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RESUMO 
 
O presente trabalho tem como objetivo discutir a configuração 
das políticas sociais no Brasil em sua relação com a 
democracia e participação social, enfocando as relações do 
Estado com a sociedade civil nas experiências dos conselhos. 
Foi realizado um estudo preliminar em dois conselhos 
municipais de assistência social, com realização de entrevistas 
a seis conselheiros, dois governamentais e quatro não 
governamentais. A assistência social foi escolhida devido às 
peculiaridades das demandas de seus usuários que estão 
entre a população mais pobre e, portanto, parte-se da hipótese 
de que possuem mais dificuldades de se organizar na 
participação institucionalizada dos conselhos. 
 

Palavras-chave: Participação. Democracia. Conselhos. 
Assistência Social. 
 
ABSTRACT 
 
This paper aims to discuss the configuration of social policies in 
Brazil in relation to democracy and social participation, focusing 
on the state of relations with civil society on the experiences of 
advice. A preliminary study was conducted in two municipal 
councils for social assistance, interviews with the six directors, 
two government and four non-governmental. Social assistance 
was chosen because of the peculiarities of the demands of their 
users who are among the poorest and therefore it is normally 
hypothesis that have more difficulties to organize the 
institutionalized participation of the councils. 
 
Keywords: Participation. Democracy. Advice. Social 
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1 - INTRODUÇÃO  

 

  Ao longo de sua história no Brasil, a constituição das políticas públicas, em 

especial as sociais, foi permeada por ações clientelistas e paternalistas entre instituições de 

caridade, filantrópicas e dos governos com a população, permanecendo a “lógica do favor”. 

Nesse sentido analisar o potencial transformador de espaços públicos 

institucionalizados para ampliação e consolidação de práticas democráticas, torna-se um 

desafio. Esta pesquisa é de nível microssocial, com objetivo de acompanhar as possíveis 

mudanças e verificar estudos de casos de novas práticas de gestão compartilhada entre 

Estado e sociedade civil organizada.  

O conceito de cidadania é polissêmico, e sua utilização aparece em discursos 

dos projetos políticos os mais variados e por vezes contraditórios e até excludentes. Com 

esta afirmativa, inicia-se um debate importante e caro à consolidação de uma efetiva 

democracia no Brasil, aqui definida e defendida em sua radicalização da igualdade dos 

direitos civis, políticos, socioeconômicos e culturais, bem como na ocupação dos espaços 

públicos pela participação popular para exercício da cidadania.  

A participação popular e o controle social estão previstos na Constituição 

Federal de 1988, mas estes têm sido considerados grandes desafios, num país em que há 

muitos entraves na consolidação de uma democracia participativa, sejam por suas 

particularidades políticas e culturais, sejam pelas políticas econômicas e sociais que não 

mudaram efetivamente os padrões de desigualdade do país ao longo de toda sua história. 

Abordaremos, portanto, um estudo de caso sobre o município de Niterói-rj, onde 

verificarmos o funcionamento do conselhos de assistência social. Esta política vem sofrendo 

transformações em seu aparato normativo e organizacional em todo território nacional desde 

2004, com a aprovação da Política Nacional de Assistência Social e seu sistema de gestão, 

descentralizado e participativo, o Sistema Único de Assistência Social – SUAS. Os 

conselhos, na política de assstência social, funcionam desde a década de 1990, sendo a Lei 

Orgânica de Asssitência Social – LOAS, de 1993, a lei que regulamentou esta política social 

e o funcionamento das instâncias deliberativas, os conselhos, nas três esferas de governo. 

A pesquisa foi realizada no município de Niterói- RJ,  e partiu-se da ideia de que 

a participação e a democracia são processos em construção, com avanços e retrocessos, 

no entanto, estão em constante tensão e ameaça, enquanto persistirem grandes níveis de 

desigualdade e exclusão como vivenciamos no Brasil, e a assistência social é campo 

profícuo para o estudo do funcionamento dos conselhos e de como a poulação 

historicamente excluída vem ocupando esses espaços. Foram utilizadas as metodologias de 

estudo de caso, pesquisa de campo com análises qualitativas.  
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2   O contexto histórico da cidadania e participação popular no cenário brasileiro  

 

A conquista de direitos no Brasil não seguiu as teses de Marshall (1949)  que 

apresentou seu modelo baseado no estudo da Inglaterra, onde os cidadãos teriam 

garantidos primeiro os direitos civis, passariam a lutar por direitos políticos e, 

consequentemente, conquistariam direitos sociais. Possuímos longos príodos de direitos 

sociais, desacompanhados de direitos políticos e civis. 

