
A PARTICIPAÇÃO DE MULHERES NOS ESPAÇOS DE CONTROLE 
SOCIAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: um estudo de caso do 

CEAS-CE 

Irinéia Raquel Vieira1 
Faculdade Vale do Jaguaribe 

  Introdução 

A discussão sobre Participação Popular e Controle Social permeia os debates em torno 

das instâncias das políticas públicas no Brasil. A política de Assistência Social, dará 

relevância a essas categorias a partir da Constituição Federal de 1988, mas foi somente em 

1993 com a promulgação da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS - que as discussões 

sobre os espaços institucionalizados da política de Assistência Social – conselhos e 

conferências – ganharão maior relevância com sua regulamentação.  

Os conselhos se caracterizam como espaços democráticos, paritários entre governo e 

sociedade, apresentando como principais objetivos o dever de zelar pela política e fiscalizar as 

ações dos respectivos governos. Configura-se como um órgão que busca ampliar a 

participação da população no processo de planejamento, acompanhamento, monitoramento e 

avaliação das ações da gestão pública na execução das políticas e programas públicos.  

A política de Assistência Social considera a participação popular em conselhos como 

um avanço político se comparada com a cultura tradicional e autoritária predominante no 

passado do País. Deve-se, portanto, entender o poder que a representação popular possui 

frente à construção e gestão das políticas públicas, no caso a política de Assistência Social. 

(Sposati, 1992, p. 373) 

A presença dos usuários nos espaços de controle social como partícipes dos processos 

de formulação e fiscalização das ações a eles destinadas é mais um avanço da política de 

Assistência Social, caracterizando-se como uma fator relevante, visto que historicamente estes 

sujeitos, foram colocados na condição de subordinados e receptores de programas, projetos e 

serviços, não tinham voz, estando ausentes das escolhas e distanciados das decisões tomadas 

pelas instituições. 
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A especificidade da política de Assistência Social é que a maioria dos usuários desta 

política são mulheres, sendo assim é necessário um olhar mais aguçado para analisar a 

participação das mesmas nestes espaços, por terem uma relevância na política ao passo que 

historicamente as mulheres em sua totalidade tiveram um espaço reduzido nas diversas 

instâncias de poder. 

Diante desse cenário esse artigo tem por objetivo discutir sobre a participação de 

mulheres no Conselho Estadual de Assistência Social do Ceará. Destacamos que essa 

discussão é um dos resultados de pesquisa realizada para elaboração de dissertação de 

mestrado, cujo objetivo maior foi analisar a participação dos usuários da política de 

assistência social no Conselho Estadual de Assistência Social do Ceará – CEAS; tratou-se de 

uma pesquisa de cunho qualitativo, envolvendo o estudo bibliográfico, a observação em 

campo e a aplicação de entrevistas juntos aos sujeitos pesquisados. Um dos resultados da 

pesquisa refere-se a essa discussão de gênero em torno da participação de mulheres em 

espaços de controle social. 

O CEAS é um espaço de referência para análise da participação dos usuários da 

Política de Assistência Social ao fomento do controle social no estado do Ceará. No momento 

em que vivenciamos um ataque a democracia em nosso país e vislumbramos um cenário 

tendente a minimização dos direitos conquistados se faz necessário dialogarmos sobre a 

participação popular desses sujeitos, entendendo o controle social, como espaço de garantia e 

efetivação de direitos. Considerando que exercer o protagonismo na política de assistência 

requer um sujeito atuante, comprometido e politicamente preparado para as tarefas de 

fiscalizador das ações governamentais. Por isso, este é um grande desafio para a Assistência 

Social, requerendo superações históricas. 

 

1. Um resgate histórico e teórico da participação das mulheres 

 

 Discutir a participação de mulheres em um espaço de controle social, como são os 

conselhos de assistência social, nos exige um aprofundamento sobre duas questões 

específicas, a primeira refere-se à trajetória de luta pela garantia de participação política de 

mulheres em nosso país. 

Ao longo da história da sociedade sempre houve mulheres que não concordavam ou 

não se adequavam aos padrões exigidos na sua época e contestavam o papel de subordinação 
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que a elas lhe era legado, as primeiras manifestações de contestação e lutas por direitos das 

mulheres surgiram somente no século XVII e estão relacionadas com o advento do 

capitalismo. 

