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Resumo: O presente artigo pretende explicitar de que forma vem se desenvolvendo o 
diálogo entre os trabalhadores do SUAS e sua representante no Conselho Municipal de 
Assistência Social de Maracanaú/Ceará (CMAS), durante o período de 2013 e 2014. Nesse 
contexto, compreendemos os conselhos como espaços relevantes para o exercício do 
controle social, onde o profissional de serviço social pode contribuir para o fortalecimento da 
Política de Assistência Social. Pretendemos neste trabalho analisar a interlocução entre os 
profissionais e identificanr os avanços e as dificuldades enfrentadas por este profissional 
enquanto representante da sociedade civil, mais especificamente os trabalhadores da 
assistência social do município de Maracanaú/Ceará. 

 Palavras-chave: Controle Social; Trabalhadores do SUAS; 
Assistente Social. 

 

Abstract: This paper aims to clarify how has been developing dialogue between SUAS 
workers and their representative on the Municipal Council of Social Assistance Maracanaú / 
Ceará (CMAS), during the period from 2013 to 2014. In this context, we understand the 
advice as relevant spaces for the exercise of social control, where the professional social 
work can contribute to the strengthening of the Social assistance Policy. We intend in this 
paper to analyze the dialogue between professionals and identificanr advances and the 
difficulties faced by these professionals as representative of civil society, specifically workers 
welfare of Maracanaú / Ceará. 
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1. INTRODUÇÃO 

A década de 1980 caracterizou-se como um período de grandes mobilizações 

populares e políticas no Brasil, influenciando diretamente as decisões tomadas pela 

Assembleia Nacional Constituinte, cujas ações se desenvolveram nos anos de 1987 até a 

promulgação da Constituição Federal de 1988.  

Com o advento da Carta Magna, a assistência social emergiu como política pública 

de seguridade social ao lado da saúde e da previdência social. Adquiriu, assim, condições 

legais de ultrapassar as formas anteriores da benemerência e da filantropia para inserir-se 

como direito do cidadão e dever do Estado. Entre uma das inúmeras conquistas legitimadas 

da assistência social, destacamos a garantia da participação e do controle social sobre as 

políticas públicas através de espaços institucionalizados, como os conselhos de políticas 

públicas. 

Cinco anos após a promulgação da constituição, mais especificamente em 

dezembro de 1993, a política de assistência social passou a ter regulamentação própria com 

a aprovação da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). O processo de luta pelo 

reconhecimento desta política contou com o apoio incondicional de algumas categorias, 

dentre as quais destacamos os assistentes sociais, representado pelo Conselho Federal de 

Serviço Social (CFESS), Conselhos Regionais de Serviço Social (CRESS), professores 

universitários e outras organizações da sociedade civil que também se destacaram na luta 

Pro-LOAS. 

A Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), de 1993, e a Política Nacional de 

Assistência Social (PNAS), de 2004, distinguem a participação social e o controle social 

como instrumentos do processo de gestão política, administrativa, financeira e técnico-

operativa do sistema descentralizado proposto pelo Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS). 

 Neste âmbito, o controle social pode ser entendido como a participação do cidadão 

(sociedade civil e governamental) tendo como horizonte a fiscalização, o monitoramento e 

domínio das ações da administração pública. Nesse sentido, a efetivação do controle social 

é uma ação de sujeitos ativos na dimensão da cidadania e que supõe a existência de 

espaços públicos onde a sociedade organizada pode exercer este controle sobre o Estado. 

Dessa forma, na política de assistência social, a participação popular e o controle social 

efetivaram-se, em especial, pelos Conselhos e Conferências nos três níveis de governo 

(municipal, estadual e federal).  

 Assim, a discussão aqui apresentada, propõe explicitar alguns desafios na inserção 

do assistente social enquanto representante dos trabalhadores da Assistência Social no 
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Município, a sua representatividade junto aos trabalhadores e a organização política dessa 

classe no município. Para tanto, utilizamos como recursos metodológicos a exploração 

bibliográfica e documental, e a observação participante, pertinente a atual gestão (2013 – 

2015) do CMAS no período de 2013 a 2014. 