Mediante o escopo defendido por Marshall, para que haja a concretização 

desses conjuntos de direitos, contudo, precisam existir quadros institucionais específicos, 

como assistência jurídica, garantias constitucionais e serviços sociais, no bojo do aparelho 

estatal. No caso brasileiro, vislumbramos que as garantias constitucionais no contexto 

histórico atual não foram suficientes para promover o patamar de cidadania e acesso 

igualitário aos direitos.  

Ao analisar os marcos históricos que articulam o movimento de alargamento da 

cidadania burguesa na sociedade brasileira podemos perceber que o processo de 

democratização da esfera pública, define-se como um processo em construção, o que 

significa que tanto o seu conteúdo quanto o seu significado podem e devem ser alterados no 

decorrer do processo histórico pelo enfrentamentos entre as classes sociais.  

Nesse sentido, a primeira análise a ser realizada ao conceito de cidadania 

refere-se à intervenção estatal que se efetiva como direito a partir da década de 1930 para 

certas categorias profissionais incluídas em um sistema de seguro social, conhecida como 

“cidadania regulada”2 e vai se expandindo ao longo das décadas, caracterizando um sistema 

hierarquizado e desigual de benefícios e serviços, conforme a inserção dos trabalhadores no 

mercado e suas diferentes formas de pressão para garantia de direitos. 

A constituição da cidadania no contexto da história política brasileira, pouco se 

avançou na constituição de um Estado democrático de direitos, em que se estabelecessem 

relações entre Estado e sociedade que rompessem com padrões assistencialistas, 

clientelistas e paternalistas, sendo constituída nas balizas dos sistemas de condições do 

modo de produção capitalista. A partir da década de 1960, o modelo de desenvolvimento do 

capitalismo começou a dar sinais de crise, quando as economias centrais começam a 

apresentar declínio de seu crescimento, evidenciando o início da saturação daquele padrão 

                                                           
2
 “Por cidadania regulada entendo o conceito de cidadania cujas raízes encontram-se, não em um 

código de valores políticos, mas em um sistema de estratificação ocupacional, e que, ademais, tal 
sistema de estratificação ocupacional é definido por norma legal. Em outras palavras são cidadãos 
todos aqueles membros da comunidade que se encontram localizados em qualquer uma das 
ocupações reconhecidas e definidas em lei” (Santos, 1979, p. 75). 
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de acumulação, que  afetaram os padrões de cidadania, com o aumento da informalidade e 

de desemprego da população brasileira.  

Quanto à participação da população, não se pode negar a sua participação em 

episódios importantes da política, como algumas revoltas e manifestações por ampliação 

dos direitos, principalmente os civis e políticos, em momentos distintos do processo histórico 

da formação da sociedade e do Estado brasileiro. Carvalho (2002), apesar de apontar a 

inexpressiva participação da população nos processos políticos do Brasil, também não 

refuta sua existência. O que se chama atenção é para a inexistência de uma cultura cívica e 

cidadã, que conforma um Estado autoritário e a permanência de um grupo dominante da 

elite que o influencia aos seus próprios interesses, com pouquíssima (ou nenhuma, 

contando os grandes períodos de ditaduras no país) abertura à participação popular. 

Nas últimas décadas no Brasil, houve significativamente a ampliação do debate 

sobre as políticas sociais, permeadas no contexto das lutas pela democratização do Estado 

e da sociedade. Desde o inicio da década de 1980 é possível observar mudanças 

decorrentes da atuação de novos interlocutores no campo das políticas sociais, que 

engendram ao cenário político inflexões importantes intrinsicamente relacionadas à 

participação de segmentos organizados da sociedade civil na formulação, gestão e controle 

social das políticas públicas. Nesse sentido, ao analisar algumas das questões que 

envolvem a construção democrática no Brasil através da participação da sociedade civil, 

podemos observar sua ampliação no aparelho estatal nas últimas décadas, que expandiu as 

condições para o exercício de cidadania, principalmente através da institucionalização dos 

conselhos. 