 Teremos como marco do feminismo a nível internacional, o movimento denominado 

“As Sufragistas”, este se desenvolveu nos países capitalistas, mas em especial na Inglaterra e 

nos Estados Unidos, tinha como objetivo a igualdade jurídica entre homens e mulheres, 

especialmente o direito ao voto.  Sobre o movimento, Sandenberg (1994) reflete: 

Limitou-se a reivindicar uma série de reformas jurídicas relativas ao “status” 
da mulher, baseando-se para tanto, na concepção liberal de que a igualdade 
de direitos jurídicos, seria o suficiente para solucionar todos os problemas de 
caráter discriminatório vivenciados pelas mulheres. (p.90) 

O movimento não teve um caráter emancipatório de classe, mas não deixou de ser um 

marco importante para as reivindicações feministas e de inclusão de pautas deste cunho nas 

discussões da época. 

No Brasil o movimento de sufragistas sofreu influências do movimento inglês e teve 

como líder Beth Lutz, cientista importante e também bióloga, que iniciou a luta pelo voto em 

1910, mesmo ocorrendo manifestações de apoio a esta causa só conseguimos o direito ao voto 

em 1932 com a promulgação do novo código Eleitoral Brasileiro.  

Destacamos que no Brasil o movimento também estava relacionado com mulheres da 

classe média e esse aspecto facilitou com que o nosso país fosse o primeiro país latino 

americano a regulamentar o voto para mulheres. Conforme sinala Marson (s.d): 

O movimento feminista neste período pautava-se basicamente pelo direito ao 
voto, mas havia outras reivindicações. Como não havia um movimento 
feminista organizado, podemos destacar a presença de dois importantes 
grupos que pregavam a emancipação feminina: as feministas liberais 
(mulheres burguesas de classes mais elevadas), que queriam, além do 
sufrágio feminino, a emancipação intelectual da mulher para que esta 
pudesse contribuir assim para a formação moral (burguesa, é claro) das 
futuras gerações. (p. 79) 
 

Percebemos então que as primeiras expressões do feminismo e da luta pelos direitos 

das mulheres, tinham um viés de ideal burguês, tendo origem na classe média 

intelectualizada, em alguns momentos se relacionando com outras classes populares, mas não 

sendo esse seu principal objetivo, sendo assim, pautadas em um viés conservador. No que se 
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refere a manutenção dos papéis de gênero, aceitavam a ideia de diferença sexual, reforçando 

tradições e estereótipos.  

A década de 1980 é marcada pela fase de redemocratização no Brasil, após décadas 

sobre o jugo do regime militar que silenciou e massacrou vários movimentos sociais, dentre 

eles o movimento de mulheres feministas, embora o movimento de mulheres burguesas e 

conservadoras tenha servido para manutenção do regime militar. 

Não obstante, não se pode esquecer que os movimentos de mulheres 
burguesas e de classe média, organizados por setores conservadores, tiveram 
papel importante no apoio aos golpes militares nesse período e aos regimes 
militares instalados. No Brasil, merece registro o movimento articulador das 
Marchas com Deus, pela pátria e pela família, que mobilizou grande número 
de mulheres em 1964 e 1968 . Como em outros lugares, as mulheres foram 
utilizadas como “massa de manobra”, uma tática da qual se apropriam tanto 
a esquerda como a direita. (TIMÓTEO, 2013,p.4) 
 

Paralelo a este caráter conservador dos movimentos de mulheres, havia um movimento 

denominado feminismo da resistência, que surgiu nos países da América Latina em um 

contexto de opressão dos regimes militares. Sobre a especificidade deste movimento no 

Brasil, Timóteo (2013) diz: 

No Brasil, este processo de modernização incorpora também a efervescência 
cultural de 1968: os novos comportamentos afetivos e sexuais, acesso ao 
recurso das terapias psicológicas e da psicanálise, derrota da luta armada e 
sentido da elaboração política e pessoal desta derrota para as mulheres, as 
novas experiências cotidianas que entraram em conflito com o padrão 
tradicional e as hierarquias de gênero. (p.4) 

O movimento prezava pela mudança radical nas relações sociais de produção e lutava 

contra o sexismo em diversas esferas, inclusive dentro da esquerda, uma constante luta contra 

a ordem social vigente. 

Os anos 1980 e consecutivamente o fim do regime militar em nosso país, trouxera, 

novas questões para o movimento feminista, diante de um Estado com capacidade de 

influenciar a sociedade para além de medidas coercitivas, mas através de lei e de políticas 

sociais. Sendo assim, 

Caberia, ao feminismo, enquanto movimento social organizado, articulado 
com outros setores da sociedade brasileira, pressionar, fiscalizar e buscar 
influenciar esse aparelho, através dos seus diversos organismos, para a 
definição de metas sociais adequadas aos interesses femininos e o 
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desenvolvimento de políticas sociais que garantissem a eqüidade de gênero. 
(p.7) 

Ao contrário do que tendenciava o final da década de 1980, com o retorno da 

democracia e a garantia de direitos legitimados, via Constituição Federal de 1988, teremos em 

nosso país um retrocesso nesse cenário na década de 1990, com a abertura do país para as 

políticas de cunho neoliberal e consecutivamente de redução do Estado.  

