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RESUMO 
 
Este trabalho consiste numa reflexão sobre o  controle social 
na política de Assistência Social, a partir de uma experiência 
junto ao conselho municipal de Assistência Social de Campos 
dos Goytacazes/RJ. A perspectiva da democracia pautada na 
participação social junto às políticas públicas vem sendo 
destruída pela “letalidade” da política neoliberal vigente. Vê-se 
um ataque ao Estado provedor e garantidor de direitos, ao 
mesmo tempo em que incentiva a ação de organizações não 
governamentais voltada aos mais pobres, como compensação 
às políticas de ajustes econômicos e amenização da pobreza, 
o que também atinge a assistência como direito. 
 
Palavras-chave: Assistência Social. Sociedade Civil. Controle 
Social. 
 
ABSTRACT  
 
This work is a reflection on the social control in social 
assistance policy, from an experience with the Municipal 
Council of Social Assistance Campos dos Goytacazes / RJ . 
The prospect of democracy guided by the social participation 
with the public policy has been destroyed by the " lethality " of 
the current neoliberal policy. One sees an attack on the welfare 
state and guarantor of rights , while encouraging the action of 
non-governmental organizations dedicated to the poorest , as 
compensation policies of economic adjustments and poverty 
alleviation , which also affects the care as a right . 
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1 INTRODUÇÃO 

Este artigo consiste numa reflexão do controle social junto à política de 

Assistência Social, a partir da experiência enquanto conselheira do Conselho Municipal de 

Assistência Social de Campos dos Goytacazes/RJ e de uma pesquisa vinculada ao curso de 

doutorado do Programa de Pós Graduação em Serviço Social da Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro ( UERJ). 

O município de Campos dos Goytacazes é o maior município do interior do  

estado do Rio de Janeiro, seu número de habitantes é de 477.208 habitantes, segundo do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2013, sendo atualmente o maior 

produtor de petróleo do Brasil.  

A Lei n. 8.273/2011 (que alterou a lei de criação do conselho nº. 6.080 de 12 de 

Fevereiro de 1996) criou o Conselho Municipal de Assistência Social em Campos dos 

Goytacazes/RJ e em seu art. 3º, estabelecendo que o mesmo seja de composição paritária, 

formada por 20 (vinte) membros efetivos e seus respectivos suplentes. O controle social das 

ações executadas pelos órgãos públicos de assistência social e pelas entidades não 

governamentais que compõe a rede socio-assistencial é de responsabilidade do CMAS, que 

também exerce seu papel fiscalizador dos recursos do Fundo Municipal de Assistência 

Social.   

A partir das vivências enquanto conselheira buscaremos ao longo deste 

trabalho, discutir o conselho municipal de assistência social, enquanto espaço de controle 

social, instituído ao longo do processo democrático da Constituição Federal de 1988. Para 

tanto, iniciaremos o texto apresentando alguns traços da assistência social no Brasil, 

sobretudo nas contradições que esta ainda possui, apesar de sua legitimidade enquanto 

direito social. 

O fato de a assistência social ser apontada como uma “política para pobres”, por 

parte de alguns de nossos gestores e, ainda ser utilizada como mecanismos de cooptação 

de votos, afeta diretamente seu processo de controle, uma vez que os interesses políticos 

também se estendem ao cotidiano dos conselhos, atingindo a transparência e a participação 

da sociedade na sua gestão. 

Por fim ressaltamos que este trabalho, tem como objetivo final suscitar o debate 

acerca dos desafios que afetam o controle social da Política de Assistência Social e suscitar 

a busca de novas estratégias de participação social. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

1.1 Traços da Assistência Social no Brasil. 
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As estratégias para efetivar direitos já conquistados ou a construir, é uma 

questão complexa, principalmente quanto nos voltamos para o controle social da Política de 

Assistência Social  no Brasil. 

A assistência social brasileira enquanto política pública, que hoje integra o tripé 

da Seguridade Social, conjuntamente com a Previdência e a Saúde, revela sua trajetória 

histórica cercada por mitos e contradições, que a tornam uma política, ainda colocada em 

plano secundário por nossos gestores. 

Historicamente a assistência no Brasil se constitui sob fortes bases ideológicas 

de ajuda mútua e de solidariedade, repassada através da doutrina católica que instituiu a 

prática da assistência, como forma de atender as mazelas humanas que atingem indivíduos 

fragilizados ou pauperizados. 