Somente no final da década de 1980, a partir do movimento de 

redemocratização e da Constituinte, e da busca dos movimentos sociais por maior 

participação nas políticas públicas e no controle social que se inicia na década anterior, é 

que algumas políticas sociais (Previdência Social, Assistência Social e Saúde) foram 

incluídas em um sistema de Seguridade Social constando na Constituição Federal, no 

capítulo da Ordem Social, o que representa um marco legal e normativo para os direitos 

sociais no país.  

A Constituição Federal de 1988 instituiu mecanismos de controle social e 

participação popular (conselhos paritários entre representação governamental e não 

governamental, fóruns, conferências) na formulação e implementação das políticas sociais, 

o que representa uma possibilidade de ampliação dos espaços democráticos, num país em 

que ainda pesam práticas clientelistas por parte dos governantes, uma baixa participação da 

população nas ações do Estado, sem contar as altas taxas de pobreza, exclusão e 
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desigualdade que assolam o país e influenciam nas possibilidades de uma divisão real do 

poder nas relações sociais.  

Para o público que historicamente foi alvo da política social, este quadro é 

imperativo. Famílias e indivíduos que não possuem acesso às políticas sociais setoriais, não 

possuem suas necessidades básicas garantidas, precisam lutar pela sobrevivência e evitar 

riscos como problemas individuais, dificilmente conseguem vocalizar suas demandas em 

espaços instituídos como os Conselhos. São necessidades imediatas que precisam ser 

atendidas, o que dificulta a inserção em espaços de participação e controle social. 

 

Enfatizando na condição de cidadania como parte do 
desenvolvimento com direitos, a CEPAL identifica a pobreza como 
uma condição que vai além do nível socioeconômico e de falta de 
acesso mínimo ao suprimento das necessidades básicas, afirmando 
que ser pobre ou excluído é, sobretudo, carência de cidadania ou 
condição pré-cidadã, na medida em que se nega a titularidade de 
direitos sociais e de participação (FLEURY, 2009, p.16). 

Esses mecanismos de participação e controle social da sociedade, a exemplo 

dos conselhos, fóruns e conferências, além da ação do Ministério Público para se fazer 

cumprir as leis e os cidadãos terem seus direitos respeitados, Labra (2007) denomina como 

um sistema de accountability social que tem se formado no país. 

A participação popular e o controle social estão previstos na Constituição 

Federal, mas estes têm sido considerados grandes desafios. Uma das questões cruciais 

para uma análise macrossocial destes entraves é o projeto neoliberal que tensiona a 

configuração e o papel do Estado e das políticas públicas. Desde a década de 1990, temos 

presenciado um reforço da mercantilização dos serviços sociais, sendo a previdência social 

e a saúde grandes exemplos deste movimento. Com isto, diminui-se o poder de articulação 

da população em torno da reivindicação de seus direitos, pois no mercado, as ações não 

são de caráter coletivo e sim individuais, principalmente pelas vias judiciais do direito do 

consumidor (e não do cidadão). 

Além disso, na história política e social brasileira, há algumas lacunas em que a 

população pode experimentar a participação, mas há longos períodos ditatoriais que ainda 

hoje influenciam e contribuem para permanência de mecanismos enraizados nas instituições 

e práticas sociais que resistem à transformação para uma participação cívica e cidadã. A 

característica patrimonialista do Estado brasileiro e a má distribuição de recursos públicos 

através da barganha e de favores (FLEURY, s/d), convivem com noticiários diários de 

corrupção e desvio de verbas públicas pelos governantes e representantes dos grupos 

dominantes, o que também determina que se desacredite na instituição do Estado, tanto no 

Judiciário, que além da morosidade nas resoluções dos conflitos ainda aparece como 



 
6 

 
 

 
                  

participante dos esquemas de corrupção, além do Executivo e do Legislativo, e nos partidos 

políticos. 

Neste quadro, por vezes desanimador, torna-se difícil acreditar no potencial 

transformador de espaços públicos institucionalizados para ampliação e consolidação de 

práticas democráticas. Por isso, precisa-se garantir pesquisas no nível microssocial para 

acompanhar as possíveis mudanças e verificar estudos de casos exitosos de novas práticas 

de gestão compartilhada entre Estado e sociedade.  

