diretrizes para a gestão das políticas sociais, tais como a descentralização político-

administrativa e a participação popular, na perspectiva do controle da sociedade sobre as 

ações do Estado.  
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Na redefinição dos papéis entre os entes federados, foi atribuída maior autonomia aos 

municípios, a partir do reconhecimento de que na esfera local há maior possibilidade de 

identificação das demandas da população e, portanto, na definição de estratégias 

adequadas ao seu enfrentamento. Além disso, é também nesta esfera que pode haver maior 

possibilidade para a atuação da sociedade civil organizada, propiciando condições para uma 

gestão mais democrática e participativa e voltada aos interesses coletivos. 

Quanto às políticas sociais, destacamos a política de assistência social que passou a 

integrar a Seguridade Social brasileira, ao lado da saúde e da previdência social. O texto 

constitucional inovou ao defini-la como política pública, cuja organização deveria se basear 

em um sistema descentralizado e participativo. Além disso, o “reconhecimento da 

Assistência Social como política pública [...] significou afiançar os direitos sociais como 

responsabilidade pública e estatal e não mais como de âmbito da caridade, da solidariedade 

(NISHIMURA; CUNHA, 2013, p. 2).  

Se, por um lado, a década de noventa iniciava com a perspectiva de um processo mais 

democrático e com ampliação da cidadania, por outro trouxe fortes resistências a esse novo 

modelo.  Dois grandes projetos estavam em disputa na sociedade brasileira: “o primeiro 

pautado na perspectiva de universalização de direitos, de constituição de esferas públicas 

fortalecidas por participação societária para controle social sobre as ações estatais” 

enquanto que o segundo defendia as propostas “do Estado mínimo, da participação 

consultiva e adesista, das políticas públicas focalizadas sobre os mais pobres, da cidadania 

de resultados”. (PEREIRA, 2010, p. 195). Adotando o ideário neoliberal, o governo brasileiro 

passou a reduzir os gastos na área social, comprometendo a implantação de políticas 

sociais públicas e reafirmando a responsabilidade da sociedade para atender aos reflexos 

da questão social.  

Foi neste cenário que a assistência social foi regulamentada (Lei nº 8.742/1993 – Lei 

Orgânica da Assistência Social - LOAS) e sofreu inúmeras limitações para ser implementada 

nos mais de 5.000 municípios brasileiros, dos quais 73% possuem menos de 20.000 

habitantes. (BRASIL, 2004). No ano de 2004, tendo em vista superar as dificuldades ainda 

enfrentadas na efetivação da Assistência Social como política pública - conforme deliberado 

pelos participantes da IV Conferência de Assistência Social realizada em dezembro de 2003 

- foi aprovada a Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2004), na qual foram 

definidas as bases para o novo modelo de gestão em todo o território brasileiro: o Sistema 

Único de Assistência Social (SUAS). De acordo com a PNAS, a estrutura de gestão da 

política de assistência social pressupõe a organização de espaços públicos de articulação 

entre governo e sociedade civil através de conselhos e conferências, conforme estabelecido 

anteriormente pela Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS.  
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O controle social é entendido como a “atuação da sociedade civil organizada na gestão 

de políticas públicas, no sentido de controlá-las, para que cada vez mais atendam às 

demandas sociais e aos interesses das classes subalternas” (CORREIA, 2002, p.121). Os 

Conselhos, que já vinham sendo organizados desde os anos de 1990, “[...] significam uma 

experiência em gestação no que se refere ao desenho de uma nova institucionalidade nas 

práticas sociais de distintos atores da sociedade civil e do Estado” (RAICHELIS, 1998, p. 34) 

e devem contar com a representação do poder público, da sociedade civil, de trabalhadores 

da área e dos usuários dessa política. 

Transcorridos mais de 20 anos da aprovação da LOAS e com ratificação da diretriz da 

participação e do controle social pelo SUAS, vale investigar quais os desafios enfrentados 

para a efetivação destes conselhos de assistência social, destacadamente em municípios 

de pequeno porte.  

 

3. OS DESAFIOS DO CONTROLE SOCIAL NA PERSPECTIVA DOS CONSELHEIROS 

O estudo, de natureza qualitativa, foi realizado em área abrangida por um dos Escritórios 

Regionais da Secretaria Estadual da Família e Desenvolvimento Social. A região. localizada 

no norte do estado do Paraná, é composta por 22 municípios, sendo 19 (dezenove) com 

população de até 20 mil habitantes e 3 (três) com população entre 20 e 50 mil habitantes. 

