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RESUMO: O presente artigo é fruto de pesquisa desenvolvida junto à Comissão de Políticas 
Públicas e Controle Social do Conselho Regional de Serviço Social - CRESS/SE 18ª Região, 
no período compreendido entre maio de 2011 a maio de 2012. A pesquisa pautou-se pela 
direção do método dialético, considerando as determinações do contexto histórico às quais 
os sujeitos estiveram envolvidos. Caracterizou-se como pesquisa exploratória com 
participação dos membros da comissão que representam o CRESS/SE em conselhos de 
direitos ou políticas públicas no âmbito do estado de Sergipe. As reflexões aqui 
apresentadas trazem alguns apontamentos no sentido de buscar problematizações no 
âmbito da temática em tela. Nesse sentido, para realizar algumas análises, foram utilizados 
referenciais teóricos que discutiam sobre as categorias controle social (RAICHELLIS, 2005), 
participação cidadã (GHON, 2007), entre outros.   
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ABSTRACT: The present article is the result of research carried out by the Commission for 
Public Policy and Social Control of the Conselho Regional de Serviço Social - CRESS/SE 
18th Region in the period from May 2011 to May 2012. The research was guided by the 
direction of the dialectic method, considering the determinations of the historical context to 
which the subjects were involved. Characterized as exploratory research with the 
participation of committee members representing the CRESS/SE on the boards of public or 
political rights under the state of Sergipe. The ideas presented here bring some notes in 
order to seek problematizations under the theme screen. Accordingly, to perform some 
analysis, we used theoretical categories that discuss social control (RAICHELLIS, 2005), 
citizen participation (GHON, 2007), and others. 
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1. BREVES COMENTÁRIOS SOBRE A NATUREZA, COMPOSIÇÃO E ATUAÇÃO DOS 

CONSELHOS 

 

A constituição da Seguridade Social brasileira é reflexo de uma conjuntura advinda 

da transição do período ditatorial para a redemocratização do país. As lutas travadas na 

década de 1980 possibilitaram garantir na Constituição Federal de 1988 a Seguridade Social 

firmada no tripé das políticas de Assistência Social, Saúde e Previdência. A Assistência 

Social passa a ser, pela primeira vez, reconhecida como política pública de direito, garantida 

pelo Estado e voltada aos que dela necessitem. A Saúde concebida pelo princípio da 

universalidade e estruturada através de um sistema único, e a Previdência Social, de caráter 

contributivo, assegurando aos trabalhadores cobertura em condições de risco social 

(invalidez, velhice, morte, maternidade e reclusão), onde não são considerados socialmente 

produtivos. O modelo de seguridade adotado no Brasil segue – de forma panorâmica – a 

influência da ideologia do Estado de Bem-Estar Social, adotado da Inglaterra, no pós-

Segunda Guerra Mundial. Estas reflexões se voltam, também, para discutir o papel dos 

conselhos gestores como exemplos de instrumentos de gestão e controle social, bem como 

sobre os limites e desafios no cenário contemporâneo. 

 A Constituição Federal do Brasil, promulgada em outubro de 1988, traz importantes 

avanços para a sociedade brasileira, o que contribui para que esta Carta Magna seja 

conhecida como “A Constituição Cidadã”. Em especial, no seu Art. 37, traz-se a 

possibilidade da sociedade civil participar diretamente nos rumos da gestão e administração 

pública, fundamentando o aparecimento de importantes espaços de construção coletiva: “Os 

Conselhos”. 
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 Os Conselhos de Direitos ou de Políticas Públicas3, tanto em âmbito nacional, 

estadual, municipal quanto distrital são, por excelência, espaços autônomos e privilegiados 

de participação e controle social, onde os sujeitos podem atuar de forma independente entre 

si, em prol do bem comum e da melhoria das condições de vida e dos serviços, programas, 

projetos e benefícios destinados pelo poder público à sociedade brasileira e sergipana. Os 

conselhos são instituídos mediante lei específica do poder executivo, estando vinculados 

administrativa e financeiramente à estrutura do órgão da administração pública que se 

vincula a sua atuação. 