 É importante destacar que a participação do assistente social deve levar em 

consideração o papel político do conselheiro, enquanto agente público, tendo como 

horizonte e referência o Projeto Ético Político da Profissão. Nesse caso, sua participação 

efetiva visa à defesa intransigente da democracia, os direitos dos usuários, a construção de 

uma política voltada para os interesses daqueles que dela necessitam, bem como, em 

consonância com estas atitudes e posicionamentos, representar os trabalhadores da 

assistência social do Município de Maracanaú/Ceará. 

 

2. CONTROLE SOCIAL NA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 A garantia do controle social1 ocorreu com a efetivação da assistência social como 

política pública de proteção social, reforçada pela Constituição de 1988 que inaugura uma 

nova compreensão acerca das transformações e redefinições do perfil histórico da 

assistência social. Conforme Raichelis (2000): 

De um lado, o marco legal consubstancia-se por meio da qualificação da Assistência 
Social como política de Seguridade Social (...). De outro, o movimento que conduziu 
à formulação da LOAS ativou a participação de diferenciados agentes sociais, 
induziu a criação de novos espaços de debate e polarização de propostas, 
redefinindo-se o espectro das entidades que tradicionalmente militam na área 
assistencial. (p.124) 

 
Mesmo sendo instituída jurídica e legalmente como política pública não 

contributiva de proteção social, a assistência social enfrentou/enfrenta inúmeras barreiras 

para se efetivar, dentre as quais os desafios propostos pela ofensiva neoliberal 

exemplificados na minimização dos direitos sociais, na precarização do trabalho, entre 

outros. Vale salientar que esse canal de participação é legalmente constituído, tanto nas 

esferas da União, como Estado e Município, sendo instituídos por iniciativa do poder 

público. Consolidam-se como espaços privilegiados para o exercício político, representando 

uma ação que possibilita o estabelecimento de novas formas de relacionamento entre 

Estado e a sociedade civil. Além do mais, tem a função deliberativa e controladora. Para 

Maciel (2011) os conselhos desempenham “um importante papel na construção e 

consolidação de experiências de democracia participativa nas políticas sociais” (p.13). 

Enfatiza as autoras Gondim e Pinto (2011) que: 

                                                 
1
  Na Assistência Social destacam-se como espaços privilegiados de exercício do controle social, os conselhos, 

conferência e fóruns. Como já relatado neste artigo enfatizaremos especificamente os conselhos. 
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o exercício do controle social não depende somente da criação de instâncias 
institucionais, mas sim da capacidade dos movimentos, organizações, conselhos, 
fóruns, comissões, grupos e outras formas de articulação nas quais a sociedade civil 
possa debater, encaminhar, mobilizar, pressionar e exercer a participação numa 
perspectiva de construção de direitos (p. 47) 

 Ressaltamos que a garantia da presença da sociedade organizada no partilhamento 

do poder junto ao Estado, nos espaços de Controle Social, embora prevista e instituída 

legalmente, carrega uma herança histórica que deve ser combatida, tendo em vista que 

historicamente esta política foi construída sob um viés caritativo, permeado por valores de 

solidariedade, benemerência e favor. Sobressalta-se que um dos principais desafios desta 

política é a sua consolidação na perspectiva do direito social, que garante aos sujeitos nos 

devidos espaços de Controle Social, enfrentar o respectivo protagonismo histórico dos 

governantes.  

 A Política Nacional de Assistência Social (PNAS) prevê a participação da sociedade 

civil como parceira a complementar serviços e projetos, e também como agente a exercer o 

controle social (BRASIL, 2004). No ano de 2005, o Conselho Nacional de Assistência Social 

(CNAS) aprovou a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social – 

NOB/ SUAS, a qual institui a assistência como um sistema descentralizado e participativo; 

regularizando, também, a obrigatoriedade, formulada pela LOAS, para que os municípios 

instituíssem Conselhos de Assistência Social. 

 Vale ressaltar que antes da configuração da política de assistência social como 

direito, havia outras formas de se fazer a Política de Assistência Social advinda com a 

Constituição de 1988. É válido destacar como importante marco na política da Assistência 

Social a realização da IV Conferência Nacional de Assistência Social, ocorrida no período de 

7 a 10 de dezembro de 2003, que deliberou a necessidade de atualização desta política 

para a criação do Sistema Único de Assistência Social (LOPES, 2006). 