Destaca-se que integraram essa pesquisa 14 (catorze) destes municípios; os demais não 

puderam participar. Os dados da pesquisa empírica foram coletados mediante a realização 

de grupos focais que foram organizados de forma a contemplar representantes dos distintos 

segmentos que constituem os conselhos e os diversos municípios da região.  

A fim de garantir o sigilo das informações, os nomes dos municípios foram omitidos e dos 

participantes codificados da seguinte forma: G – para representantes dos gestores/poder 

público; E – para representantes de entidades prestadoras de serviços na área; T – 

representantes dos Trabalhadores do setor; e U – para representantes de Usuários e/ou 

Organizações de Usuários da Política. Os caracteres alfabéticos foram seguidos de 

caracteres numéricos indicando a ordem em que os participantes tiveram suas participações 

nos grupos. Conforme já mencionado neste trabalho, os resultados ora apresentados se 

referem a um dos eixos analisados no estudo, que trata das dificuldades enfrentadas pelos 

conselhos municipais de assistência social de municípios de pequeno porte localizados na 

referida região.  

Participaram dos grupos focais vinte e quatro conselheiros dos quais: oito eram 

representantes de usuários; oito de entidades prestadoras de serviços socioassistenciais 

não governamentais; dois trabalhadores da área e seis representantes do setor 

governamental (principalmente de órgãos gestores da política municipal de assistência 

social). Cabe ressaltar que os participantes do segmento “usuários” eram, majoritariamente, 
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membros de entidades que “representam” os usuários. Destaca-se que oito conselheiros 

informaram ter exercido essa função por mais de três mandatos, sendo que um deles 

declarou participar há 15 anos do CMAS. Outra característica é que 65% dos participantes 

são membros de outros conselhos municipais, tais como: Conselho Municipal de Defesa dos 

Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Conselho Municipal do Idoso, Conselho 

Municipal da Saúde e Conselho de Segurança Alimentar.  

Este perfil já revela uma das especificidades da assistência social em municípios de 

pequeno porte: contam com poucas entidades sociais e poucas organizações da sociedade 

civil, o que leva algumas pessoas a participarem concomitantemente de vários conselhos de 

políticas públicas, como podemos observar no seguinte depoimento:  

Nós, a maioria, está em bastante conselhos: da assistência, saúde, educação e a 
fome zero. A cidade é pequena e não tem membro para participar. Daí vem a 
obrigação para participar. [...] é a mesma pessoa porque não tem outro, somos só 
duas entidades. Aí, sempre o mesmo está indo. Acho que é essa a nossa realidade: 
todo mês a gente tenta participar, mas tem limite. (E5). 

 
Isso considerado, não é de se estranhar que, ao serem estimulados a discutir sobre as 

dificuldades enfrentadas na efetivação do controle social, iniciam apontando para a falta de 

participação, tanto da população, de forma geral, como dos próprios conselheiros, conforme 

expresso no depoimento a seguir. 

[...] falta participação, também falta de interesse [...] Porque se não participa, como 
vai saber? Como vai ficar esclarecido das coisas? É a participação, tanto do grupo, 
dos conselheiros, como da população. Isso faz falta para gente dos municípios 
pequenos. (U4). 

Ao citarem a “população”, os entrevistados fazem referência aos usuários da Política de 

Assistência Social. Neste sentido comentam: “A população cobra muito, mas não é 

participativa. (U1)”. Podemos perceber neste depoimento a perspectiva da cidadania 

pautada no binômio direito/dever. Ao argumentarem que os usuários não participam, ou 

seja, não cumprem seu dever, não têm o direito de cobrar que a política seja mais efetiva. 

Isso demonstra a resistência em reconhecer o usuário como um cidadão de direitos. 

Ainda relacionado à falta de participação da “população”, há depoimentos que afirmam 

que a população só comparece em reuniões se houver uma motivação “extra” (por exemplo, 

oferta de lanche ou de almoço). Além de demonstrar uma postura que induz ao 

entendimento de que as discussões a respeito da política pública não têm o poder de 

mobilização, não houve comentário sobre a necessidade de se analisar os motivos que 

geram a falta de interesse e de participação nas discussões que dizem respeito à “coisa 

pública”. 

