
A potencialização da atuação ético política dos (as) 
Assistentes Sociais neste processo

O ano de 2011 está marcado pela realização de Conferências Municipais, 
Regionais, Estaduais e Nacional de diversas políticas públicas e setoriais, com 
destaque para as Conferências de Saúde, de Assistência Social, da Mulher, do 
Idoso, da Segurança Alimentar e Nutricional, que colocam em evidência o 
debate acerca da efetividade das políticas públicas no campo da gestão, e expõe 
as condições das estruturas de controle social e da participação e organização da 
sociedade civil. 

Neste cenário denso e tenso de interesses e de disputa hegemônica a categoria 
dos (as) Assistentes Sociais é um sujeito em relevo com atuação política expressiva 
na condição de delegados (as), por diversos segmentos e na condição de assessores 
(as), relatores (as), conferencistas, facilitadores (as), expositores (as), debatedores, 
entre outros.  

Muitos/as profi ssionais vêm lutando, se inserindo e se fazendo representar 
em diversos espaços de exercício de controle democrático, dentre estes os 
Conselhos e as Conferências, na perspectiva de construir mediações na luta pela 
universalização das políticas sociais, na ampliação dos direitos, na socialização 
da política, na luta pela redistribuição dos recursos e fundo público, bem como 
ampliando os espaços sócios ocupacionais.  

Na atual conjuntura de cariz neoliberal, considera-se fundamental marcar as 
diferenças entre as concepções de sociedade e conseqüentes projetos políticos 
para que se tenha clareza na direção a ser adotada nas lutas sociais, considerando 
que os espaços públicos de correlação de forças, como Conselhos e Conferências 
gestam em sua natureza, condições ambíguas e contraditórias, que podem, 
tanto favorecer a construção democrática, quanto reproduzir as condições de 
desigualdades e sujeição da sociedade civil à lógica da democracia gerencial e 
representativa, nos moldes liberais. 

“A articulação entre democracia representativa e democracia direta é 
fundamental para a construção da verdadeira democracia, ou seja, econômica, 
social e política” (BRAVO, 2011, p.57). 

Assim, cabe aos Assistentes Sociais recuperar a centralidade do projeto 
ético político profi ssional para a orientação do “fazer profi ssional” nos espaços 
públicos, tema caro ao Serviço Social, que têm nos pilares do seu projeto ético 
político profi ssional a defesa intransigente pela radicalização da democracia e 
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pela ampliação dos direitos e dos espaços de participação e atuação da população 
organizada. 

A dimensão ético política da profissão aponta para a tarefa irrecusável de 
politização dos espaços das Conferências, por meio de uma inserção crítica e 
propositiva. Neste sentido, é importante que as deliberações e lutas do Conjunto  
CFESS/CRESS sejam incorporadas à agenda dos Assistentes Sociais que integram 
as Delegações nas Conferências, por meio das mais diversas representações, 
seja no âmbito dos segmentos da sociedade civil, seja na esfera da representação 
governamental.  

A categoria dos Assistentes Sociais é uma das que têm resistido aos ataques 
neoliberais, ao pensamento único e tem viabilizado o debate com direção social, 
se contrapondo ao capitalismo, com críticas e proposições para se avançar na 
construção de uma nova ordem social. 

Na arquitetura contemporânea da “participação social” do Brasil, pós - 
constituição de 1998 o advento dos Conselhos de Políticas Públicas e de Direitos 
assume papel importante na reconfiguração da relação da sociedade civil e do 
Estado. De outra sorte, na conjuntura atual, nos marcos dos ditames neoliberal 
se agudiza os paradoxos e a polarização em torno do temário do controle social 
e da efetiva participação da sociedade civil, com a apropriação perversa pelo 
projeto político neoliberal dos conceitos de base democrática, especialmente 
a “participação”, travestida de contornos consensualistas e por demais 
institucionalizadas e a própria noção de controle social, que pode facilmente 
ser “confundida” com a noção simplista e burocrática de “prestação de contas”. 

Assim, é preciso estar atento (a) nos espaços das Conferências para a 
apropriação e reconversão vulgar das semânticas do projeto político democrático, 
como participação, controle social, universalização de direitos, numa tentativa 
do projeto político neoliberal de eliminar os antagonismos entre os projetos de 
classes distintos, o que Dagnino (2004) denominaria de “confluência perversa”.  

Desta forma, somente a exposição e o desvelamento deste conflito entre os 
projetos políticos podem estancar o caráter perverso, sub-reptício e despolitizante 
que a disputa político-cultural entre distintos desenhos de sociedade promove, 
gerando confusão, engodo e a falácia dos processos participativos, o que nos 
espaços das Conferências são previsíveis. 