 Estes Conselhos, em número considerável, possuem a natureza “deliberativa”, ou 

seja, decidem e definem a condução das ações que devem ser adotadas pelo poder público. 

São também de natureza “paritária”, possuindo o mesmo número de membros tanto da 

Sociedade Civil (usuários + entidades de usuários + trabalhadores do setor) e quanto do 

Governo, o que permite, em tese, um maior equilíbrio de forças, uma equidade no momento 

da votação e das decisões tomadas pelos conselheiros. As entidades e sujeitos da 

Sociedade Civil são “eleitos” nos chamados “fóruns de entidades”, os quais ocorrem, 

geralmente, a cada 02 anos, para reconduzir os atuais representantes aos conselhos ou 

eleger novas representações. Já os membros governamentais são “indicados” pelo Governo 

e advêm de diferentes secretarias (Educação, Assistência Social, Saúde, Finanças/ 

Fazenda, Justiça, etc.). 

 Os conselhos possuem como atribuições essenciais: 

� Exercer a orientação e o controle do Fundo Municipal, Estadual ou Nacional; 

� Aprovar a Política Municipal, Estadual e Nacional da respectiva política em que atua; 

� Acompanhar e controlar a execução da política municipal, estadual e nacional a que 

está vinculado; 

� Acompanhar, avaliar e fiscalizar a aplicação e gestão dos recursos públicos; 

� Aprovar a proposta orçamentária anual e o plano de aplicação do fundo; 

� Aprovar o Relatório Anual de Gestão. 

� Contribuir para a publicização das ações do conselho em que atua. 

                                                           
3
  Aqui passaremos a adotar uma distinção entre estes conselhos, a partir das seguintes conceituações: 

Conselhos de Direitos são aqueles voltados para a defesa da dignidade humana, destinados aos sujeitos 
dessa política, a exemplo de Crianças e Adolescentes, Idosos e Pessoas com Deficiência; Os Conselhos de 
Políticas Públicas são os que se destinam à atuação nas áreas setoriais de políticas públicas, como a 
Assistência Social, Saúde, Educação, etc. 
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Outras atribuições também poderão ser demandadas ao conselho, a exemplo da 

participação em outros espaços de debate, seminários, mobilizações, atos públicos, etc., 

sendo estas atribuições mais peculiares. 

 

2. O CRESS/SE E OS ASSISTENTES SOCIAIS NOS CONSELHOS DE DIREITOS E DE 

POLÍTICAS 

 Conforme relatório interno do CRESS/SE, a coordenação das funções disciplinadora 

e normatizadora da profissão inicialmente estava atrelada ao Conselho Regional de 

Assistentes Sociais – CRAS 5ª Região/Bahia, como pode ser observado a seguir:  

O distanciamento físico constituía-se em um forte impeditivo à participação mais 
efetiva da categoria representada pela Delegacia de Sergipe, daí nasceu à 
necessidade de trazer para perto da base, em Aracaju, as discussões das questões 
profissionais e da sociedade. Por isso, foi realizada em Aracaju, em 14 de junho de 
1983, na sede do CRAS, uma reunião extraordinária de diretoria da Delegacia de 
Sergipe, composta pelos assistentes sociais representantes [...] Nesta foi discutido e 
aprovado o processo de transformação de Delegacia em Conselho Regional de 
Assistentes Sociais de Sergipe, o que viabilizaria os processos decisórios e debates 
locais, contribuindo, certamente, para o processo organizativo dos assistentes 
sociais de Sergipe. Imbuídos desse propósito, alicerçados pelo princípio da 
emancipação, os assistentes sociais sergipanos, através dos seus representantes 
na Delegacia Seccional de Sergipe, solicitaram ao Conselho Regional da 5ª 
Região/BA e ao Conselho Federal de Assistentes Sociais CFAS o desmembramento 
para o qual, julgada a razoabilidade dos motivos expostos, foi aprovada e, através 
da resolução do CFAS n° 171/83 de 26 de agosto de 1983 foi criado o Conselho 
Regional de Assistentes Sociais da 18ª Região [...] a indicação da diretoria provisória 
que encaminharia os processos de desmembramento e gerenciamento da entidade 
até a posse da diretoria eleita pelo voto direto em 15 de maio de 1984. (CRESS/SE, 