Para Bravo (2006), a cultura política presente ao longo da história brasileira, com 

predomínio da burocracia e ênfase nos aspectos políticos e técnicos, excluiu os cidadãos do 

processo participativo e decisório. Esse processo de formação político-social do país não 

favoreceu o desenvolvimento de uma cultura participativa, principalmente quando referida 
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aos setores mais subalternizados da sociedade, como no caso dos usuários dos serviços 

socioassistenciais. Conforme apontam Moroni e Pinheiro (2009, p. 37), 

O rompimento com estes laços de subalternidade não é simples e não se trata de 
uma questão individual. Pode-se afirmar que a ausência dos usuários na 
interferência direta dos rumos da política de assistência social é tema de maior 
complexidade do que pode parecer à primeira vista. 

 
Outro aspecto que deve ser ressaltado diz respeito à forma como os usuários foram 

representados no próprio processo de constituição dos conselhos, ou seja, por meio de 

entidades e pessoas que falavam em seu nome. Isso somente vem se alterando após a 

Resolução nº 24 do Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, expedida em 2006, 

em que os usuários foram definidos como pessoas vinculadas aos programas, projetos, 

serviços e benefícios da política de assistência social, o que tem permitido que estes se 

façam presentes nos espaços de discussão e decisão. (BRASIL, 2006). 

A dificuldade de participação foi também apontada em relação aos próprios 

conselheiros, conforme expresso nos depoimentos a seguir: 

Lá no nosso município [...] é assim uma dificuldade reunir todos os conselheiros [...] 
(G4). 
Falta muito interesse, assim, tanto de nós que somos conselheiros, de estar mais 
por dentro do que está acontecendo, de saber mais sobre os conselhos. (U3).  

             
Sobre tais afirmações é preciso destacar que os conselheiros, apesar de estarem 

atualmente exercendo esta função, são parte da sociedade que tem um histórico de não 

participação e, portanto, também enfrentam dificuldades para ocupar estes espaços de 

forma efetiva. É preciso considerar, sobretudo, o curto tempo da institucionalização dos 

espaços de participação democrática. 

Outra dificuldade apontada e que pode contribuir, de forma direta, para a compreensão 

da incipiente participação dos próprios conselheiros, diz respeito à falta de acesso a 

informação que lhes permitiria compreender a relevância do controle da gestão pública e na 

extensão de direitos sociais.  

Eu acho que uma das grandes dificuldades é a falta de interesse até do próprio 
conselheiro, dessa falta de oportunidade que tem, de participar e de conhecer 
realmente o seu papel ali dentro. Às vezes começa a participar sem saber a 
importância que tem ali dentro do conselho. (E7). 

 
Também eu acho que o pessoal que fica ali mais responsável já chega com quase 
tudo pronto só pra gente assinar. Não tem essa preocupação de vir explicar pra 
gente. É isso que acontece lá. (U3). 

O acesso à informação, à explicação de forma que possa ser assimilada pelos membros 

dos conselhos ou pelos representantes dos diferentes segmentos, é requisito essencial para 

o exercício da função de conselheiro e pode também ser considerado fator de desmotivação 

à participação. Não é possível tomar decisões, deliberar, se os conselheiros desconhecem 

suas atribuições, as regras, os dados, o funcionamento. Não é possível discutir sobre aquilo 

que não se conhece. 
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Os conselheiros têm que ter conhecimento do que está assinando porque nós 
somos responsáveis. Nós podemos até pagar depois por uma coisa que nós 
assinamos de forma ilegal. Então o que nós temos que fazer como conselheiros? 
Tem que ter cursos, conhecer a lei, qual é o nosso papel. Eu já vi conselheiros que 
chegam em uma reunião de conselhos e não sabe nem o que é CMAS, não sabem 
nem o que é assistência social. Então nós precisamos ter capacitação. O 
conselheiro precisa saber o que ele está fazendo ali.  Muitas vezes tem pessoas que 
nem sabe o que significa um conselho. (E1). 

 
As capacitações são, assim, apontadas como necessidade para a superação da 

desinformação em relação às questões que envolvem o exercício da função de conselheiro, 

seja para subsidiar a discussão e a tomada de decisões a respeito dos rumos da política, 

seja para evitar que o desconhecimento possa colocá-los como corresponsáveis por 

eventuais atos ilícitos na administração pública. 

