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RESUMO 

Este trabalho é fruto de revisão bibliográfica e traz uma 
reflexão sobre a gestão das políticas sociais no cenário 
contemporâneo, onde o crescimento acelerado do capital e a 
consolidação da ideologia neoliberal convergem para a 
fragilidade dessas políticas. Nesse aspecto, a reflexão que 
propomos gira em torno dos conselhos gestores de políticas 
públicas enquanto instrumentos importantes de gestão 
compartilhada entre governo e sociedade civil, bem como, 
sobre a importância do assistente social no assessoramento da 
prática dos conselhos, a fim de que a tendência das políticas 
sociais brasileiras seja redirecionada para a consolidação e 
efetivação de direitos.  

Palavras-chave: Políticas sociais; conselhos; gestão social e 
serviço social. 
 
ABSTRACT 

This work is the result of a literature review, which aims to 
reflect on the social policies management in a scenario where 
the rapid growth of capital and the consolidation of neoliberal 
ideology converge to the fragility of these policies. In this 
aspect, the reflection that follows revolves around the 
management councils of public policies as important 
instruments of shared management between government and 
civil society as well as on the importance of the social worker in 
advising the practice of advice, which is essential for that the 
trend of Brazilian social policies be redirected to the rights of 
consolidation. 

Keywords: Social policies; advice; social management and 
social work. 
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1. INTRODUÇÃO 

Falar da gestão das políticas sociais na contemporaneidade é algo extremamente 

desafiante, pois o ideário neoliberal se faz fortemente presente e as políticas sociais 

avançam intensamente para o fortalecimento dessa perspectiva ideológica, onde a lógica de 

mercado se solidifica e o papel do estado se desponta para a intervenção nas demandas 

sociais que o mercado não “consegue” abarcar. 

Sabemos que as políticas sociais são os instrumentos pelos quais se materializam 

e legitimam os direitos sociais, entretanto, as contradições da sociedade capitalista 

imprimem nas mesmas uma forma de gestão toda peculiar, fazendo com que entre sua 

formulação e operacionalização haja uma gritante dicotomia. 

 Isto significa dizer que, se por um lado, as políticas sociais se constituem por uma 

série de medidas e formas de ação formuladas com o intuito de atender às demandas e 

necessidades sociais, por outro, estão imbrincadas numa arena de conflitos e interesses, 

em que as relações entre o estado e a sociedade expressam as contradições inerentes ao 

status quo. 

Tais contradições se visualizam na produção social que, como nos diz Iamamoto 

(2001), apesar de se tornar cada vez mais coletiva, tem a apropriação de seus frutos 

monopolizada por uma parte minoritária da sociedade; isto constitui a base da questão 

social e do surgimento das políticas sociais que, para muitos liberais, serviriam apenas para 

corrigir os efeitos perversos gerados pelo crescimento capitalista, visando amenizar as 

desigualdades geradas na esfera produtiva. 

Com o avanço do neoliberalismo, as expressões da questão social se agigantam 

cada vez mais, solicitando a intervenção necessária de políticas sociais consistentes que 

promovam às populações o exercício pleno de sua cidadania, por isso, Iamamoto (2004) 

destaca a necessidade de construirmos uma nova forma de se fazer política, buscando a 

capacidade de unir forças em prol do desenvolvimento de novas relações entre Estado e 

sociedade civil, requerendo uma concepção de cidadania e democracia que superem os 

ideários liberais.  

Todavia, no contexto brasileiro, as políticas sociais se apresentam com um caráter 

meramente paternalista que não considera a efetivação de direitos como seu fundamento 

basilar. Nesse sentido, as mesmas precisam ser gerenciadas de maneira que apreendam as 

demandas populacionais, por isso, faz-se demasiadamente importante a participação social 

na gestão dessas políticas, visto que existem espaços para construirmos um processo de 
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gestão democrática onde os cidadãos possam intervir, debater e negociar a incorporação de 

suas necessidades junto às ações governamentais. 