2008, p.10) 

 

A partir da alteração de Delegacia Seccional para Conselho Regional, a entidade 

conta em seu histórico com dez gestões que compreende os períodos de (1984-1987), 

(1987-1989), (1990-1993), (1993-1996), (1996-1999), (1999-2002), (2002-2005), (2005-

2008), (2008-2011), (2011-2014). Vale ressaltar que, com a aprovação da nova Lei de 

Regulamentação da Profissão n° 8.662, datada de 07 de junho de 1993, é modificada a 

nomenclatura das entidades, sendo o CFAS passando a de chamar de CFESS – Conselho 

Federal de Serviço Social e o CRAS adotando a designação de CRESS – Conselho 

Regional de Serviço Social, com as funções precípuas de normatizar, orientar, defender e 

fiscalizar o exercício profissional do Serviço Social em seus respectivos âmbitos. O conjunto 

CFESS/CRESS está historicamente ligado à defesa da criação e ampliação das políticas 

públicas, do controle social como instrumento de participação democrática e na 

consolidação da democracia e da cidadania. 
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A gestão “Unir Forças para Avanças nas Lutas”, eleita para o período 2011-2014 

inseriu em suas propostas de trabalho, durante a campanha, a ênfase no fortalecimento das 

comissões internas do CRESS/SE, entendendo que tais espaços auxiliam e potencializam a 

administração das demandas administrativas, políticas e de fiscalização do regional, bem 

como, na aproximação dos profissionais da base com a dinâmica do cotidiano institucional, 

conforme prevê o capítulo IV do Regimento Interno do CRESS/SE 18ª Região. Neste 

contexto, a Comissão de Políticas Públicas e Controle Social recria suas rotinas no sentido 

de formular critérios de participação de profissionais da base e seus diretores junto aos 

conselhos de direitos e políticas públicas.  

[...] Como critérios principais da seleção para que se ocupe as vagas de 
conselheiros representantes do CRESS/SE junto aos mencionados conselhos, serão 
levados em consideração os seguintes pontos: 
1 – Apresentar Currículo básico, contendo as informações/dados pessoais (Nome, 
endereço, contatos telefônicos/eletrônicos, etc.) e profissionais (número do registro 
do CRESS/SE, dados sobre graduação, pós-graduação, unidade de formação, 
experiências profissionais, etc.), além de um espaço ao final do currículo 
respondendo a seguinte pergunta: “Qual o interesse em ser conselheiro e 
representante do CRESS/SE no referido conselho?”; 
2 – Estar regularmente inscrito e em dias com as obrigações junto ao CRESS/SE 
(critério obrigatório para todos os interessados); 
3 – Ter alguma experiência comprovada e especificamente na área temática do 
respectivo conselho que pretende atuar enquanto representação do CRESS/SE 
(critério importante, mas não obrigatório); 
4 – Apresentar disponibilidade de horários para participar das atividades (reuniões, 
visitas, audiências, ações de mobilização etc.) do Conselho em que pretenda 
atuar e, uma vez por mês, participar da reunião ordinária da Comissão de Políticas 
Públicas e Controle Social do CRESS/SE, da qual todos os conselheiros que 
representam o CRESS/SE, por indicação, devem participar (última sexta-feira de 
cada mês, às 16 horas); e 
5 – Participar de alguma outra atividade permanente do CRESS/SE, a exemplo das 
Comissões, GTs etc. (critério importante, mas não obrigatório). (CRESS/SE, 
Resolução Interna de 25 de janeiro de 2012) 