É importante analisar que a criação de dificuldade de acesso à informação pode 

constituir uma estratégia de determinadas administrações que, colocando dúvidas sobre a 

importância da participação, promovem o esvaziamento dos espaços de deliberação sobre a 

política. Nesta direção, o depoimento de uma conselheira usuária indica a diferença no 

acesso às informações entre sociedade civil e poder público, com privilégio dos últimos. 

Ás vezes você não sabe, por exemplo, vai falar sobre demonstrativo financeiro, um 
presidente tem o conhecimento, o vice-presidente tem o conhecimento porque tá 
dentro do setor, o secretário-executivo também, a maioria do conselho hoje tá dentro 
do setor público. E como que o usuário ali vai agir perante aquilo ali? Às vezes ele 
não tem conhecimento, mas ele tendo uma capacitação, ele pode desenvolver. (U8). 

 
É interessante observar que tal posição foi compartilhada por um representante 

governamental, que reconhece que essa situação tem sido comum, seja no acesso às 

informações por estar inserido na administração, seja nas capacitações porventura 

ofertadas pelas diferentes esferas de governo.  

É bem pertinente o que ela falou, porque eu sempre fui do lado governamental e eu 
me coloquei como se eu fosse do outro lado da sociedade. Então, como nas 
capacitações, o governamental sempre teve mesmo mais acesso e nas reuniões eu 
observo que pra gente tá falando determinado assunto, nós explicamos pra eles o 
porquê daquilo ali, mas ele não tem o entendimento todo. (G6). 

 
Estes depoimentos nos remetem à discussão da questão da paridade que deve existir 

nos conselhos e que não se limita à questão numérica. Bidarra (2006, p. 45) faz essa 

análise afirmando que, 

[...] a questão da paridade não se esgota na divisão equitativa dos assentos porque 
ela não é suficiente para garantir a paridade da representação política. Esta é muito 
mais complexa e envolve uma gama de condicionamentos que não cabem dentro de 
um padrão numérico estático.   

  
Não obstante as capacitações promovidas pelos gestores nas diferentes esferas de 

governo, estes eventos ocorrem de forma pontual e esporádica. Portanto, há necessidade 

de que sejam desenvolvidos programas de educação permanente, conforme previsto nas 

normatizações da política de assistência social, e que não sejam limitados àqueles que já 

desempenham a função de conselheiros, mas que envolvam as organizações, movimentos 



 

8 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

sociais e outros. É preciso que haja uma socialização das informações sobre a política de 

assistência social, especialmente levando em conta que “A assistência social é uma velha 

prática social, mas jovem política pública” (CARVALHO, 2006, p. 124). 

Outra situação que coloca os conselheiros não-governamentais em desigualdade de 

condições em relação aos governamentais, está relacionado aos horários em que as 

atividades dos conselhos são realizadas. Questionados sobre os horários das reuniões do 

conselho, os entrevistados afirmaram que estas ocorrem em dias úteis (segunda a sexta-

feira) e em horários de funcionamento das repartições públicas, o que gera dificuldades para 

os conselheiros não-governamentais por coincidir com horários de trabalho, compromissos 

domésticos e outros. 

Foram também enfatizadas pelos participantes as dificuldades decorrentes das pressões 

exercidas pelo poder público e que impedem o efetivo exercício do controle social, 

expressas da seguinte forma. 

Eu acho que o controle é isso, ter o controle, ter a rédea, não deixar solto. Por 
exemplo, a participação do conselho ativo, nesse controle, porque a gente como 
conselheiro civil em cidade pequena, a politicagem sempre funciona; então existe 
uma certa pressão, as pessoas às vezes ficam temerosas em tomar uma atitude 
como conselho, principalmente os governamentais que participam. Então, em [nome 
do município] existe um comando dentro do poder da prefeitura, porque as coisas 
vêm de lá pra cá e se o conselho se opõe, existe uma pressão. (U7). 

 
Fazendo referência a uma entidade visitada e que não atendia os critérios de 

funcionamento, outros dois conselheiros relatam  

[...] O conselho entende que aquela entidade não está dentro dos critérios para ser 
registrada e, no outro dia, o prefeito te liga. Então, nós somos muitos pressionados, 
os conselheiros, quando não se delibera a verba que eles querem, ou para a 
entidade que eles querem. (E1). 

 
Eu me calo, pois eu sou funcionária pública e represento uma entidade, [...] a gente 
fica em uma situação delicada, porque assim, até que ponto você tem condição de 
votar um negócio agora? (T2). 