Destaca-se assim, a gestão social enquanto elemento significativo para que os 

direitos sociais sejam consolidados, pois conforme Carvalho (1999, p. 19) “a gestão social é 

em realidade, a gestão das demandas e necessidades dos cidadãos. A política social, os 

programas sociais, os projetos são canais e respostas a estas necessidades e demandas”.  

A partir desse ponto de vista, salientamos a importância dos conselhos gestores de 

políticas públicas enquanto espaço fundamental para a consolidação do processo de gestão 

social. Estes elementos estratégicos de participação social são para Gohn (2003, p. 85): 

 

[...] novos instrumentos de expressão, representação e participação; em tese, eles 
são dotados de potencial de transformação política. Se efetivamente 
representativos, poderão imprimir um novo formato às políticas sociais, pois se 
relacionam ao processo de formação das políticas e tomadas de decisões.  

 

Porém, esse potencial de transformação política pressupõe também um potencial 

representativo cada vez mais consistente e politizado, capaz de negociar em meio aos mais 

diversos interesses e projetos societários que se fazem presentes no âmbito dos conselhos, 

a inserção de demandas sociais. 

Nessa perspectiva, destacamos a importância significativa do assistente social e 

sua assessoria nesses espaços de gestão democrática, pois o assistente social nas 

palavras de Carvalho (2010, p.52) “é um dos mediadores privilegiados na relação entre 

população dominada, oprimida ou excluída, e o Estado”.  

Portanto, é no âmbito dos conselhos gestores que se desenrolam inúmeros 

debates, questionamentos e interesses em torno das ações e projetos implementados pelo 

poder público, e onde a capacidade crítica e teórica-metodológica de intervenção do 

assistente social deve se fazer presente, a fim de contribuir e garantir, mediante o 

comprometimento com o projeto ético político da profissão, que as demandas sociais sejam 

integradas e a população participe ativamente do processo de construção democrática, 

principalmente no que se refere à formulação de políticas sociais. 

2. BREVE ENFOQUE SOBRE OS CONSELHOS GESTORES FRENTE ÀS POLÍTICAS 
SOCIAIS NO BRASIL 
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A década de 80 foi um período de grande significado para a conquista de direitos 

no Brasil, os quais a partir de muitas lutas e iniciativas da sociedade civil organizada 

adquiriram legalidade com a promulgação da Constituição Federal de 1988.  

A partir da Carta Constitucional, houve um avanço significativo na gestão de 

políticas públicas, visto que as mobilizações sociais se estenderam também para o alcance 

de maiores espaços de participação da sociedade civil num processo de interação com as 

ações governamentais. 

Para Correia (2006), foi a partir desse processo marcado pela forte mobilização de 

movimentos sociais, que a temática a respeito do controle social passou a ser discutida de 

forma mais abrangente, momento em que ocorreu o processo de institucionalização dos 

mecanismos de participação na gestão de políticas públicas e teve como influência o 

Movimento da Reforma Sanitária. Por isso, a lógica de controle social teve como pioneira a 

área da saúde. 

A grande novidade da institucionalização participativa foi a criação de conselhos 

gestores, pela possibilidade de reordenação das políticas públicas brasileiras na direção de 

formas de governança democráticas. (GOHN, 2003). 

Assim, a autora afirma se tratar de:  

 

[...] um novo padrão de relações entre Estado e sociedade, por que eles viabilizam a 
participação de segmentos sociais na formulação de políticas sociais e possibilitam à 
população o acesso aos espaços nos quais se tomam as decisões políticas. Se o 
Estado e as políticas neoliberais “desconstroem” o sentido do público, retirando sua 
universalidade e remetendo para o campo do assistencialismo e da lógica do 
consumidor usuário de serviços, os conselhos tem a possibilidade de reaglutinarem 
esses direitos fragmentados, reconstruindo os caminhos da construção da cidadania 
que está sendo esfacelada. (GOHN, 2003, p.87-88). 