O Brasil experienciava um cenário conservador, e os organismos de governo para 

mulheres se mostraram frágeis. Porém, foi nessa década que o feminismo das classes 

populares ganhou força, trazendo para o debate questões de raça/ etnia e classe que haviam 

sido historicamente veladas nas discussões que pautavam o movimento. 

No início dos anos 1990 se multiplicaram as várias modalidades de 
organizações e identidades feministas. As mulheres pobres articuladas nos 
bairros através das associações de moradores, as operárias através dos 
departamentos femininos de seus sindicatos e centrais sindicais, as 
trabalhadoras rurais através de suas várias organizações começaram a 
autoidentificar-se com o feminismo, o chamado feminismo popular. As 
organizações feministas de mulheres negras seguem crescendo e ampliando 
a agenda política feminista e os parâmetros da própria luta feminista. 
(TIMÓTEO, 2013, p. 8) 

Os anos 2000, caracterizam-se como um marco para luta contra a violência contra a 

mulher, tendo como conquista a Lei Maria da Penha  - Lei nº 11 340, de 7 de agosto de 2006 

– que criminaliza os diversos tipos de violência doméstica. Foi nesse período que o 

movimento feminista mais sofreu com os processos de institucionalização. 

Neste cenário de luta pelos direitos das mulheres e conquistas paulatinas e ainda 

insipientes, no Brasil, destaca-se a legitimação da participação feminina no espaço político 

partidário, determinada pela Lei de Cotas (Lei 9.504/95), que preconiza os percentuais 

mínimos e máximos para cada sexo, ficando estabelecido que os partidos preencham pelo 

menos 30% de suas candidaturas com mulheres, inaugurando no país um processo para 

equidade de participação entre os gêneros no cenário político. 

Embora a citada lei seja um avanço para garantia de mulheres nesses espaços tidos 

historicamente como espaços do patriarcado, ela, na prática, não garantiu a equidade de 

participação de mulheres, prova disso é que a comissão que discute a reforma política destaca 

que, de 20 países da América Latina, o Brasil só não perde para o Haiti em número de 
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representantes do sexo feminino, estando atrás dos outros 19 países na ocupação por mulheres 

de cargos no Poder Legislativo. 

Além da reflexão sobre a eficácia da lei de cotas para garantia efetiva da participação 

das mulheres nos espaços políticos partidários, é necessário problematizar essa participação 

com as pautas feministas, visto que, o fato de ser mulher não é sinônimo de ser feminista e 

estar defendendo questões próprias a esse universo, colocando em questão o nível de 

autonomia e efetiva participação dessas mulheres. 

Em síntese podemos afirmar que nos últimos anos houve um avanço e conquistas 

direcionadas as mulheres em nosso país, mas não podemos considerar que tais conquistas nos 

trouxeram igualdade, pois ainda estamos distantes dessa noção. Vivemos em um país onde a 

desigualdade social é alarmante associada à questão de gênero e a uma série de retrocessos 

nos avanços dos últimos tempos, que fragilizam a democracia de maneira geral em especial a 

participação das mulheres nesses espaços de decisão, deixando de lado pautas exclusivas de 

nós mulheres como a questão do aborto, da igualdade de salários, da divisão de tarefas e da 

busca pela igualdade de gênero. 

A segunda questão que permeia a discussão sobre a participação das mulheres 

conselheiras da Assistência Social refere-se à especificidade da própria política de Assistência 

Social. 

A Assistência Social ganha status de política pública no ano de 1988, porém percorre 

uma trajetória conturbada para se materializar, ocorrendo isso somente em 2004 com a 

Política Nacional de Assistência Social  - PNAS – que vai desenhar a materialização da 

Assistência Social através do Sistema Único de Assistência Social – SUAS. 

O SUAS irá incorporar a noção de participação popular já garantida por vias legais, 

em 2009 os conselhos pelo Brasil irão inserir em seus interiores os usuários da política de 

Assistência Social e a partir de então teremos os principais sujeitos desta política nos espaços 

de controle social da mesma. O que inegavelmente é um avanço, porém cheio de desafios, 

pois os citados usuários de maneira geral não estavam acostumados com a noção de 

participação.  
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Falar da política de Assistência Social e de seus usuários é direcionar o olhar para as 

mulheres, pois são elas o público majoritário dessa política tendo uma atenção especial nos 

programas, projetos, serviços e benefícios por ela executada. 

Cisne (2012) afirma que as mulheres na política de Assistência Social são 

responsabilizadas reforçando uma maior exploração das relações de gênero com a assistência.  

