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RESUMO 
 
A cultura de participação da sociedade na gestão das políticas 
sociais é materializada na Constituição Federal de 1988 ao 
introduzir artigos que estabeleceram a participação dos 
cidadãos nas decisões das políticas públicas, entre elas a 
política de assistência social. O estudo propõe analisar a 
participação do trabalhador no controle da política de 
assistência social na sociedade de economia capitalista, 
analisando o exercício da classe trabalhadora na mediação 
desta política. A pesquisa se constitui bibliográfica. O estudo é 
relevante, enriquecendo os elementos já selecionados em 
outros trabalhos, ampliando os espaços de discussão entre a 
sociedade civil e o Estado. 
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ABSTRACT 
 
The new culture of social participation in the management of 
social policy is embodied in the Federal Constitution of 1988 by 
introducing articles that established citizens' participation in 
public policy decisions, including the social welfare policy. The 
study aims to analyze the participation of workers in control of 
welfare policy in society of capitalist economy, contextualize 
social control in the Democratic State of Law across the 
capitalist economy, analyze the working-class in the mediation 
exercise this policy. The research literature is. The study is 
relevant, enriching the elements already selected to the gym 
because it enriches the already selelected in other works, 
expanding the spaces of  discussion between civil society and 
the state. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A partir do século XVIII, trabalho se coloca como centralidade na vida humana; 

ele diferencia os homens dos outros animais. Marx (2010a, p. 211 - 212) explica o trabalho 

sob a forma humana comparando o trabalho de um arquiteto com o de uma abelha: “O que 

distingue o pior arquiteto da melhor abelha é que ele figura na mente sua construção antes 

de transformá-la em realidade. Portanto, o trabalho dá significado a vida humana; através 

dele o homem transforma sua vida, sua história. 

Na sociedade capitalista o trabalho se configurar como vital ao homem trata-se 

de uma atividade que se objetiva na relação entre seus produtos “[...] a relação social 

adquire a forma de uma relação entre coisas” (ANTUNES, 2008a, p. 147). Essa forma de 

produção descaracteriza a relação entre o homem e sua obra, isso se caracteriza como 

alienação. A alienação é própria de sociedades onde a divisão social do trabalho e a 

propriedade privada dos meios de produção fundamentais é vigente e dominam  a    vida  

social. Diante desta realidade, o trabalhador desprovido de um planejamento, com um 

excesso de mão-de-obra devido à baixa qualificação profissional, comprime os salários 

sujeitando-se a viver em subúrbios miseráveis. 

A qualidade que assume a questão social nos grandes centros urbano industriais 

deriva assim do crescimento numérico do proletariado, da solidificação dos laços de 

solidariedade política e ideológica que perpassam seu conjunto, base para a construção e 

para a possibilidade objetiva e subjetiva de um projeto alternativo à dominação burguesa.  

Com todas essas mazelas apresentadas pelo capitalismo, cresce o movimento 

social urbano, surgem inúmeras organizações, além de uma diversidade e pluralidade de 

projetos, estratégias, temáticas e formas organizacionais. Materializam-se novas formas de 

estruturação e de mobilização, embasadas na criação de redes, articulações setoriais, 

regionais e nacionais. O movimento aprofunda a interlocução com o Estado, tanto no 

sentido da regulamentação de dispositivos constitucionais, quanto no sentido da 

implementação de políticas públicas que levem em conta a perspectiva de equidade. É 

nesse contexto político-social que pretendemos analisar o exercício da classe trabalhadora 

na mediação da política de assistência, observando sua contribuição para a ampliação da 

cidadania. 