 Percebe-se a construção de um longo percurso na normatização e “efetivação” da 

política de Assistência Social, e, conseqüentemente, na garantia de seu exercício no 

controle social. Ressalta-se que somente em 2011, o Sistema Único de Assistência Social 

deixou de ser política de governo para ser efetivado como política de Estado, principalmente 

com as alterações da LOAS, mediante Lei nº 12. 435. Chama a atenção também a 

aprovação de uma nova Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social, 

aprovada em 2012 em consonância às alterações realizadas na LOAS no ano anterior. Na 

referida norma os conselhos são definidos como: 

instâncias deliberativas colegiadas do SUAS, vinculadas à estrutura do órgão gestor 
de assistência social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
com caráter permanente e composição paritária entre governo e sociedade civil. 
(BRASIL, 2012)  

 Os conselhos de Assistência Social possibilitam que segmentos da sociedade civil 

exerçam uma participação ativa no que se refere à fiscalização e monitoramento da política 

de Assistência Social. Porém, revelam-se ainda como espaços de conflitos e disputas de 
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poder, pois se efetivam em espaços plurais. Ao analisar o controle social no Sistema Único 

de Assistência Social (SUAS), Silveira (2011) considera a chegada do usuário ao Conselho, 

seja ele local, municipal, estadual e nacional, como um momento político significativo, uma 

vez que este agente teve que tomar decisões a envolver a vida de muitos cidadãos. A 

autora defende também que assumir a função de conselheiro é ter responsabilidade pública, 

sendo ao mesmo tempo um agente público e um agente da sociedade. 

Os conselhos de assistência social foram instituídos para viabilizar o 

compartilhamento do poder decisório entre governo e sociedade civil na implementação da 

política de Assistência Social. No tópico a seguir, explanaremos especificamente aspectos 

sobre o Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) de Maracanaú-CE. 

 

2.1 Conselho Municipal de Assistência Social de Maracanaú- Ceará 

 

 O Conselho Municipal de Assistência Social de Maracanaú/Ceará (CMAS) foi criado 

através da Lei nº 477/95, modificado pelas Leis nº 628 de 30 de novembro de 1998, e 

regulamentada pelo Decreto nº 958 de 14 de janeiro de 1999. Já a organização da Política 

de Assistência Social no município foi instituída na última alteração que sofreu a Lei 

Municipal nº 1849 de 08 de maio de 2012, que trata também do controle social. 

 O CMAS se caracteriza como órgão Colegiado de natureza deliberativa, com 

representação paritária entre representantes governamentais e da sociedade civil, 

exercendo o papel de fiscalização das atividades de assistência social do Município. Possui 

caráter permanente, e tem seu funcionamento regulado pelo Regimento Interno, aprovado 

em outubro de 2013. É composto pelo Colegiado e pela Secretaria Executiva, sendo o 

primeiro formado pela seguinte estrutura de funcionamento: Plenária; Presidência Ampliada; 

Comissões Temáticas; Comissão de Ética; Comissão de Acompanhamento de Benefícios e 

Transferência de Renda, e Grupos de Trabalho. 

 Este mesmo colegiado é composto por catorze (14) conselheiros titulares e 

respectivos suplentes, os quais se reúnem ordinariamente uma vez por mês e 

extraordinariamente sempre que necessário. Vale ressaltar, que dentre os conselheiros 

titulares há sete (07) representantes governamentais e sete (07) representantes da 

sociedade civil, divididos em: dois (02) representantes dos usuários, quatro representantes 

(04) das entidades não governamentais e um (01) representante dos Trabalhadores do 

Sistema Único de Assistência Social (SUAS). 

 De acordo com o Regimento Interno do Conselho Municipal de Assistência Social – 

CMAS/Maracanaú, os conselheiros dividem-se nas seguintes comissões temáticas: 
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Comissão de Cadastro, Inscrição, Fiscalização e Acompanhamento de Entidades 

Governamentais e Não Governamentais de Assistência Social; Comissão de Articulação, 

Comunicação e Mobilização Social; Comissão de Orçamento e Financiamento de 

Assistência Social e Comissão de Políticas e Programas. 