A correlação de forças na esfera dos Conselhos é desfavorável ao campo 
popular e o Serviço Social é a profissão que tem a competência política e técnica 
para estabelecer uma agenda estratégica que reconheça a disputa dos projetos 
políticos expressos diretamente nas pautas dos Conselhos e Conferências, e 
estabeleça uma interlocução pública que favoreça o debate coletivo e a ampla 
autonomia da sociedade civil, por meio dos fóruns e da participação qualificada 
dos segmentos dos usuários.  

Não há como debater a atuação dos Assistentes Sociais  nos espaços de exercício 
de controle social democrático se não for claramente explicitada à noção acerca 
da questão social brasileira que pauta a agenda das principais Conferências. 

Não há como atuar para a transformação das condições das políticas da 
assistência social, saúde, educação, e sobre os direitos de crianças e adolescentes, 
idosos, negros, deficientes, mulheres se não tivermos como profissionais e 



3

trabalhadores (as) a compreensão político ideológica da dimensão de totalidade 
da questão social, a qual se insere no contexto da produção e reprodução das 
desigualdades sociais e de subalternização da classe trabalhadora. 

Nesta perspectiva, o CRESS/12ª Região,  tendo como direção política ampliar 
o debate e a formação política do Assistente Social, com vistas ao fortalecimento 
da participação da sociedade civil e ao efetivo controle social das políticas 
públicas, e pautado na expansão da atuação dos Assistentes Sociais nas práticas 
Conselhistas,  e em especial nas Conferências, realizará em outubro Encontro 
Estadual com os Assistentes Sociais eleitos para as Conferências Estaduais/ 
Nacional, Conselheiros(as), Secretários (as) Executivos (as) e demais formas de  
inserção dos(as)  profissionais  nas instâncias de controle social.  

Transformar as desigualdades implica em socialização da participação política 
e da riqueza socialmente produzida e este patamar de civilidade e sociabilidade, 
base do projeto ético político profissional deve pautar as ações dos Assistentes 
Sociais nas Conferências. 

Marliange Silva, Msc
Assistente Social – CRESS 0918

Conferências Nacional de Políticas Públicas e de Direito 
Área Data Tema Local

Saúde 30 out. a 
02 nov.

“Todos usam o SUS! SUS na 
Seguridade Social, Política 
Pública, patrimônio do Povo 
Brasileiro”

DF/Brasília

Assistência 
Social

07 a 10 
dezembro

“Avanços na Consolidação do 
SUAS e Valorização de seus 
Trabalhadores

DF/Brasília

Mulher 12 a 15 
dezembro

Avaliação da Realidade 
Brasileira na perspectiva 
de Gênero, Avaliação e 
Aprimoramento do PNPM e 
Participação das Mulheres nos 
Espaços de Poder

DF/Brasília

Segurança 
Alimentar e 
Nutricional

07 a 10 
novembro

Implementação da Política e do 
Sistema de Segurança Alimentar

Salvador/
Bahia

Políticas 
Públicas para 
a Juventude

8 a 11 de 
setembro

-Juventude, Democracia e 
Participação no 
Desenvolvimento Nacional;
-Plano Nacional Juventude 2011-
2015
-Articulação e integração das 
Políticas Públicas de Juventude

DF/Brasília
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Meio Ambiente Novembro DF/Brasília
Direitos da 
Pessoa Idosa Novembro Compromisso de Todos por 

Um Envelhecimento Digno DF/Brasília

Transparência 
e Participação 
Social

13 a 15 de 
outubro

A Sociedade no 
Acompanhamento da 
Gestão Pública

DF/Brasília

Direitos das 
Crianças e 
Adolescentes

2011 - 
Municipais
2012 - 
Estaduais e 
Nacionais

Plano Decenal para Política 
dos Direitos Humanos das 
Crianças e Adolescentes

Conferêcias Estaduais
Área Data Local

Saúde 19 a 21 de outubro Centro Sul ou Oceania Park
Assistência Social* 13 a 15 de outubro Florianópolis
Segurança 
Alimentar** 23 e 24 de agosto

Mulher 21 e 22 de outubro Florianópolis
Pessoa Idosa*** 23,24 e 25 novembro Bal.Camboriú

*, **, ***Representantes do CRESS nos Conselhos Estaduais
• * Assistente Social – Marliange Silva
• ** Assistentes Sociais  - Elisabete Galvão e Magali Régis Franz
• *** Assistentes Sociais – Edi Mota Oliveira e Rita de Cássia Gonçalves

Leia as deliberações do 39º Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS 
no endereço: http://cfess.org.br/arquivos/RELATORIO_FINAL.pdf
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