No primeiro momento contextualizar-se-á o controle social no Estado 

Democrático de Direito mediante a hegemonia dos interesses capitalistas; Em segundo 

momento procurar-se-á caracterizar a sociedade civil no controle da política de assistência 

social; Encerrar-se-á este trabalho discutindo o exercício da classe trabalhadora na 



 
 

                  

mediação desta política, analisando a condição de autonomia e emancipação política da 

classe em relação a construção desse controle social. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

Controle social e capitalismo no estado democrático de direito 

A partir do século XX, o crescimento industrial, e consequentemente a grande 

concentração de renda ampliou as desigualdades sociais, provocando tensões nas relações 

de trabalho e, consequentemente o agravamento da questão social, revelando o paradoxo 

sobre o crescimento acelerado do capital e o crescimento da desigualdade social. As 

relações estabelecidas entre o capital e o trabalho provocam a exploração e a alienação do 

trabalhador, de uma vez que o sistema capitalista resolve separar o produtor dos seus 

meios de produção, surgindo à expropriação do trabalhador que transformado em 

assalariado vende sua força de trabalho em troca de um salário. As péssimas condições de 

trabalho em que vive esse trabalhador constitue-se num agravante à já expressiva 

desigualdade social, trazendo como consequência inúmeros fenômenos urbanos. 

Os métodos de conversão do trabalho em mercadoria, “ao mesmo tempo em 

que institui o trabalhador assalariado, também produz o fenômeno do pauperismo, 

responsável pelo surgimento da pobreza como questão social” (MOTA, 2008, p. 25). Para a 

autora, a pauperização como fenômeno crescente, explica-se em parte, porque o 

desenvolvimento capitalista limitado apenas à modernização econômica exclui a 

possibilidade das massas populares de participarem na vida política e de procurarem influir 

na organização e nos assuntos do Estado.O desenvolvimento do capitalismo instala a 

questão urbana ante as novas necessidades impostas à reprodução da força de trabalho e a 

política urbana de produção e consumo, dando prioridade às metas da expansão produtiva 

em detrimento dos serviços de atendimento às necessidades da população. 

Segundo Antunes, surgem novos processos de trabalho. “O cronômetro, a 

produção em série e de massa são substituídos pela flexibilização da produção, por novos 

padrões de busca de produtividade, por novas formas de adequação da produção à lógica 

do mercado” (p, 24). Esse novo paradigma nos moldes da produção flexível contribui de 

forma significativa para o processo de acumulação flexível, envolvendo mudanças nos 

padrões e produtos de consumo; novas maneiras de fornecimento e serviços financeiros, 

novos mercados e taxas altamente intensificadas de inovação comercial, tecnológica e 

organizacional, provocando maior exploração e fragmentação sobre a força de trabalho.  

Mediante a esta nova lógica de produção, homens e mulheres se inserem num 

discurso do “empresário de si próprio”, como elixir dos novos tempos para a crise do 



 
 

                  

mercado de trabalho capitalista. Nessa ótica ideológica, segundo Giovanni Alves (2011, p. 

104), “cada um deverá se sentir responsável por sua saúde, por sua mobilidade, por sua 

adaptação aos horários variáveis, pela atualização de seus conhecimentos”. Surge o mito da 

nova autonomia, e paralelo a isto, subsiste um novo tipo de subsunção real do trabalho ao 

capital, de salário precário e de precariedade supermoderna. 

Portanto, o discurso protegido pela democracia, em que todos os cidadãos 

participam ativamente da vida política fere os interesses capitalistas e termina se tornando 

uma utopia. “O poder social passa às mãos do capital, não só em razão de sua influência 

direta na política, mas também por sua incidência na fabrica, na distribuição do trabalho e 

dos recursos, assim como também via os ditames do mercado. Isto significa que a maioria 

das atividades da vida humana fica fora da esfera do poder democrático e da prestação de 

contas” (WOOD, 2006. p.41).  

Observa-se uma incompatibilidade entre a democracia e o capitalismo, buscando 

fazer um reexame dos princípios básicos desses dois institutos. Deduz-se dos estudos 

realizados que o conceito literal de democracia vincula a sua legitimidade aos anseios 

diretos de seus cidadãos, ao passo que o capitalismo hoje, mais do que nunca, busca impor 

os seus interesses econômicos sobre a administração política da sociedade 

Dentro desta lógica, a questão urbana perpassa como manifestação da questão 

social, que nos escritos de Iamamoto (2008) é indissociável da sociabilidade capitalista. 