 

 

3      A prática do controle social alguns aspectos teóricos.  
 

 
Um dos avanços do controle social no Brasil refere-se aos novos mecanismos 

instituídos através da sociedade como agente central nas arenas de decisões, enfatizando 

os valores democráticos, a participação passou também a ser vista como instrumento de 

governabilidade, um conceito mais amplo que o de governo, que ainda possui lacunas de 

interesses no bojo das instituições públicas e privadas principalmente nas esferas 

municipais. 

Destacamos que a partir da Constituição Federal de 1988 houve a disseminação 

de conselhos nos municípios do país, mas também é importante frisar que ao mesmo tempo 

em que obteve a incorporação generalizada da participação, isso não significa que estejam 

sendo criadas as condições necessárias para o seu exercício efetivo, dada a diversidade 

econômica, social e política no plano local, principalmente quanto à capacidade financeira e 

técnica da administração e à existência de organizações sociais com capacidade de 

representar os interesses sociais. (SANTOS, 2002). 

Defende-se que a qualidade das políticas sociais tem sua interlocução com os 

conselhos, quando em sua efetiva atuação é possível dar maior transparência à gestão dos 

recursos aplicados em políticas públicas locais e possibilitar que a sociedade civil 

organizada interfira no processo de planejamento e execução destas políticas. 

 Os conselhos foram amplamente difundidos a partir da Constituição 
Brasileira de 1988, e constituem canais de participação e representação das 
organizações sociais  na gestão de políticas públicas específicas. 
Obrigatórios por lei federal em diversos setores (saúde, educação, criança e 
adolescente, assistência social e trabalho), os conselhos municipais se 
diferenciam de acordo com o município: i) pelo poder de decisão 
deliberativo ou consultivo; ii) pelos critérios de representação dos diferentes 
segmentos sociais, amplos ou restritos; e iii) pela dinâmica e pelas 
condições de seu funcionamento, isto é, os instrumentos e a estrutura à sua 
disposição. Nesse sentido entendemos que os conselhos municipais são a 
maior expressão da instituição, pelo menos no plano legal, do modelo de 
governança democrática no âmbito local. (SANTOS, Jr.; RIBEIRO; 
AZEVEDO, 2004, p.21) 
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Cabe destacar que os conselhos de políticas públicas no Brasil são compostos 

paritariamente, e que a participação da sociedade civil de forma voluntária, apontam 

contrastes com outros níveis de participação como os representantes governamentais que  

são remunerados, empresas que tem interesses econômicos em determinadas políticas,  

instituições filantrópicas e conveniadas, dentre outros.  

Dagnino levanta algumas questões sobre os conselhos em uma pesquisa de 

estudos de casos, e demonstra que o processo de participação da sociedade civil nestes 

espaços públicos para construção democrática, longe de ser homogêneo, não é linear, mas 

contraditório e fragmentado (DAGNINO, 2002, p.279).  

A autora mostra que a possibilidade de consenso entre representantes do 

governo e da sociedade civil aparece conforme compartilham projetos ou ao contrário, 

aumenta-se a tensão e o conflito. A partilha do poder é o alvo de maiores conflitos, o que se 

percebe ainda por práticas autoritárias e conservadoras, seja por parte das representações 

governamentais, que detém mais conhecimento ou na própria representação da sociedade 

civil, que reproduz a hierarquização e desigualdade nas relações de poder, entre instituições 

com mais “status”, mais próximas aos interesses governamentais, mais especializadas na 

temática da política, etc. 

Labra (2007) ainda inclui a dicotomia entre consulta versus deliberação nos 

papéis dos conselhos, pois muitos governos se recusam a compartilhar o poder de 

deliberação das políticas, transformando os conselhos em meros espaços consultivos ou 

pior, somente de aprovação e legitimação das contas e gastos públicos. 

Se por um lado existem dificuldades na abertura democrática por parte da 

estrutura burocrática, política, ideológica e cultural do Estado, na sociedade civil também se 

encontram os mesmos elementos. O principal deles é apontado por Dagnino pela falta de 

qualificação técnica e política de participação nestes novos espaços. 