 

Nesse sentido, os conselhos gestores são instrumentos estratégicos para a 

construção de políticas sociais universais, principalmente na atual conjuntura onde notamos 

uma grande carência no desenvolvimento de políticas sociais sólidas e que promovam ao 

indivíduo o acesso aos seus direitos enquanto cidadãos.  

Borges (2003, p.84) aponta que as políticas sociais, a partir de um aporte 

neoliberal, sofrem um processo de esfacelamento onde as ações do Estado se limitam as 

consequências dos problemas sociais, o que diverge substantivamente com o que preconiza 

a Carta Constitucional, a qual defende não somente a concessão de mínimos sociais, mas 

os direitos de cidadania.  
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Diante disso, os conselhos gestores de políticas públicas bem como outros 

mecanismos de gestão social encontram grandes desafios em trabalhar pela consolidação 

de direitos, de forma que nesses ambientes de participação muitos interesses estão em jogo 

e onde cada um procura o seu espaço de consolidação.  

Dessa maneira, Ferraz (2006) afirma que: 

 

[...] os conselhos parecem ser simultaneamente, privados de sua capacidade de 
decisão e de interferência na produção de políticas. Esta privação tem se 
manifestado por meio da inexistência de recursos necessários ao seu funcionamento 
(espaço físico, equipamentos, recursos financeiros etc.), pela definição autoritária da 
agenda de discussões (em geral nas mãos dos presidentes dos conselhos, dos 
secretários ou do ministro do setor, pela pouca representatividade e capacidade 
decisória dos representantes governamentais, pela tecnoburocratização dos temas 
(com a consequente supervalorização do conhecimento tecnocientífico) e pela não 
implantação de suas resoluções. (p.63-64). 

 

Nota-se, a partir disso, alguns impasses e fragilidades dos conselhos no que refere 

à sua efetivação enquanto um mecanismo de gestão compartilhada, o que 

consequentemente acaba contribuindo com a concretização de práticas antidemocráticas, 

as quais estão voltadas para o fortalecimento e hegemonia das classes dominantes. 

Portanto, para que as políticas sociais sejam trabalhadas em prol da consolidação 

de direitos, é necessária a participação da sociedade civil na formulação e gestão destas 

políticas, de forma que tenham capacidade para propor e negociar ações que possam 

abranger os interesses sociais e, assim, fortalecer o exercício da cidadania, a qual de 

acordo com Coutinho (1999, p. 42) deve ser entendida como: 

 

A capacidade conquistada por alguns indivíduos, ou (no caso de uma democracia 
efetiva) por todos os indivíduos, de se apropriarem dos bens socialmente criados, de 
atualizarem todas as potencialidades de realização humana abertas pela vida social 
em cada contexto historicamente determinado. A cidadania não é dada aos 
indivíduos de uma vez para sempre, não é algo que vem de cima para baixo, mas é 
resultado de uma luta permanente, travada quase sempre a partir de baixo, das 
classes subalternas, implicando um processo de longa duração. 

 

Assim se compreende como é de fundamental importância o papel dos conselhos 

gestores de políticas públicas no cumprimento de demandas sociais, o que só se tornará 

possível a partir de um processo de emponderamento, em que os indivíduos se reconheçam 

enquanto sujeitos sociais dotados de capacidade de proposição, representação e 

participação na esfera política e, dessa forma, iniciem esta árdua batalha em prol de seus 

direitos e cidadania que, como nos diz o autor supracitado, começa sempre de baixo para 
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cima e exige persistência por parte dos sujeitos, haja vista se dar num processo contínuo 

repleto por interesses antagônicos. 

3. A IMPORTÂNCIA DO ASSISTENTE SOCIAL NA PRÁTICA DOS CONSELHOS 

No decorrer do processo histórico, o serviço social vem passando por grandes 

transformações, pois desde suas bases trouxe consigo alguns desafios de superação a uma 

prática de cunho meramente conservador e, atualmente, está caminhando para a 

construção de valores que propõem a formação de um profissional cada vez mais maduro e 

comprometido com o enfrentamento da questão social e suas múltiplas expressões.  