Segundo a autora: 

 

Expressa uma arena de lutas políticas e culturais na disputa entre projetos 
societários, informados por distintos interesses de classe na condução das políticas 
econômicas e sociais, que integram tanto determinantes históricos objetivos que 
condicionam a vida dos indivíduos sociais, quanto dimensões subjetivas, fruto da 
ação dos sujeitos na construção da história (IAMAMOTO, 2008, p. 1560). 

 

Nesse desenho que vem se configurando até aqui, as condições de vida e 

trabalho do trabalhador, toda a problemática urbana expressa com a economia capitalista 

propicia a organização da população a uma ação coletiva. Nesse contexto de necessidades 

da população, as lutas urbanas se desenvolvem e com elas a possibilidade de construir-se 

mecanismos que possibilitem a participação de todos no cenário político e social. Crescem 

as reivindicações e as mobilizações nucleadas pela carência de serviços públicos e as lutas 

urbanas enquanto expressão de necessidades sociais não atendidas se organizam em um 

campo de conflitos provocando transformações urbanas fundamentais para uma gestão 

democrática da cidade. Como ressalta Gohn (1981), “o caráter da organização popular é 

político e, como tal, podem expressar as reivindicações das camadas populares, construindo 

uma contra hegemonia [...] ”.   



 
 

                  

Desta feita, a presença dos movimentos sociais se torna uma constante na 

história política do país, manifestando-se como elementos e fontes de inovações e 

mudanças sociais. Ideias, valores, interesses e identidades que geram saberes coletivos na 

luta por transformações sociais, através das quais seus membros pretendem defender seus 

interesses e expressar suas vontades.   

 

Sociedade civil e controle social na política de assistência 

Na Constituição Federal de 1988 (BRASIL, l988) encontra-se claro os sinais da 

gestão democrática, garantindo o princípio da gestão descentralizada e participativa. O 

artigo 14, incisos I a III assegura a presença dos mecanismos de participação popular nas 

decisões políticas: pela democracia semidireta, o sufrágio universal, plebiscito, referendo e 

iniciativa popular. A criação de mecanismos de participação e controle social como as 

conferências municipais, os conselhos gestores, os fóruns e o próprio Ministério Público 

surgem como novas práticas políticas. 

Ressalta Carvalho (2001) que, só recentemente o senso comum se apropriou do 

termo “controle social”, que pode ser entendido como um conjunto de processos e 

mecanismos de controle por parte da sociedade civil sobre as estruturas político 

institucionais do Estado. Esse controle só é possível quando ocorre a pressão, o 

constrangimento e a cooperação por parte dos atores sociais envolvidos no processo 

político.  

Entende-se por controle social a participação do cidadão na fiscalização, no 

acompanhamento e no controle das ações na gestão pública. Exercício de democratização 

que permite à sociedade organizada intervir nas políticas públicas, direcionando essas 

políticas ao atendimento das prioridades da população, melhorando os níveis de qualidade 

dos serviços e a fiscalização da aplicação dos recursos públicos.  

O exercício do controle social pela sociedade civil no âmbito das políticas 

públicas é apreendido como uma forma de relação reguladora, apontando a conformação 

dos interesses da própria sociedade civil e do Estado à garantia dos direitos sociais de 

cidadania. Nesta perspectiva o fio condutor do exercício do controle social é a defesa de 

políticas capazes de gerar a construção da cidadania.  

Só que na prática há uma ambiguidade entre sociedade e governo, onde a falta 

de diálogo cria um distanciamento entre a teoria e a prática. Segundo  Dagnino (2002), “a 

construção da democracia passa por uma mudança nas relações sociais e insiste no 

surgimento do direito de participar efetivamente do próprio sistema político”. Portanto, 

chama a atenção para que se coloque a importância política da sociedade civil nos seus 

devidos limites.  