 
Neste último depoimento, a entrevistada representa uma organização não 

governamental, porém é funcionária da Prefeitura cedida para a entidade. Nesta situação 

em particular, faz referência a calar-se diante da postura da gestora de encaminhar 

documentos para serem aprovados pelo conselho sem qualquer possibilidade de discussão. 

Naturalmente, ela não concorda com a postura, mas não se manifesta. 

É comum nos pequenos municípios, que o conselheiro ou alguém muito próximo (filho/a, 

esposo/a, mãe/pai) tenha relações de trabalho com a Prefeitura - muitas vezes a maior 

empregadora do município. Isso impede que tenham posicionamentos contrários ou críticos 

em relação à forma como os assuntos são colocados em discussão ou mesmo que tenham 

posições diferenciadas em relação à discussão. A existência de vínculos empregatícios 

diretos ou por meio de terceiros com a Prefeitura presume dependência econômica e, se há 

essa forma de dependência, ele fica “temeroso” e “se cala”. 
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[...] na cabeça do gestor, basta fazer crítica, já sou tornado a oposição. Ou fala-se 
amém, aí sim. Se [fulano e ciclano] são pessoas críticas, vão ter um problema. (U7). 

 
Conforme expresso neste depoimento, ao adotarem postura crítica no conselho, os 

conselheiros são considerados opositores políticos da administração. Portanto, 

posicionamentos críticos sobre assuntos colocados em discussão podem ter consequências 

nas questões que envolvem suas vidas. Isso deixa implícito que o espaço de controle da 

sociedade sobre o Estado pode também constituir-se espaço de controle do Estado sobre a 

sociedade. Houve também quem declarasse que o poder público acata as decisões 

advindas do Conselho, entretanto, o setor financeiro da Prefeitura não o faz: 

 
Lá em [município] o que é questionado no conselho é acatado pelo poder público. 
Nós temos dificuldade com relação ao pessoal que trabalha na prefeitura que é do 
financeiro, que as vezes ele não entende direito o que é lá, aí entra o conselho, 
entra assistência social, porque a gente tem que explica pra ele o que é, mostra na 
lei pra ele o que é. Daí mostrando na lei pra ele, daí ele acata. Essa é dificuldade 
que a gente tem lá dentro, com o financeiro. (G6). 

 
Um primeiro aspecto a ser observado neste depoimento é que ao dizer que o poder 

público acata, mas que o contador não, demonstra um entendimento equivocado de que o 

poder público diz respeito tão somente ao chefe do executivo. Portanto, o contador (ou 

secretário de fazenda) não se enquadraria dentro do poder público. Outra análise a ser 

realizada é que, se o modelo de Estado construído no Brasil teve a direção de excluir a 

participação da sociedade, isso fica mais evidente ainda quando diz respeito às questões 

relacionadas aos recursos financeiros. Esta tem sido uma das maiores dificuldades 

enfrentadas na atuação dos conselhos, cujas atribuições incluem a aprovação da proposta 

orçamentária para a política, relatórios de gestão, prestação de contas e outros, sem que 

tenham quaisquer condições de fazê-lo uma vez que, além de não receberem capacitações 

que garantam condições de analisar, avaliar e decidir sobre estas questões ainda há, nas 

administrações municipais, uma tendência a dificultar o acesso às informações desta área. 

Isso, muitas vezes se dá por meio da utilização de uma linguagem técnica.  

A falta de acesso às informações sobre recursos financeiros foi também identificada em 

estudo realizado por Brevilheri (2010) que analisou o processo de implantação do SUAS 

nesta região. Os sujeitos desse estudo revelaram a restrição de acesso aos próprios 

gestores e trabalhadores da política uma vez que são consideradas, muitas vezes, de 

competência e acesso exclusivos da área contábil. 

O que se pode constatar na análise destes depoimentos que revelam distintas formas de 

pressão é que, apesar de decorrida mais de duas décadas da promulgação da atual 

Constituição Federal brasileira e da regulamentação das diferentes políticas setoriais, onde 

há orientação e exigência de implantação de mecanismos de controle da sociedade sobre 

as políticas públicas, ainda encontramos muitas resistências de administradores e de 
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gestores das políticas em compreender o papel dos conselhos. Há, sobretudo, a 

incompreensão de que os conselhos são instrumentos democráticos de participação e que 

podem contribuir na definição das prioridades de uma administração. Assim, resistem em 

partilhar o poder decisório. 