 O Fórum de eleição da sociedade civil ocorreu em julho de 2013, com eleição de 

quatro (04) entidades socioassistenciais, dois (02) usuários e um (01) trabalhador da 

assistência, escolhidos para ocupar a titularidade no Conselho Municipal de Assistência 

Social, com eleição de seus respectivos suplentes. Os representantes governamentais 

foram indicados e nomeados pelo respectivo chefe do Poder Executivo. Nesse sentido, a 

atual gestão do CMAS (2013-2015) tomou posse em agosto de 2013. 

 Os representantes dos trabalhadores da Assistência Social de Maracanaú/Ceará 

foram eleitos através de um Fórum com representantes da classe, o qual indicou seu 

representante titular e seu suplente, referendado pela, já citada, Assembléia de Eleição da 

Sociedade Civil. 

 A resolução CNAS N° 23/2006, que regulamenta o entendimento sobre as formas de 

organização dos trabalhadores do setor, estabelece como legítima as associações de 

trabalhadores, sindicatos, federações, confederações, centrais sindicais e conselhos 

federais de profissões regulamentadas que organizam, defendem e representam os 

interesses dos trabalhadores atuantes institucionalmente na política de assistência social. 

 Dessa forma, a resolução fixa os critérios que definem a organização representativa 

dos trabalhadores do setor da assistência social. Compõe estes critérios: ter em sua base 

de representação segmentos de trabalhadores que atuam na política pública de assistência 

social; defender direitos dos segmentos de trabalhadores na Política de Assistência Social; 

propor-se à defesa dos direitos sociais aos cidadãos e aos usuários da assistência social; 

ter formato jurídico de sindicato, federação, confederação, central sindical ou conselho 

federal de profissão regulamentada, ou associação de trabalhadores legalmente constituída; 

e não ser representante patronal ou empresarial (BRASIL, CNAS, 2006). 

 Apesar da definição destes marcos legais, não há no município de Maracanaú/CE, 

organizações e entidades de trabalhadores do setor juridicamente constituídas. Logo, a 

organização a nível local ocorre mediante a realização de fóruns de trabalhadores. 

 Conforme documento do Conselho Nacional de Assistência Social, integra o corpo 

dos (as) trabalhadores (as) do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) todos (as) 

aqueles que estão (as) inseridos (as) nas Secretarias de Assistência Social, Secretarias 

Executivas dos Conselhos de Assistência Social, Unidades públicas estatais, Entidades e 

Organizações de Assistência Social, respectivamente responsáveis pelas funções de gestão 

e pelo provimento dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais da rede 

socioassistencial. (BRASIL, CNAS, 2006) 
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 Pontua-se neste mesmo documento, que os trabalhadores públicos ou privados 

revestidos de cargos de direção, de chefia ou comissionados não podem representar o 

segmento dos trabalhadores da sociedade civil, uma vez que representam o Governo e o 

segmento das entidades da Sociedade Civil. 

 Assim, o profissional assistente social, representante dos trabalhadores da 

assistência social no CMAS de Maracanaú, obteve uma inserção essencialmente política, 

legitimada através do Fórum de Trabalhadores, permanecendo ao mesmo tempo como 

técnico de um Centro de Assistência Social (CRAS) onde exerce suas atividades 

cotidianamente.  

 Diante do exposto, pretendemos também evidenciar as contribuições desse 

profissional, tendo em vista sua formação teórico-metodológica, ético-político e técnico-

operativa, bem como os limites encontrados no exercício de sua função enquanto 

conselheiro no CMAS de Maracanaú/Ceará.  

 

3.  O DIÁLOGO ENTRE OS TRABALHADORES E A REPRESENTAÇÃO DESTE 

SEGMENTO NO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE 

MARACANAÚ/CEARÁ 

No CMAS de Maracanaú/CE, a conselheira, representante dos Trabalhadores da 

Assistência Social é uma profissional de serviço social. Esta participa de forma assídua às 

reuniões ordinárias/extraordinárias, e coordena a Comissão de Cadastro, Inscrição, 

Fiscalização e Acompanhamento de Entidades Governamentais e Não Governamentais de 

Assistência Social.  