 
 

                  

Segundo Gramsci sociedade civil, “é o complexo espaço da moderna sociedade 

onde se travam os enfrentamentos ideológicos, políticos e culturais que definem a 

hegemonia de um grupo dirigente sobre toda a sociedade” (Semeraro, 1999, P. 131-132). 

“Sociedade política e sociedade civil são realidades distintas e às vezes contrapostas, mas 

ao mesmo tempo formam uma unidade dialética, uma justa relação” (Semeraro,1999, p.78). 

Portanto, a sociedade aqui não deve ser pensada de forma conjugada, com projetos sociais 

fechados dentro de mundos separados e o Estado deve ser visto como uma realidade 

concreta que precisa aprender a conquistar e reconstruir em função dos interesses 

populares.  

Sendo assim, a sociedade civil procura paralisar as raízes de posse da classe 

dominante, promovendo a universalização de valores como liberdade, responsabilidade e 

participação, valorizando a capacidade política dos sujeitos organizados. Nesses espaços 

públicos, com composição plural e paritária, representados por organizações da sociedade 

civil e agências do Estado, os mecanismos de deliberação acontecem num processo 

dialógico quanto à formulação e controle das políticas públicas. Os Conselhos, as 

Conferências, os Fóruns, etc., se constituem como espaços importantes para a 

concretização do exercício do controle social 

Para Raichelis (2000, p. 186), “os instrumentos de participação democrática, 

dada sua fragilidade, são constantemente ameaçados pela cultura política autoritária, 

patrimonial e clientelista da sociedade brasileira”. A autora aborda ainda que, um dos 

principais desafios para a consolidação dos conselhos está na área governamental, onde há 

uma grande resistência para que as definições das políticas públicas sejam abertas à 

participação e ao controle social da sociedade civil, não permitindo a sua penetração.  

Considerando as observações aqui elencadas, percebe-se que há uma 

ambiguidade entre sociedade e governo, desvendando um longo percurso entre o discurso e 

a prática. A falta de diálogo com a sociedade e a produção de cenários participativos 

manipulados tornou-se marcante nas gestões públicas, sendo necessário haver uma 

mudança no comportamento tanto da esfera pública quanto da população. Os avanços na 

consolidação dos processos democráticos entre governo e comunidade deveriam existir 

num processo de democratização comunitária, articulado com a esfera pública.  

 

A mediação da classe trabalhadora no controle da política de assistência 

A partir da década de 1980 inaugura-se um novo patamar na relação Estado e 

sociedade, marcada pela transição dos governos militares à constituição da democracia. A 

política de Assistência Social, concebida como Política Social Pública, compõe com a 

Previdência Social e a Política de Saúde, a Seguridade Social brasileira desde a nova 



 
 

                  

Constituição até a aprovação da Lei Orgânica de Assistência Social (Loas), em 1993 

(BRASIL, 1993). Contextos de significativos avanços sociais que construíram novas 

configurações e novas concepções na área dos direitos civis, políticos e sociais, expressos 

em uma nova forma de organização e gestão do sistema de seguridade social brasileira. 

Surge com base na relação que o Estado estabelece com a sociedade, no 

marco das exigências do processo de acumulação do capitalismo e das lutas da classe 

trabalhadora, pela conquista e garantia efetiva de direitos sociais. Desta forma, pensar a 

política de assistência social afastada de formas reducionistas e fragmentadas significa 

situá-la no movimento histórico-dialético da sociedade, o que perpassa pelas configurações 

que o Estado assume historicamente, bem como pela força política produzida pelos 

movimentos reivindicatórios organizados no interior da sociedade civil. Pode-se dizer que as 

políticas sociais fundam-se pela nova configuração que os movimentos sociais assumem, ou 

seja, mais organizados politicamente.  