Raichelis (2006), fazendo referência aos conselhos de assistência social, fala de sua 

fragilidade decorrente da centralização do poder nas mãos do Executivo. A cultura 

administrativa brasileira, marcada pelo patrimonialismo e pelo autoritarismo, acaba criando 

obstáculos à partilha de poder, principalmente por meio das ações empreendidas pelas 

representações governamentais que tentam manter o controle das decisões. Isto têm 

significado tentativas de neutralização, impedimento e desarticulação das ações dos 

conselhos. Conforme aponta Bento (2003), a recusa em partilhar poder pelo poder público 

manifesta-se, entre outros, em aspectos como: no domínio da agenda dos conselhos, no 

não reconhecimento de sua legitimidade e de seu caráter deliberativo, e que são essenciais 

na efetivação do controle social. Tais atitudes constituem manifestações das diferentes 

concepções sobre a natureza da participação da sociedade civil, que caminham na 

contramão do controle social inscrito na Constituição brasileira. Para Campos (2009), o 

controle social, nos moldes definidos na Constituição Federal, dentre outras exigências, 

impõe a necessidade da “existência de governantes democráticos que valorizem o diálogo 

com a sociedade civil e que revelam disposição para compartilhar decisões com a 

sociedade”. 

A análise das diferentes dificuldades apontadas pelos entrevistados para a efetivação do 

controle social permite afirmar que isso tem explicação na herança de uma cultura política 

autoritária e clientelista se faz presente e que ainda hoje provoca limitações a uma efetiva 

participação daqueles que se dispõem a construir uma política de assistência social pública 

e democrática. É importante considerar, entretanto, o curto período histórico de 

homologação da Política de Assistência Social, que ainda está em processo de construção. 

Pereira (2010, p. 196) recorda que “a política atual expressa um modelo ainda em aberto, 

marcado por contradições da convivência entre antigos e novos paradigmas, tanto do 

campo da assistência social como da perspectiva da participação”. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após a redemocratização da sociedade brasileira nos anos de 1980, estamos vivendo no 

país um momento em que a sociedade civil é chamada a exercer o controle social nas 

políticas públicas, como é o caso da Política de Assistência Social. Esta possui um aparato 

legal que define uma estrutura descentralizada e participativa que se expressa 

especialmente através dos conselhos e das conferências em todos os níveis de governo. 



 

11 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

A criação dos conselhos de assistência social, após a aprovação da LOAS, significou um 

salto histórico na construção democrática dessa área, possibilitando que Estado e 

sociedade civil debatessem suas posições e propostas, selassem acordos e tomassem 

decisões conjuntas em espaços públicos de discussão e deliberação. A experiência 

concreta dos conselhos municipais, desde então, tem revelado inúmeros avanços como 

instrumentos de exercício democrático. Contudo, há também dificuldades concretas e 

grandes desafios a serem enfrentados para que se efetivem como mecanismos de controle 

social. Muitas destas dificuldades têm sido comuns a todos os municípios, 

independentemente de seu porte; contudo, no âmbito dos pequenos municípios, há 

particularidades em sua realidade que adicionam dificuldades ao processo. 

O reduzido número de organizações da sociedade civil, a existência de relações de 

dependência em relação ao poder público, que nos pequenos municípios constitui um dos 

maiores empregadores, gerando um desequilíbrio de força nos processos de decisão e de 

autonomia nos processos deliberativos nos conselhos e outras demonstradas neste 

trabalho, constituem dificuldades que precisam ser reconhecidas não como obstáculos, mas 

como grandes desafios a serem enfrentados. Isso implica a definição de estratégias que 

levem em consideração tais particularidades, tais como uma das indicadas pelos sujeitos da 

pesquisa: a necessidade de realização de capacitações permanentes, direcionadas tanto 

aos conselheiros governamentais como não governamentais, e também aberta à 

participação de outros interessados, sejam da sociedade civil organizada ou os próprios 

usuários dos serviços socioassistenciais.  

Espera-se que as reflexões oriundas daqueles que partilharam suas experiências de 

dois mandatos como conselheiros possam contribuir com o debate necessário à 

consolidação do modelo descentralizado e participativo nas políticas sociais, especialmente 

nos municípios de pequeno porte.  
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