O profissional de Serviço Social tem nas múltiplas expressões da questão social 

sua matéria-prima de intervenção, e nas políticas públicas sociais, seu principal espaço de 

atuação, seja no âmbito da execução, planejamento, ou mesmo nos conselhos de políticas 

públicas. Segundo Iamamoto (2012): 

O Serviço Social, ao lidar com as múltiplas e diversificadas expressões da questão 
social e políticas públicas correspondentes, tem tido uma inserção privilegiada nesse 
âmbito. No Brasil, é da maior importância o trabalho que vem sendo realizado por 
assistentes sociais especialmente na esfera da seguridade social: nos processos de 
sua elaboração, gestão, monitoramento e avaliação, dos diferentes níveis da 
federação. Destaca-se, ainda, a atuação dos assistentes sociais junto aos 
Conselhos de Políticas – com saliência para os Conselhos de Saúde e de 
Assistência Social nos níveis nacional, estadual e municipal. (p. 198) 

 

Portanto, o profissional de Serviço Social por sua formação e compreensão acerca 

das políticas sociais, amparado em seu Projeto Ético Profissional, insere-se como sujeito 

político propositivo com possibilidades e condições políticas, sociais e culturais para 
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fortalecer os espaços de controle social, e algumas vezes fomentando e proporcionando a 

reflexão e discussão acerca da política pública em questão. 

Com isso, vale ressaltar que o Controle Social possui três importantes dimensões:  

 

A dimensão política relaciona-se à mobilização da sociedade para influenciar a 
agenda governamental e indicar prioridades; 2. A dimensão técnica diz respeito ao 

trabalho da sociedade para fiscalizar a gestão de recursos e a apreciação dos 
trabalhos governamentais, inclusive sobre o grau de efetividade desse trabalho na 
vida dos destinatários; 3. A dimensão ética trata da construção de novos valores e 

de novas referências, fundadas nos ideais de solidariedade, da soberania e da 
justiça social. Essa dimensão está comprometida com a construção de uma 
sociedade voltada para o “atendimento das necessidades sociais sobre exigências 
da rentabilidade econômica”, como dispõe a LOAS (BRASIL, 2014) 
 

Tais dimensões caminham em consonância ao projeto ético político do profissional 

de serviço social que tem como referência um novo projeto societário baseado em princípios 

fundamentais, como o compromisso com os interesses dos segmentos populares, 

viabilizando o protagonismo do Serviço Social na luta pela ampliação e consolidação da 

cidadania.  

Conforme Iamamoto (2002) é importante que o assistente social reassuma os 

trabalhos de base, educação, mobilização e organização popular, que para a autora 

parecem ter sido submersos do debate teórico-profissional frente ao refluxo dos movimentos 

sociais. 

Logo, o que se verifica é que a atuação da assistente social conselheira 

(representante dos trabalhadores) acaba ratificando as afirmativas supracitadas. Embora 

sua atuação tenha como norte a defesa dos direitos sociais e a garantia da efetivação das 

normativas legais da política de Assistência Social, percebe-se que não vem ocorrendo 

atualmente o diálogo necessário com a base, tendo em vista que o Fórum dos 

Trabalhadores da Assistência Social não está se reunindo de forma sistemática. 

Tal situação sinaliza a fragilidade da articulação entre os trabalhadores do SUAS 

(compreendendo não só os trabalhadores do âmbito governamental, mas também os do 

terceiro setor), pois a não existência contínua destes fóruns acaba contribuindo para que as 

demandas não ganhem tanta visibilidade nas discussões promovidas no espaço do CMAS. 

Afinal, a representação dos trabalhadores do SUAS não se faz sozinha, mas mediante a 

necessária e constante conexão entre os atores envolvidos. 

Percebe-se neste contexto que o trabalhador da assistência social no CMAS não se 

conecta com suas bases, de tal forma que não retroalimenta suas discussões. Nesse 

sentido, atua muitas vezes de forma individualizada, sem a sustentação de um grupo, ou um 

movimento político que a sustente e a legitime. 