 Paralelo a prática assistencialista da Igreja Católica, o Estado brasileiro a partir 

da década de 1920, passa a promover ações de assistência como forma de intervir nas 

desigualdades sociais, atreladas as contradições sociais e econômicas inerentes ao sistema 

capitalista. 

O Estado capitalista sempre recorreu à assistência como estratégia política para 

atenuar os conflitos e, sobretudo para manutenção da exploração capitalista. Não podemos 

assim desconsiderar que, o Estado brasileiro constitui-se historicamente como Estado 

pautado na meritocracia e  no paternalismo, cujo discurso da “ajuda”, não aboliu os critérios 

para o acesso a proteção social, nem tampouco retirou seu  caráter de defensor do capital. 

O Estado assume no sistema capitalista um papel fundante, “(...) enquanto 

produto da divisão social do trabalho” (Mandel, 1982, p.333), cuja função consiste 

basicamente na proteção e reprodução da estrutura social, tanto de modo repressivo e 

coercitivo, apontado por Marx, quanto de modo integrador à ideologia dominante, concebido 

por Luckacs e Gramsci. 

Behring (1998, p.126) afirma que, o Estado é um “ator decisivo que entra em 

cena enquanto capitalismo total ideal, garantido o lucro por intermédio de contratos com a 

iniciativa privada”. 

Não obstante, a classe dominante nacional sempre utiliza seu poder econômico 

para “ajudar aos mais necessitados”, ao passo que o Estado enquanto representante desta 

classe, revela por meio da assistência social sua face “paternalista”. 

 

O trato da assistência social no âmbito da moral privada e, não da ética social e 
pública, é um dos equívocos dessa versão filantrópica. O primeiro-damismo, a 
benemerência está no âmbito da moral privada. Neste sentido, é que os 
conservadores pretendem agir (e agem) modelando a atenção àqueles mais 
cravados pela destituição, desapropriação e exclusão social, organizando atividades 
que vinculam as relações de classe, sob a égide do favor transclassista, do mais rico 
ao mais pobre, com a vinculação do reconhecimento da bondade do doador pelo 
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receptor (…). (O modelo conservador trata o Estado como uma grande família, na 
qual as esposas de governantes, as primeiras damas são quem cuida dos 
“coitados”…). Neste modelo de assistência social é entendida como o 
reconhecimento dos necessitados e não das “necessidades” (SPOSATI, 2001, p.76). 

 

A assistência social como aponta Mestriner (2008, p.16), por décadas revestiu-

se da tutela, da benesse, do favor, sem superar o caráter de prática circunstancial, 

secundária e imediatista que, ao fim acaba por reproduzir a pobreza e a desigualdade na 

sociedade brasileira.  

Segundo, a autora embora a Assistência Social tenha ingressado na agenda do 

Estado, sempre o fez de forma dúbia, isto é, mais reconhecendo o conjunto das iniciativas 

filantrópicas, do que propriamente reconhecendo-a como de responsabilidade pública e 

estatal frente às necessidades da população atendida por tais iniciativas. (Ibid., p.17). 

A política de assistência social, sem dúvida foi a quem mais passou por 

alterações nas últimas décadas, principalmente em função da implementação do Sistema 

Único da Assistência Social (SUAS) em 2005, enquanto instrumento de gestão unificada em 

todo território nacional. 

A assistência social assume novos contornos após a Constituição Federal de 

1988, é reconhecida como política pública, inserida no sistema de proteção social, sob o 

âmbito da Seguridade Social. Pela primeira vez o Brasil institucionaliza os direitos sociais, 

enquanto responsabilidade do Estado no enfrentamento da questão social e suas interfaces. 

A assistência como um direito social, passa a ser mais um do direito provido pelo um novo 

modelo de Estado, mais próximo do tipo de Estado de Bem-Estar Social, onde a proteção 

social se amplia e, ultrapassa os critérios de contribuição prévia, como requisito de acesso. 

Após anos de tramitação no Congresso Nacional, em 1993 o texto da LOAS (Lei 

Orgânica da Assistência Social), foi aprovada de “forma integrada às políticas setoriais, 

visando ao enfrentamento da pobreza, à garantia dos mínimos sociais, ao provimento de 

condições para atender contingências sociais e à universalização dos direitos sociais” 

(BRASIL/MPAS, 1998, p. 08). 