 

  
Assim, os assistentes sociais, reconhecidos por grande parcela da sociedade como 

profissionais engajados em causas coletivas que atuam diretamente com o bem-estar e a 

melhoria das condições de vida da população (principalmente as mais socialmente 

vulneráveis), são chamados a participar dos Conselhos de Direitos e de Políticas Públicas 

através do Conselho Regional de Serviço Social (CRESS). Em Sergipe, o CRESS tem 

ocupado importantes espaços e contribuído para o fortalecimento das instâncias de controle 

social, em defesa de uma sociedade mais justa e democrática, seguindo o compromisso 

assumido em seu projeto ético-político. 

Levando-se em consideração que os conselheiros do CRESS/SE, além das 

atribuições que possuem à frente deste Regional, possuem também outras atividades da 

vida profissional e demais campos do cotidiano humano e, como os espaços de controle 

social são variados e inúmeros, não há como, humanamente, estes conselheiros também se 

ocuparem de todas as vagas e competências de um conselheiro atuante nos Conselhos de 
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Direitos e de Políticas Públicas. Sendo assim, as vagas oferecidas por estes conselhos, 

cultural e institucionalmente, têm sido ofertadas e delegadas aos profissionais da base da 

categoria que apresentem interesse e que possuam o perfil de atuação que coadunam com 

os preceitos adotados pelo projeto ético-político do Serviço Social. Esta seleção tem sido 

bastante criteriosa e a mais transparente possível para garantir que o profissional 

selecionado possa levar à frente a responsabilidade do papel social que se disponibiliza a 

cumprir4, enquanto representante do CRESS/SE. 

 Embora os Conselhos no estado de Sergipe não registrem, no momento atual, 

grandes conflitos internos e de acirramento de interesses, como no início da construção 

destes espaços de poder que, un passant, delimitavam claramente os interesses e as 

diferenças entre Sociedade Civil x Governo, é importante conservar a idéia de que tais 

espaços são campos de disputa por excelência, onde vários interesses estão em jogo, 

demonstrando, em alguns momentos, o antagonismo entre os seus sujeitos. Diante deste 

cenário, é fundamental que os assistentes sociais estejam atentos e que reflitam sobre as 

várias questões que estão sendo discutidas e definidas nos conselhos. Enquanto alguns 

conselheiros podem optar pela defesa dos interesses da instituição ou do Governo que 

representam, o(a) conselheiro(a) assistente social, indicado pelo CRESS/SE, deve ter 

clareza que sua atuação segue em direção à defesa dos interesses dos usuários, da 

melhoria de suas condições de vida, da ampliação e consolidação das políticas públicas e 

demais ações que contribuam para uma sociedade menos desigual, mais justa e 

democrática.  

  

3. A DINÂMICA DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E CONTROLE SOCIAL 

 As comissões no âmbito do CRESS/SE surgem para agilizar as decisões do referido 

conselho, e são constituídas por conselheiros efetivos e suplentes, assessores e 

convidados, que terão atribuições de decisão sobre assuntos de rotina, em suas respectivas 

áreas, de acordo com as diretrizes fixadas pelo Conselho Pleno – órgão deliberativo – além 

de implementar ações necessárias ao cumprimento das decisões estabelecidas em 

propostas e diretrizes do regional. 