No Brasil, tanto a assistência social quanto o trabalho são ditos pela Constituição 

Federal de 1988 (Artigo 6º) como direitos sociais, no entanto ambos estão sob uma 

contraditória relação de tensão e atração. O direito à assistência é limitado e restrito, e o 

trabalho, embora reconhecido como direito, não é assegurado a todos e esta relação se 

torna excludente. A seguridade vem sofrendo constantes desmontes em relação aos direitos 

previstos constitucionalmente, portanto, a fragilização dos espaços de participação e 

controle democrático previstos em lei sofre diversos ataques a suas fontes de financiamento 

que procuram atender muito mais aos interesses do capital do que aos interesses da 

população. 

A assistência social surge como direito do cidadão e dever do Estado, a partir da 

regulamentação da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e do Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS). Este último, em suas configurações e demandas, representa 

hoje um rico campo de lutas, desafios e possibilidades de legitimação tanto para a 

assistência social, como política pública, quanto para o Serviço Social, como profissão, 

oportunizando trazer para o debate elementos concretos da realidade vivenciada por 

assistentes sociais que estão no enfrentamento cotidiano do contexto de contradições e de 

complexidade, que impõe a esses profissionais, atualizar e investigar este contexto, dadas 

as condições de precarização estrutural em que a classe trabalhadora vive, bem como as 

determinações que dizem respeito às necessidades e exigências postas pelo capitalismo 

atual. 

Na sociedade capitalista contemporânea, o trabalho perde seu sentido como 

processo de humanização, sendo incorporado como atividade de produção para troca, onde 

a relação social adquire a forma de uma relação entre coisas. Nesta perspectiva econômico-



 
 

                  

industrial, surge um mercado de trabalho com base no trabalhador desprovido de um 

planejamento, com um excesso de mão-de-obra devido à baixa qualificação profissional, 

comprimindo os salários e sujeitando esse trabalhador a viver em condições precárias. O 

desenvolvimento capitalista limita-se apenas à modernização econômica excluindo a 

possibilidade de inúmeros trabalhadores participarem na vida política e de procurarem influir 

na organização e nos assuntos do Estado. 

Redesenhando aqui o trabalhador do Serviço Social, percebe-se que o processo 

histórico do Serviço Social experimentou uma diversidade de alterações nas formas de 

atuação desse assistente social. No Projeto Ético Político aspira-se um sujeito dotado de 

meios ideais e materiais para a organização, articulação e condução dos processos sociais 

de trabalho aos quais se vincula e que tenha competência de assinalar a sua prática na 

direção da defesa e materialidade dos princípios e valores éticos subjacentes a esse projeto 

profissional, só que na prática esse profissional termina seguindo as exigências do capital 

em detrimento da classe trabalhadora e dos grupos sociais mais vulnerabilizados.  

Toda essa discussão traz fortes implicações à autonomia desse profissional em 

seu efetivo exercício. O pertencimento do Assistente Social à classe trabalhadora termina 

não acontecendo em virtude de alguns fatores. As precárias condições de trabalho em que 

se encontra a classe a partir das repercussões e mudanças impostas pelo mundo do 

trabalho, tornam sua capacidade organizativa e reivindicatória fragilizada e a proposta ético-

política de compromisso democrático, de cidadania, de participação política e de crítica ao 

capitalismo na luta pela construção de um novo projeto societário na maioria das vezes é 

alterada. 

Portanto, a direção social adotada pela classe trabalhadora quanto à construção 

de mediações que conduza à organização e mobilização política são manipulados por 

governos. O que se percebe é que as práticas com base num planejamento coletivo 

mostram interferência movida pelo desentendimento entre sujeitos; os trabalhadores se 

mostram pouco informados a respeito das diretrizes enunciadas nos planos, falta de 

capacitação e conhecimento por parte dos trabalhadores e o próprio poder de direção social 

da classe no processo participativo e decisório.                  