A Lei Orgânica de Assistência Social (Lei 8.742 de 07/12/93-LOAS) regulamenta 

a assistência social, demarcando um passo importante em direção à sua afirmação como 

política pública e de direito, garantindo, o protagonismo das demandas sociais na agenda 

pública, enquanto responsabilidade estatal. 

Entre os avanços advindos com a promulgação da LOAS, destacamos a criação 

do Conselho Nacional de Assistência Social, em 1994, ano em que fora realizada a primeira 

Conferência Nacional de Assistência Social, que  implantou no ano seguinte o Fundo 

Nacional de Assistência Social (FNAS), embora estivesse previsto na LOAS, o prazo de 180 

dias, a contar da data de publicação dessa lei, para que o poder executivo regulamentasse e 
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fizesse funcionar o Fundo Nacional de Assistência Social(FNAS (BRASIL, art. 28, § 2º, 

LOAS, 1993).  

A Política Nacional de Assistência Social, enquanto uma demanda da 2ª 

Conferência Nacional de Assistência Social, somente fora aprovada pelo CNAS em 1998 e 

bem mais tarde, em 2004 após uma  nova versão da Política Nacional, é que se decreta a 

nova versa Norma Operacional Básica do Sistema único Assistência Social (NOB/SUAS – 

2005), regulamentando o  Sistema Único de Assistência Social (SUAS), enquanto o 

cumprimento das deliberações da IV Conferência Nacional de Assistência Social. 

 A Norma Operacional Básica do Sistema Único Assistência Social (NOB/SUAS 

– 2005), enquanto operacionalização da gestão da política de assistência social, imprimiu  

uma dada forma de organização à implementação/operacionalização da assistência social 

enquanto política pública e direito social. Assim correlacionada com as diretrizes das LOAS, 

a NOB/SUAS abordando, dentre outras coisas:  

 

A divisão de competências e responsabilidades entre as três esferas de governo; os 
níveis de gestão de cada uma dessas esferas; as instâncias que compõem o 
processo de gestão e controle desta política e como elas se relacionam; a nova 
relação com as entidades e organizações governamentais e não governamentais; os 
principais instrumentos de gestão a serem utilizados; e a forma da gestão financeira, 
que considera os mecanismos de transferência, os critérios de partilha e de 
transferência de recursos. (MDS- NOB/SUAS 2005) 

 

Os avanços no arcabouço jurídico e institucional, conquistados pós Constituição 

Federal/1988, expressam a luta por uma sociedade mais democrática e a busca por 

políticas mais justas e igualitárias, resultado de um contexto de abertura política. O Estado 

brasileiro buscava através das políticas públicas naquele momento, institucionalizarem a 

assistência por intermédio de um aparato legal. Contudo na prática, o que vimos foi um 

contexto de hegemonia da ordem neoliberal, constituída enquanto uma tendência 

dominante, no capitalismo mundializado e financeirizado, onde a pobreza ganha 

centralidade no debate na agenda pública, atingindo severamente a política de Assistência 

Social no Brasil. 

Nessa perspectiva, a Seguridade Social enquanto conjunto integrado de ações 

sofre um desmonte silencioso (VIANNA, 2002), o que vimos nas últimas décadas do Século 

XX, é uma expansão econômica do país, colocando-se entre os mais desenvolvidos nas 

primeiras décadas do século XXI, assim junto ao aumento de investimentos financeiros nas 

políticas públicas, assistimos ao aumento significativo da pobreza e do desemprego. 

A influência do projeto neoliberal no Brasil a partir dos anos 1990, sustentada 

aos princípios doutrinários do livre-mercado e do anti-estatismo, ligados aos interesses do 

grande capital estrangeiro e nacional, particularmente o de caráter financeiro, estabeleceu 
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entraves concretos ao processo de democratização e a consolidação da cidadania, 

conforme apregoa a Constituição Federal 1988. 

As reformas institucionais no interior do Estado se deram em acordo com: 

mercantilização dos serviços públicos; privatização das empresas estatais; a criação das 

agências reguladoras em setores econômicos estratégicos; a Lei de Responsabilidade 

Fiscal; reformas da previdência social; a precarização dos serviços públicos e a regulação 

de setores fundamentais da economia, bem como, o desmantelamento das forças 

democráticas no país. 

 

O princípio da universalidade de conotação eminentemente pública, cidadã e 
igualitária/equânime, vem perdendo  terreno para um discurso focalista neoliberal, 
de extração pós moderna, para o qual o ser humano é construído culturalmente e, 
assim despossuído de vínculos universais e de convergências éticas, políticas e 
cívicas.( PEREIRA E STEIN,2010, pg. 107). 
 