Atualmente, a profissão tem renovado sua prática fundamentada em seu projeto 

ético político, o qual se volta para a construção de uma nova ordem social sem exploração, 

dominação de classe, etnia e gênero, propondo também uma prática comprometida com a 

qualidade dos serviços oferecidos à população em favor da equidade e da justiça social 

(Paulo Netto, 1999). 

Para Iamamoto (2010), na contemporaneidade o profissional de serviço social 

enfrenta grandes desafios para que sua atuação seja realizada de forma comprometida com 

seu projeto ético-político, dada às correlações de forças que se apresentam e demandam 

um profissional cada vez mais competente, tanto técnica quanto teoricamente, para atuar de 

maneira estratégica frente às demandas sociais e institucionais. 

Sabemos que a ideologia neoliberal ganha maiores espaços de consolidação e as 

desigualdades sociais se alargam constantemente, ocasionando grandes perdas para as 

camadas populares menos favorecidas da sociedade, pois a lógica do sistema capitalista 

consiste no desenvolvimento econômico e acúmulo de capital em detrimento do crescimento 

social e efetividade de direitos, gerando uma profunda dualidade, a saber: o mesmo modo 

de produção que gera um grande acúmulo de riquezas nas mãos de uma minoria é o 

mesmo que promove a acumulação da miséria na vida de parcela majoritária da população. 

Isso ocasiona duras perdas para as políticas sociais, que passam a ser utilizadas 

pelo sistema como políticas controladoras de conflitos sociais, o que se agrava ainda mais 

com a redução do papel do Estado aos problemas sociais que o mercado não consegue dar 

conta. Dado esse pressuposto, (RAICHELIS, 2008 p.68) destaca que: 

 

[...] o padrão de intervenção do Estado concentrou-se no financiamento da 
acumulação e da expansão do capital, em detrimento da consolidação de 
instituições democráticas e da institucionalização do acesso público aos bens, 

serviços e direitos básicos de extensas camadas da população trabalhadora.  
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Diante desse aspecto, reconhece-se a importância da participação popular nos 

processos de decisão política para que os membros da sociedade possam não apenas ter 

acesso aos bens e serviços que são ofertados, mas possam também fazer parte da 

construção dos mesmos, pois nada melhor do que os próprios usuários para decidirem 

sobre os serviços que lhes são essenciais.  

 

[...] as compressões políticas e econômicas globais, as novas demandas de uma 
sociedade complexa: os défcits públicos crônicos: a revolução informacional: a 
transformação produtiva, desemprego e precarização das relações de trabalho; a 
expansão da pobreza; e o aumento das desigualdades sociais são alguns dos tantos 
fatores que engendram demandas e limites e pressionam por novos arranjos e modo 
de gestão da política social. (CARVALHO, 1999 p.20). 

 

Assim, as instâncias de participação cidadã a qual a autora se refere, se constituem 

enquanto espaços para esse modo diferenciado e inovador de gestão das políticas sociais, 

pois são locais onde se apresentam e se questionam a implementação de projetos 

societários e atores sociais também distintos. Por esse motivo, é imprescindível que a 

representação da sociedade civil que possui assento nos conselhos detenha preparo político 

para intervir em prol de propostas, projetos e serviços que possam beneficiar a população 

com os serviços sociais, visando a legitimidade e a efetividade de direitos. 

É em meio a essas tensões e disputas que se faz interessante e necessária a 

atuação do serviço social, visto que o assistente social é um profissional capaz de interferir 

diretamente na construção e operacionalização das políticas sociais, por sua competência 

em decifrar a realidade social e propor ações que possam abarcar as necessidades sociais. 

De forma que para Iamamoto (2010 p.62): 

 

 [...] as bases teórico-metodológicas são recursos essenciais que o Assistente Social 
aciona para exercer o seu trabalho: contribuem para iluminar a leitura da realidade e 
imprimir rumos à ação, ao mesmo tempo em que a moldam.  