Segundo Raichelis (2000, p.14), permanece o grande desafio de repensar a 

representação dos usuários e investir nas articulações com os movimentos e associações 

populares, colaborar para estimular sua auto-organização e auto-representação[...]. De fato, 

há um vazio de representação própria dos usuários, das suas associações e formas 

autônomas de organização. O exercício do controle social pela classe trabalhadora na 

mediação da política de assistência social na sociedade capitalista é condição necessária a 



 
 

                  

autonomia e emancipação política da classe trabalhadora,  na construção e controle social 

da política pública.  

Segundo Lukacs(2003,p.147) o destino de uma classe depende de sua 

capacidade de esclarecer e resolver, em todas as suas decisões praticas, os problemas que 

lhes impõe a evolução histórica.A organização interna e a instituição das relações 

dependem das condições  sócio-históricas e da interação entre os sujeitos que ali estão 

inseridos e da efetividade de sua atuação. É imprescindível que o trabalhador tenha clareza 

de que representa o interesse coletivo. Faz-se necessário conhecer a realidade local, 

observar como acontece a participação entre os sujeitos, a capacidade de persuasão e de 

direção dos atores, de se perceberem como sujeitos nesse processo, compreendendo a 

importância da mediação do trabalhador na construção de uma nova hegemonia.  

 

3 CONCLUSÃO 

Todas as mudanças que ocorreram a partir da segunda metade do século XX 

propiciaram a economia urbano-industrial e o crescimento da industrialização, refletindo o 

Estado como um ente regulador das forças econômicas, gerindo a cobrança de impostos e 

organizando a logística necessária á circulação de mercadorias, favorecendo cada vez mais 

o capital. Esse crescimento acelerado nas taxas de lucro apresenta um paradoxo sobre o 

crescimento do capital e o crescimento da desigualdade social, onde as relações 

estabelecidas entre o capital e o trabalho provocaram a exploração e alienação do 

trabalhador.  

Diante desse contexto econômico e político, alteram-se as relações sociais. A 

lógica capitalista contemporânea pressiona os governos a adaptarem as leis sociais às 

necessidades do mercado, atingindo diretamente o trabalhador em suas condições de 

trabalho como por ser um campo que atua tanto com as políticas sociais e como com a 

classe trabalhadora, surgindo aí às expressões da questão social.  

O debate sobre a questão social é fundamental, já que os impactos destrutivos 

das transformações em andamento no capitalismo contemporâneo vão deixando suas 

marcas sobre a população empobrecida. A atualidade da questão social se põe tanto para 

os assistentes sociais de campo quanto para aqueles que se ocupam, especialmente na 

academia, com a formação de novas gerações profissionais e com a investigação da 

realidade social.  

Analisando controle social segundo o pensamento de Meszáros (1987), pode-se 

perceber que no decurso do desenvolvimento humano, a função do controle social foi 

alienada do corpo social e transferida para o capital, que adquiriu assim o poder de aglutinar 

os indivíduos num padrão hierárquico estrutural e funcional, segundo o critério de 



 
 

                  

participação no controle da produção e da distribuição( 1987, p.32). Segundo o autor, o 

deslocamento do controle do capital tem a ver com as resistências que a dominação das 

estruturas tem encontrado nas formas elementares de simples sobrevivência.  

É partindo desses pressupostos  que  discutimos  o exercício do controle social 

pela classe trabalhadora na mediação da política de assistência social na sociedade 

capitalista. Os avanços democráticos no campo das políticas sociais, especialmente da 

seguridade social, a participação política, o acesso a justiça pela população de modo geral, 

a qualificação desse profissional dentro de uma prática participativa,  talvez sirvam de 

direção para a construção de um trabalhador com melhor condição de autonomia e 

emancipação política frente ao controle social na política de assistência.  

Observar a história de lutas e conquistas no campo da democratização do 

Estado e da sociedade civil, identificando os mecanismos de deliberação, tomada de 

decisão nos encaminhamentos dos processos, suas práticas políticas, analisando a 

participação da sociedade civil na tomada de decisão e de construção de uma nova 

hegemonia é o que se propõe a pesquisa. 
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