Neste contexto ao se inserir no campo dos direitos sociais, a Seguridade Social 

sob o tripé da Previdência Social, Saúde e Assistência Social, ficam segundo Boschetti 

(2003), (...) “no meio do caminho, entre o seguro e a assistência social”, posto que, não 

conseguiu superar a lógica do seguro da previdência, baseada na contribuição direta dos 

trabalhadores e abolir a cultura política da ajuda ao invés do direito na assistência social. 

A não articulação entre as políticas de seguridade social no Brasil reforça a 

polarização entre a Previdência como uma política contributiva, portanto restrita àqueles 

que, inseridos no mercado de trabalho (formal ou não) conseguem se „garantir‟ ou se 

„assegurar‟, para que em momentos de inaptidão para o trabalho (por motivos previstos 

como idade e morte ou imprevistos como acidente e invalidez), possam manter sua 

sobrevivência e de seus dependentes. Já a assistência social continua sendo apresentada 

como ajuda social, „a quem dela necessitar’. 

Quanto aos direitos mantidos pela Seguridade Social atualmente, a direção 

predominante é seletividade e privatização, em detrimento da universalidade e estatização. 

Para Boschetti (2003), a assistência é a política que mais vem sofrendo restrições: 

morosidade na sua regulamentação como direito (a Lei Orgânica só foi sancionada em 1993 

e efetivada a partir de 1995); baixa cobertura, manutenção do  caráter filantrópico e 

clientelista na condução da política, em detrimento de seu fortalecimento como direito social 

e política integrante da seguridade social (BEHRING, 2000).  

Não restam dúvidas que a LOAS foi um avanço na história da proteção social 

brasileira, onde pela primeira vez fora assumido legalmente a importância de se garantir aos 

mais pobres, o provimento de mínimos sociais como um direito. 
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Embora a LOAS prescreva os mínimos sociais como direito de todos os 

cidadãos, não se referindo apenas a condições de sobrevivência dos indivíduos, no 

cotidiano isso não ocorre. O que temos são mínimos sociais de acordo com sua própria 

nomenclatura, que já se faz mínima, garantido por uma proteção social fragmentada, 

seletiva, focalista. 

 

1.2 Os desafios do controle social na política de Assistência Social. 

 

O avanço da estratégia neoliberal ao longo da década de 1990 provocou uma 

profunda inflexão na cultura política no Brasil, trazendo um retrocesso na relação entre o 

Estado e os setores da sociedade civil comprometidos com o projeto participativo, “onde 

estes últimos substituem o confronto aberto da década anterior por uma aposta na 

possibilidade de uma atuação conjunta com o Estado” (DAGNINO, 2004, p. 98). 

Obviamente, que os espaços dos conselhos não podem ser hipervalorizados, 

numa tentativa utópica de equipá-los a movimentos sociais ou partidos políticos, nem 

tampouco, podem ser resumidos a órgãos burocráticos e colaboradores das ações estatais. 

Mas é preciso considerar que o projeto democrático-participativo, os debates e as lutas 

durante o período da Assembléia Nacional Constituinte, que garantiu o direito à participação 

política, não se estendeu as questões econômicas, nem tampouco resolveu os problemas 

sociais como, a desigualdade e o desemprego. 

A crise econômica estruturalmente demarcada pela crise do petróleo nos países 

desenvolvidos nos aponta para mudanças substantivas nas diversas instâncias da vida 

social contemporânea, configurando uma nova fase histórica do sistema capitalista. 

Trata-se de um período de reestruturação econômica e política, impulsionado 

por inovações tecnológicas e organizacionais, que alteraram o modo de produção capitalista 

é, por conseguinte a relação mercado e sociedade. O mundo capitalista estabeleceu novas 

formas de exploração do trabalho, atrelada a redução das políticas sociais, a financeirização 

do capital, a produção toyotista e a globalização. 

Considerando as especificidades de cada país, podemos dizer que o sistema 

capitalista nos últimos trinta anos se modificou nos quatro cantos do mundo, configurando 

uma nova fase de desenvolvimento da dinâmica reprodutiva do capital. Assistimos a 

implantação de uma lógica produtiva automatizada, cada vez mais demandatária do trabalho 

morto, o que tem levado a precarização do trabalho vivo, seja pelo aumento de seu 
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estranhamento; seja pela expulsão sumária da mão de obra do homem do processo de 

produção. 