 Coadunando com propostas de outros regionais, o CRESS-SE entende como 

objetivo da Comissão de Políticas Públicas e Controle Social: 

 

                                                           
4
 Para maiores informações sobre os critérios de seleção de conselheiros adotados pelo CRESS/SE na Gestão 

“Unir Forças para Avançar nas Lutas”, ler a Resolução Interna - CRESS/SE, 25de janeiro de 2012.  
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[...] a defesa da seguridade social, das políticas públicas, dos direitos sociais e da 
democracia. Para tanto, ela desenvolve ações articuladas com a sociedade civil, 
visando à garantia dos preceitos constitucionais de 1988. A defesa da proteção 
social constitui-se como eixo do projeto ético-político no fortalecimento do Serviço 
Social. Assim, ressalta-se a necessidade, na atual conjuntura, do fortalecimento de 
sujeitos sociais críticos e propositivos - de forma a envolver os segmentos 
tradicionalmente marginalizados na elaboração e implementação das políticas 
sociais -  uma vez que se constata uma fragilização das lutas sociais. As entidades e 
os movimentos sociais não têm conseguido uma ampla defesa da seguridade social. 
Destaca-se que os conselhos de direitos de cidadania e as políticas sociais 
representam inovações na formulação de políticas públicas e mecanismos de 
participação da sociedade nas decisões do Estado. A participação dos assistentes 
sociais junto a demais profissões e movimentos sociais possibilita problematizar a 
direção da agenda de proposições dessas instâncias deliberativas, bem como 
intervir sobre a atuação do CRESS [...] frente às políticas sociais, de forma a 
contribuir para a reflexão crítica sobre o papel dos conselhos de políticas públicas na 
democratização da relação Estado e sociedade. (CRESS/MG, 2011) 
 

Entre as propostas de trabalho da comissão, no período 2011-2014 tem-se: 

 

• Reativar a Comissão de Políticas Públicas, e de subcomissões inerentes à temática, 
como estratégia para garantir a participação de profissionais e estudantes e mobilizar 
a categoria no direcionamento das ações propostas. 

• Fortalecer o Conjunto CFESS/CRESS nas lutas pela aprovação da PL 3077/2008 
que dispõe sobre a organização da Assistência Social (PL-SUAS); 

• Lutar pela inserção e ampliação do Serviço Social nas políticas de Saúde, 
Assistência Social, Previdência Social, Segurança Pública, Habitação, Judiciário e de 
Educação; 

• Fortalecimento do Grupo de Trabalho de Educação com o intuito de potencializar as 
mobilizações pela aprovação do Projeto de Lei 060/2007 que dispõe sobre a 
inserção de quanto em nível nacional; assistentes sociais e psicólogos nas escolas 
públicas de educação básica; 

• Realizar o I Encontro de Trabalhadores da Seguridade Social de Sergipe com o 
intuito de fomentar o debate intersetorial entre os profissionais e a troca de 
experiências profissionais;  

• Estabelecer representações como referência do CRESS/SE nas 08 (oito) regiões do 
Estado;  

 

Atualmente a Comissão de Políticas Públicas e Controle Social é composta por diretores 

e membros da base, representantes do CRESS-SE nos conselhos e grupos de trabalho, 

tendo reuniões mensais – a cada última sexta-feira do mês – na sede do regional para 

debater, socializar e realizar encaminhamentos referentes aos temas pautados pelos 

membros da comissão, que tenham como pano de fundo as políticas públicas, conforme 

pautas definidas pela coordenação.  
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Assim, partindo da dinâmica interna de trabalho e de aplicação de instrumento de 

pesquisa, a saber - questionário semi-estruturado a doze conselheiros- entre estes (07) 

titulares, (05) suplentes, membros da base e diretoria do regional, que representam o 

CRESS/SE nos Conselhos de Assistência Social, Saúde, Direitos da Criança e do 

Adolescente, em âmbito estadual e municipal de Aracaju, pôde-se verificar alguns 

resultados que sinalizam para o entendimento do espaço do conselho enquanto 

potencializador da participação na busca pela consolidação de direitos de cidadania. 

Observou-se o alinhamento das proposituras dos conselheiros no que diz respeito à defesa 

do projeto ético-político do Serviço Social, conforme orientações do conjunto 

CFESS/CRESS. Há também a dificuldade, por parte de alguns conselheiros, no que diz 

respeito à conciliação dos horários de trabalho com o tempo dedicado a representatividade, 

tendo em vista que nem sempre a atuação dos conselheiros é vista com bons olhos pelos 

órgãos empregadores, que manifestam alguma resistência em liberá-los para a participação.  