Entender um orçamento, uma planilha de custos, opções de 
tratamento médico, diferentes materiais de construção, técnicas de 
despoluição dos rios, há uma infindável lista de conhecimentos 
exigidos nos vários espaços de atuação. Além desse, um outro tipo 
de qualificação se impõe, o que diz respeito ao conhecimento sobre o 
funcionamento do Estado, da máquina administrativa e dos 
procedimentos envolvidos (DAGNINO, 2002, p.284).  

Para se construir uma política de participação social, acredita-se no 

protagonismo da sociedade, mas também do próprio Estado com a consolidação de 

políticas sociais que permitam ultrapassar a mera reprodução das relações de dominação. 

Trata-se de um processo de transformação das estruturas e culturas 
institucionais, redefinindo a missão e o compromisso sociais de todos 
os envolvidos, de forma a adequar habilidades e criar instrumentos 
para permitir a plena realização de uma gerência voltada para a 
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democratização, tanto do Estado quanto da sociedade (FLEURY, s/d, 
p.5). 

As políticas sociais e as práticas cotidianas entre os profissionais e os usuários, 

ou beneficiários, devem garantir que ambos se apropriem do conhecimento de 

funcionamento dos mecanismos de planejamento e fiscalização das ações dos governos e 

entidades; incentivar a participação ativa nas reuniões dos conselhos, instituindo um espaço 

de efetiva participação nas deliberações da política pública e não ser mero local de 

aprovação de prestações de contas; precisam buscar apoio e parceria de órgãos 

controladores, como Tribunais de Contas e órgãos que garantam o cumprimento das leis e 

protejam os direitos dos cidadãos como o Ministério Público e a Justiça. 

  

3.1 Especificidade  do conselho municipal de assistência social de Niterói-RJ 

 

Destaca-se que as atribuições de cada conselho variam bastante de acordo com 

cada política pública que os mesmos estão relacionados. Assim, muitos conselhos 

acumulam diferentes atribuições, de caráter distintos, conjugando assim atividades de 

formulação, deliberação e também fiscalização. Apontamos que outra tendência no Brasil é 

a formação de conselhos consultivos, cuja função é a de fiscalização da execução das 

políticas públicas, aconselhamento governamental, assim como o direcionamento das 

verbas públicas. 

Na atualidade, o conselho municipal de assistência social de Niterói-RJ 

escolhidos tem função deliberativa no auxílio da administração pública, exercendo o direito 

de votar e eleger as prioridades para os gastos anuais com a política de assistência social. 

O conselho é formados por três segmentos: representantes do governo, sociedade civil e 

segmento das entidades prestadoras de serviços na proteção básica3 e especial4. 

Pateman (1992, apud GOHN, 2001) mostra que a participação popular não se 

pode definir como processos de “pseudoparticipação” e “participação parcial”,  sendo os 

membros dos conselhos, somente consultados ou como meros agentes dos processos 

constituintes, mas que decide uma parte do fato. 

Entrevistamos seis conselheiros, que apontaram como aspecto positivo, a 

formação do conselho municipal de assistência social, como instância deliberativa, 

fiscalizadora e constitutiva de políticas públicas na efetivação de projetos sociais, programas 

                                                           
3
 Proteção social básica refere-se aos serviços, programas, projetos e benefícios destinados às 

situações de prevenção e atenção às vulerabilidades sociais 
4
 Proteção social especial refere-se aos serviços, programas e projetos destinados à proteção e 

assistência especializadas às situações de risco, que envolvem uma gama de violações de direitos, 
como uso abusivo de drogas, afastamento do convívio familiar, violências, cumprimento de medidas 
socioeducativas, etc. 
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e serviços. Nesse sentido, o conselheiro governamental do município de Niterói- RJ, avalia 

que o conselho municipal deve ser coeso nas prerrogativas de interesse público, e que pela 

sua natureza deliberativa pode afetar os rumos da atuação estatal, quando a atividade que 

desenvolve exige expertise e a atuação é fortemente pautada por regras “técnico-científicas” 

e que exigem habilidades específicas das quais existem conselheiros que não estão 

habilitados pela falta de capacitação, na dimensão da política de assistência social. 