Este contexto fortaleceu-se pelo incentivo político do Estado neoliberal, que 

através da redução dos gastos nas áreas sociais, “abateu” o Estado de Bem Estar Social. 

A ofensiva neoliberal não elimina o Estado de Bem Estar Social, mas impõe a 

este, características contraditórias àquelas experimentadas durante o modelo fordista-

keynesianista em alguns países desenvolvidos, onde se buscou atender as demandas da 

classe trabalhadora através da expansão política de proteção social enquanto direito social 

universal. 

A disseminação do neoliberalismo sob a vigência do poder do capital financeiro 

contribuiu para o aumento no desequilíbrio de forças entre o capital e o trabalho, levando os 

ideais da social-democracia, como “saída” para a crise do capital. 

As políticas sociais no contexto do capitalismo tardio tornam-se onerosas para o 

Estado, que vai prontamente repassá-las aos setores privados e a sociedade civil. O 

redimensionamento das políticas sociais aos poucos vai  revelando um “ Estado máximo 

para o capital”( Przeworski apud Netto,1993).  

Sob o discurso da contra-reforma do Estado, paira a ideia de um Estado 

“pesado”, que necessita ser reduzido,quando na verdade o que se tem é o 

redimensionamento de suas funções em prol do capital privado, cujas políticas sociais 

tornam-se cada vez mais seletivas e reduzidas aos comprovadamente pobres, com 

ampliação dos programas de transferência de renda, “substituindo” o salário para os 

desempregados ou para àqueles submetidos à lógica produtiva contemporânea do trabalho 

precarizado e sem direitos, a partir da flexibilização, que atacou duramente os direitos 

trabalhistas e sociais.  

Deste modo é preciso lembrar que a democracia brasileira conquistada à duras 

penas ao longo dos anos 1980, fora severamente golpeada a partir dos anos 1990 com a 

inserção do projeto neoliberal no Brasil, onde o projeto de participação social via conselhos 

vem sendo deturpado e desqualificado em sua função de controle social. 

O processo de institucionalização dos conselhos setoriais das políticas públicas, 

em especial a de assistência social, nos atenta para a natureza ambivalente destes, 

envolvendo interesses que “permeia a representação dos diversos segmentos por outras 

clivagens, como a qualidade de vida, meio ambiente, direitos fundamentais, além dos 
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interesses de classes, até porque a formulação de políticas envolve distribuição de recursos, 

que no sistema capitalista são apropriados e distribuídos de forma desigual.” 

(Teixeira,1996,p.54) 

Os conselhos se apresentam como espaços de interlocução entre o Estado e a 

sociedade, com potencial para a publicização de diferentes interesses e discursos, de modo 

que possam ser confrontados e negociados; ou seja, são espaços de expressão pública dos 

conflitos presentes nas relações sociais e de decisões coletivas vinculadas a uma área de 

política pública. 

 

Ressalta-se que nos conselhos e conferências se expressa à correlação de forças 
existente no conjunto da sociedade. Eles não são mecanismos acima da sociedade, 
nem são instâncias isoladas imunes aos conflitos de interesses, cooptação, disputas 
da direção da política social articuladas a projetos societários, mesmo que isto não 
esteja explicitado. (BRAVO E CORREA, 2012, p.12). 

 

Para TATAGIBA (2002), os conselhos gestores de políticas públicas constituem 

espaços públicos de composição plural e paritária entre Estado e Sociedade Civil que, 

buscam a resolução dos conflitos derivados dos distintos interesses em jogo no processo 

dialógico e funcionam como instâncias deliberativas no processo democrático da gestão. 

A composição plural dos conselhos torna o “processo decisório mais permeável 

aos diversos interesses implicados na elaboração e execução das políticas públicas, 

favorecendo decisões mais justas e legítimas” (ALMEIDA e TATAGIBA, 2012, p.69). 

O controle social via conselhos no Brasil, pós 88, se revelou num primeiro 

momento como um avanço, comparado a sociedade repressiva que tivemos por um longo 

período de ditadura militar, mas na atual conjuntura os conselhos vivenciam a 

burocratização dos direitos sociais, assim como , o desrespeito dos mesmos. 

O início do século XXI tem revelado à realidade dos conselhos, uma perspectiva, 

bem diferente daquela apresentada por grande parte dos movimentos sociais na agenda 

pública dos anos 1980, que os concebiam como uma das formas de participação social na 

elaboração de políticas, tendo em vista sua natureza  democrática e transparente. 