A concepção de controle social, enquanto mecanismo de gestão da seguridade 

social, adotada pelos conselheiros pesquisados, na maioria das vezes, estava relacionada 

“à capacidade destes conselheiros de exercer o controle social”, enquanto membros da 

sociedade civil, sob o Estado. Esta ideia colide com a vertente antagônica de que os 

conselhos, por outro lado, também se constituem em espaços de manobra do Estado, 

objetivando o controle das políticas públicas e dos próprios conselheiros que lá atuam. 

Por sua vez, a concepção que visualiza os conselhos enquanto “arena de conflitos”, 

onde diferentes grupos estariam em, está pautada em Gramsci. Os conselhos, desta forma, 

têm sido concebidos, em um número significativo de estudos, como “espaço consensual”, de 

pacto, onde os diferentes interesses sociais convergem para o interesse de todos, onde esta 

perspectiva pode ser encontrada nas interpretações de Habermas e nos neohabermasianos. 

Também existe o entendimento dos conselhos apenas como “espaços de cooptação” da 

sociedade civil por parte do poder público, como aparelhos ideológicos de poder, tais quais 

as concepções influenciadas pela visão estruturalista do marxismo, cujo principal 

representante é Althusser. 

Alguns limites foram apresentados por parte dos sujeitos pesquisados em suas 

participações junto aos conselhos: o desrespeito do poder público em parte das 

deliberações dos conselhos, quando tais deliberações vão de encontro aos interesses dos 

gestores; o não cumprimento das leis que regulamentam o seu funcionamento, no que se 

refere ao número de funcionários, às adaptações, infra-estrutura, equipamentos e recursos 

financeiros próprios; a burocratização e lentidão de alguns processos decisórios e 

deliberações dos conselhos; a falta de capacitações suficientes e demais conhecimentos 

sobre os conselhos, seus funcionamentos e o papel dos conselheiros; a ausência de 
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articulação mais efetiva dos conselheiros com suas bases; a representação “indireta” dos 

usuários dentro dos conselhos, são alguns dos achados desta pesquisa e que também são 

encontrados em outros estudos anteriormente produzidos (Bravo, 2001; 2006).  

 

4. CONSIDERAÇÕES  

 
No atual cenário brasileiro, onde a luta em defesa dos direitos sociais, da ampliação 

da participação e do controle social por parte da sociedade civil têm sido alvos da retórica do 

poder público, urge a necessidade de que novas experiências sejam desenvolvidas ou que 

velhas práticas sejam modificadas, no sentido de contribuir para que a cidadania e a 

participação efetiva dos sujeitos de direitos sejam elementos palpáveis, concretos e em 

permanente construção. 

Enquanto entidade que possui uma visão crítica e que defende um novo projeto 

societário, o CRESS/SE, através de sua Comissão de Políticas Públicas e Controle Social, 

vem dando a sua contribuição, ao promover uma discussão permanente entre os seus 

conselheiros, funcionários e profissionais inscritos neste regional, acerca das políticas 

públicas no Brasil e, em particular, no estado de Sergipe, bem como, incentivando os 

assistentes sociais a participarem dos espaços de controle social e contribuírem para a 

melhoria dos serviços, programas, projetos e demais benefícios garantidos pelo poder 

público aos cidadãos/usuários. 

Nesse sentido, conclui-se que, no estado de Sergipe, os assistentes sociais têm tido 

um papel importante e de protagonismo, em direção a uma sociedade cada vez mais 

transparente, participativa e autônoma, onde os direitos de cidadania historicamente 

conquistados devam  ser respeitados e exercidos em várias dimensões, refletindo assim, os 

processos de conquistas históricas.  
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