Podemos dizer que essa explanação citada acima, admite a dualidade dos 

processos administrativos, sendo evidenciados quando correlacionados com outras 

classificações, isto é, a natureza do conselho é determinante para a definição de suas 

competências, as quais, por seu turno, são decisivas para a definição de sua composição. 

Nesse sentido, a falta de capacitação apresentou-se na fala dos entrevistados, que apontam 

que a gestão pública deveria instruir sobre os aspectos históricos e contemporâneos da 

política de assistência social no Brasil, e como funcionam os mecanismos de gestão para 

afunilar cada função no conjunto de atribuições e decisões.  

Outra prerrogativa mencionada na pesquisa foi sobre a elaboração do Plano 

Pluri Anual5 que é realizado pela Secretaria de Assistência Social, os apontamentos  dos 

conselheiros refere-se a deliberação para apreciação,  estudo e análise do CMAS, que é 

realizado nas ultimas reuniões, e não tendo tempo hábil para uma reelaboração, inclusão de 

mudanças e que na maioria das vezes é aprovado.  

Já no que tange a transparência governamental e do próprio conselho,  os 

conselheiros apontam que deveria existir um canal de comunicação mais próximo da 

população, que divulgue as decisões tomadas no município de todos os órgãos que 

trabalham com a política de assistência social, que vá além dos dados expostos na internet 

ou que fique afixado no mural dos equipamentos públicos, “torna-se necessário criar 

estratégias para que as pessoas saibam e possam ter vontade de participar e a divulgação e 

comunicação é tudo”(entrevistado 03).   

Outro fator evidenciado baseia-se no desenvolvimento da democracia 

participativa e os conselheiros apontaram que os mecanismos deveriam ser impulsionados 

pela organização e o ingresso da sociedade civil nos espaços públicos, por distintas formas, 

como orçamentos participativos, fóruns, conferências e etc, fazendo avançar os debates 

sobre políticas públicas, sanando um aspecto da falta de formação e capacitação. 

 

4   CONCLUSÃO 

                                                           
5
 Instrumento de gestão que incorpora o planejamento das ações e a proposta orçamentária das 

políticas públicas, válido por quatro anos, sendo elaborado no primeiro ano de mandato, com 
execução a partir do segundo ano e terminando no primeiro ano da próxima gestão, quando novo 
PPA deverá ser elaborado. 
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Consideramos que no cenário brasileiro o avanço da participação da sociedade 

civil, esta sendo um avanço indiscutível no processo de gestão das políticas públicas,  e 

destacamos que o poder deliberativo dos conselhos e o controle popular sobre esse 

processo amplia os moldes de gestão  tradicionais que são permeados pelos processos 

históricos e culturais específicos da sociedade brasileira, isso não significa que alguns desse 

moldes estejam banidos, percebemos nitidamente que algumas práticas como do 

clientelismo, paternalismo e assistencialismo continuam prevalecendo nos territórios e 

principalmente em pequenos municípios pautados pela cultura política.  

Notoriamente a participação da sociedade civil em instâncias como os conselhos 

gestores de políticas públicas enfatiza o viés da participação democrática, entretanto, para 

que esse processo de democratização avance, faz-se necessário que esse segmento 

qualifique sua intervenção nesses espaços e a qualificação e capacitação são precedentes 

necessários para o êxito nas atividades a ser desempenhada, ou seja, "precisam ter a 

capacidade de influir, o que significa ter informações, ter opiniões, condições e instrumentos 

para se constituírem em sujeitos da ação e não meros complementos dela” (OLIVEIRA, 

1999, p. 47). 

Nesse sentido, ressaltamos que o espaço do Conselho não deveria ser utilizado 

para defender os interesses particulares de entidades ou do próprio governo, mas buscar no 

conjunto dos entes representativos contribuições em favor da política pública. Assim,  

destacamos que os conselhos não devem ser apenas espaços burocráticos e de validação 

das decisões do gestor; mas devem requerer estrutura, informações e capacitação para o 

exercício de sua função e bom funcionamento, mediante um plano de ação e orçamento 

específico para a manutenção e aperfeiçoamento de sua função de controle social. 

Para concluir, defendemos a tese que os distintos conselhos de políticas 

públicas devem articular-se com os demais conselhos com os quais mantém interface, para 

promover a intersetoralidade das políticas públicas no Brasil. 
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