Como canal de relação entre Estado e sociedade, espaço de administração de 

conflitos, os conselhos refletem as complexidades sócio-políticas do mundo atual, o que 

segundo Neves (2005), revela-nos uma re-significação da sociedade brasileira a partir dos 

anos 1990, pautada em sua despolitização, ou seja, na “indissociabilidade entre economia e 

política dos sujeitos coletivos”. (2005, p.87). Nossa história de dependência, de ausência de 

uma cultura de participação e controle social, dificulta a efetivação do processo participativo 

e decisório no processo de gestão da política de Assistência Social, contribuindo para que a 
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manipulação e os interesses políticos. Para além da redução nas políticas publicas a 

assistência sofre com o desafio de superar a tradição paternalista do  

Estado, assim como na forma de participação dos segmentos que representam a sociedade 

civil.  

A experiência ao longo dos anos como conselheira da sociedade civil tem 

demonstrado a rotatividade das entidades não governamentais que compõe o CMAS, 

também é pequena, configurando num continuísmo, não dos sujeitos, mas dos interesses 

presentes. O acesso a dados e informações também implica num dos entraves à 

democracia junto ao CMAS. Num espaço deliberativo, quem detém informação, detém 

poder e, no caso do conselho esta se concentratiza nas mãos dos gestores, que com o 

domínio da máquina pública repassam os dados, conforme seus interesses políticos 

A representatividade da sociedade civil suscita questionamentos acerca da 

participação dos conselheiros que representam este segmento, dada às vinculações 

políticas e econômicas que parte das entidades tem com o poder público municipal, através 

de convênios e repasses de verbas. A pluralidade de interesses que perpassa o processo 

de controle social da política de Assistência Social compromete a transparência da política 

pública e revela A dualidade que torna os espaços dos conselhos gestores de políticas 

públicas, onde destaco o Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) do município de 

Campos dos Goytacazes/RJ, reflete as complexidades que perpassam o controle social na 

atualidade.  

No CMAS de Campos dos Goytacazes, os segmentos representativos da 

sociedade civil, são compostos por: representantes de entidades formadoras de 

profissionais da área, representantes de entidades de trabalhadores da área, representantes 

do setor, representantes de usuários, que apesar de fazerem parte de um mesmo grupo, 

revelam seus dissensos ao deliberar em prol de seus interesses individuais ou das 

entidades que representam. 

Outro fator bastante comum na estrutura do CMAS consiste no fato dos 

representantes de entidades de trabalhadores do  SUAS( como psicólogos e assistentes 

sociais), estarem  ao mesmo tempo, atuando na secretaria de assistência social ou  nas 

entidades prestadores de serviços que recebem co-financiamento público da assistência, ou 

seja, são executores e fiscalizadores concomitantemente. 

Ressaltamos ainda os representantes dos usuários da assistência no CMAS, 

que por sua vez estão ligados a algum programa e\ou serviço da assistência e, desta forma, 
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não se livres para pressionar o gestor local ou mesmo por desconhecimento de seu papel 

enquanto conselheiros ou desinformação acabam votando sem maiores questionamentos.    

Não obstante os representantes governamentais, em grande parte composto por 

técnicos da assistência social, falam em nome de seus usuários, acabando por vezes 

votando a favor destes e da garantia de seus direitos, contrariando as expectativas dos 

órgãos governamentais que se fazem representativos no CMAS 

Vários fatores interferem para que os conselhos  não exerçam seu real papel de 

controle social, e  a partir de nossa longa experiência como conselheira no CMAS, é 

possível apontarmos que no cotidiano, uma participação política, envolve vários interesses, 

e que a realidade do controle social nas políticas públicas, precisa urgentemente ser 

repensada, principalmente vemos que pluralizam os dissensos no controle social geram um 

entrave em nossa democracia. 

 

2 CONCLUSÃO 

 Destacamos aqui questões fundantes que perpassam o cotidiano do CMAS e que 

nos levam a um repensar do controle social, enquanto princípio fundante da democracia em 

nosso país. Compreendendo que os conselhos de assistência, representam a formalização 

do controle, conforme exigência da Política Nacional de Assistência Social e da LOAS, 

vemos a partir da experiência vivida no CMAS de Campos dos Goytacazes/RJ  que, nem 

sempre estes configuram um espaço representativo e  democrático, constituindo assim num 

desafio ainda a ser superado.  
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