 

Suas bases teórico-metodológicas de intervenção revelam-se como elementos 

essenciais para que em meio aos mais diversos atores sociais se possa construir 

discussões, planejamentos e propostas à projetos e políticas sociais fundamentais em favor 

da coletividade. Assim como, pode auxiliar na politização e no protagonismo dos atores 

sociais, uma vez que o papel do assistente social consiste na viabilização de direitos e estes 

devem ser efetivados através da implementação de políticas sociais públicas.  
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[...] o assistente social é, neste sentido, um intelectual que contribui, junto com 
inúmeros outros protagonistas, na criação de Consensos na sociedade. Falar em 
consenso diz respeito não apenas à adesão ao instituído: é consenso em torno de 
interesses de classes fundamentais, sejam dominantes ou subalternas contribuindo 
no reforço da hegemonia vigente ou criação de uma contra-hegemonia no cenário 
da vida social. Iamamoto (2010 p.69). 

 

Além de mediador dos conflitos de classes, o exercício da prática profissional 

dentro dos conselhos gestores é fundamental para que as ações desenvolvidas nesses 

espaços possam corresponder aos princípios e diretrizes expressos nas legislações que 

respaldam essas ações, reforçando assim o atendimento às necessidades e aos interesses 

da coletividade por se tratar de um campo de participação social, fiscalização e controle 

social. 

Dado o exposto, a assessoria do assistente social nos espaços de gestão 

democrática, delineia-se enquanto forte instrumento para o fortalecimento da luta em torno 

da efetivação de direitos, uma vez que no Brasil o investimento em políticas sociais sofre um 

processo de redução e não abarcam completamente as necessidades sociais, o que 

demonstra a necessidade de atores sociais fortemente politizados para cobrar do poder 

público o cumprimento, legitimidade e efetivação de direitos. 

4. CONCLUSÃO 

As políticas sociais no cenário contemporâneo sofrem cada vez mais um processo 

de desmonte, de forma que essas políticas são desenvolvidas de maneira seletiva, 

clientelistas e compensatórias, o que não abrange completamente as necessidades das 

camadas mais pauperizadas da sociedade e, assim, acabam perdendo o seu verdadeiro 

sentido. 

Salienta-se que esta maneira de gestão das políticas sociais faz com que a 

população assistida não as reconheça enquanto direitos, cuja função é promover o exercício 

pleno da cidadania.   

 Desse modo, com o avanço da organização capitalista, as expressões da questão 

social tornam-se intensas, num cenário em que a desigualdade cresce obstinadamente na 

mesma proporção que a riqueza, pois não se preconiza um desenvolvimento real, dado que 

o pressuposto reinante é o crescimento, não o humano, mas, sim, o econômico. Sobrepuja-

se o índice de desenvolvimento humano ao produto interno bruto, as necessidades 

humanas às econômicas. 
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Isso exige do Estado políticas sociais de qualidade que atendam de maneira 

comprometida as demandas sociais, por isso as mesmas precisam ser realizadas de acordo 

com os interesses populacionais, para tanto, não basta apenas a criação de políticas 

sociais, mais do que isso, é de fundamental importância que a população assistida possa 

participar da formulação e gestão das mesmas. E para que isso aconteça é necessário 

também o engajamento político dessa população em participar desse processo democrático 

por meio dos canais de participação. 

Portanto, a gestão social se faz através da interação entre governo e sociedade no 

gerenciamento das ações sociais através de mecanismos de gestão compartilhada, para 

que as políticas sociais sejam desempenhadas conforme os interesses e a realidade de 

cada população assistida, salientando-se que, dentro desse processo se faz extremamente 

importante a presença do profissional de serviço social, por este atuar diretamente no 

cotidiano, conhecer a realidade social e trabalhar pela consolidação de direitos, uma vez 

que os direitos constituem-se como fundamentos da política social. 
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