Vale ressaltar também que, enquanto trabalhador, inserido e exercendo suas 

atividades no âmbito institucional, o assistente social conselheiro, por vezes, imbuído de 
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inúmeras atividades e exigências neste mesmo âmbito e no controle social, acaba 

necessitando do fortalecimento dessa massa de trabalhadores. 

O ocultamento da participação e representatividade nos conselhos de direitos de 

políticas públicas revela-se como uma problemática no exercício do controle social, uma vez 

que há um redirecionamento de responsabilidades aos representantes escolhidos. Assim 

aponta-se a necessidade para o fortalecimento de uma representação que esteja apoiada 

num segmento inteiramente integrado e ciente de sua própria mobilização. Dessa forma, 

seu representante teria também que assegurar o dever de promover o debate, levantando a 

defesa das propostas levantadas pelo próprio segmento que o colocou naquele espaço 

(VIEIRA, 2011). Afinal, 

A representação não é da pessoa, mas de um segmento, isso significa que o 
representante não pode agir sozinho, ele está naquele espaço, escolhido por um 
grupo para representá-lo. Por essa razão deve defender o pensamento do grupo e 
prestar contas de seus atos. Um conselheiro é um representante de um segmento, 
e, portanto, deve ter legitimidade, representatividade, ou seja, uma base social e 
política a quem representa e que deve acompanhar e fiscalizar suas ações (PAZ, 
2009, p. 26). 

Porém, quando esta assimilação/execução de papéis não ocorre, há uma 

fragilidade no posicionamento político da conselheira, tendo em vista os limites institucionais 

vivenciados no espaço sócio-ocupacional onde a profissional encontra-se inserida. 

Identificamos, portanto que a assistente social conselheira, representante dos trabalhadores, 

encontra diversos entraves em seu posicionamento, seja em decorrência da sua inserção 

enquanto técnica em equipamento da Assistência Social do município, seja pela fragilidade 

de um trabalho de base que corrobora para um fortalecimento mútuo, tanto em sua 

representatividade, como na articulação e mobilização destes trabalhadores. 

É necessário que esse profissional traduza as necessidades da categoria a qual 

representa, no caso, as demandas dos trabalhadores da assistência social. Portanto, a 

articulação com o Fórum dos trabalhadores, faz-se necessária para o fortalecimento da 

dimensão política de disputa, tendo em vista que a qualidade da participação nesse espaço 

ainda não está definida. Conforme Iamamoto (2012), “os conselhos, perfilando uma nova 

institucionalidade nas ações públicas, são instâncias em que se refratam interesses 

contraditórios e, portanto, espaços de lutas e disputas políticas” (Ibidem, p. 198). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Consideramos que as práticas do conselheiro assistente social, representante dos 

trabalhadores do SUAS, vem contribuindo para o debate e luta pela ascensão da política de 

Assistência Social sob a perspectiva do direito, além de ter como norte a efetivação do 
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SUAS. Porém, é necessário o diálogo permanente com as categorias as quais representa, a 

fim de dar voz aos trabalhadores do SUAS neste espaço de constante correlação de forças. 

  Assim, os entraves encontrados por este trabalhador, que tem como desafio crucial 

a realização de um trabalho de base, a fim de embeber-se das demandas destes 

trabalhadores, ganhando maior visibilidade e força nas problemáticas levantadas nos 

espaços de controle social. Portanto, frente à fragilidade da articulação e mobilização do 

Fórum de Trabalhadores do SUAS, que o elegeu enquanto representação, torna a luta 

“individualizada”, e enfraquecida, já que encontra-se confrontada com inúmeras demandas e 

sem o suporte de um grupo que o legitime.  

 O fortalecimento da articulação desta instância representativa, em consonância com 

o trabalho de base com os trabalhadores, corroboraria significativamente para a atuação 

deste conselheiro, que munido e amparado pelos trabalhadores do SUAS poderia contribuir 

ainda mais para o avanço e a qualidade da Política de Assistência Social no Município de 

Maracanaú-CE. 
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