Ao delegar as mulheres a responsabilidade pelo cumprimento das condicionalidades 

dos programas, teremos reforçados papéis ditatoriais de gênero e a conservação de papéis 

atribuídos a homens e mulheres.  Sobre esse aspecto: 

Percebe-se nitidamente a permanência dos modelos conservadores em torno 
dos papéis tidos como femininos, que provocam uma sobrecarga de trabalho 
e responsabilidade sobre as mulheres, além de fazer perdurar a divisão 
sexual do trabalho que, dentre outras implicações, naturaliza algumas 
profissões como femininas acarretando a essas uma carga de subalternidade 
por extensão. (CISNE, 2010,p.68) 
 

Sendo assim pensar a participação das usuárias é refletir sobre o ranço histórico de 

subalternidade associado à política de Assistência Social, não deixando de lado a criticidade 

sobre a relação entre centralização da mulher nos diversos programas, projetos, serviços, 

benefícios e consecutiva responsabilização da mesma. 

2. As conselheiras usuárias do CEAS - CE 

A pesquisa ocorreu junto ao CEAS-CE2 identificou a predominância do gênero 

masculino em detrimento do feminino no CEAS, aonde o número de mulheres conselheiras é 

inferior ao número de conselheiros homens, verificamos que esse quadro é recorrente no 

CEAS – CE, desde a incorporação do segmento usuários no mesmo.3 

As mulheres são predominantemente assistidas através dos equipamentos sociais da 

rede socioassistencial, enquanto no que diz respeito à participação política no CEAS, os 

homens são os que representam os usuários. Na história brasileira, as mulheres passaram por 

                                                           
2 Reforçamos que esta pesquisa é fruto de uma dissertação de mestrado cujo objetivo maior  era a análise da 
participação dos usuários – homens e mulheres – no conselho, mas na análise de dados encontramos uma 
especificidade neste conselho que nos alertou para uma questão de gênero e urgência de reflexão sobre a mesma 
o que resultou neste artigo. 
3 Fizemos um apanhado das gestões anteriores e obtivemos os seguintes dados: 7º gestão (2010-2012) 05 homens 
e 01 mulher; 8º gestão (2012 – 2014) 05 homens e 01 mulher; 9 º gestão ( atual) 03 homens e 02 mulheres. 
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momentos alheios aos processos políticos, constatando essa predominância masculina até os 

dias atuais. 

Esta conquista tardia de participação feminina na democracia brasileira permanece até 

os dias atuais, quando se assiste a luta pela presença das mulheres no parlamento; é ainda 

reduzida e mantida através de cotas, indicando o não acesso das mulheres na arena política, 

Miguel (2014), indica que este fator pode ocorrer pelo fato de que 

Entraves de diferentes naturezas à participação feminina continuam em 
vigor. O insulamento na vida doméstica retira delas a possibilidade de 
estabelecer a rede de contatos necessárias para se lançar na carreira política. 
Aquelas que exercem trabalho remunerado permanecem em geral como 
responsáveis pelo lar, no fenômeno conhecido como “dupla jornada de 
trabalho”, tendo reduzido seu tempo para outras atividades, incluída aí a 
ação política. Os padrões diferenciados de socialização de gênero e a 
construção social da política como esfera masculina inibem, entre as 
mulheres, o surgimento da vontade de participar. (p.94) 
 

Conforme dados do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate a Fome – MDS 

- do total das famílias atendidas pelo programa, 93% são chefiadas por mulheres. Portanto, 

essas representam a maioria no que se refere ao atendimento nos espaços da Política de 

Assistência Social. A participação indica uma forma de empoderamento da mulher 

contribuindo para o processo de autonomia feminina e o reconhecimento das beneficiárias 

como cidadãs, pela via do acesso a uma renda.  

Sobre a predominância das mulheres, enquanto usuárias da política de assistência 

social, Araujo (2012) reflete: que as mulheres sintetizam a exclusão do acesso aos bens e 

serviços socialmente produzidos e a dificuldade de reprodução de necessidades básicas e dos 

problemas vivenciados pela família. (p.124). É sob esta ótica de inclusão que o PBF incorpora 

em seu interior as noções de empoderamento da mulher. Este é 

Um processo social, cultural, psicológico ou político através do qual 
indivíduos e grupos sociais tornam-se capazes de expressar suas 
necessidades, explicitar suas preocupações, perceber estratégias de 
envolvimento na tomada de decisões e atuar política, social e culturalmente 
para satisfazer suas necessidades. (OMS, 1998) 
 

Nesse sentido, o empoderamento de mulheres está para além da esfera econômica, não 

podendo se restringir a mesma; como processo de conquistas social, cultural, psicológico e 

política. As usuárias da assistência social necessitam participar e ocupar os espaços de 

controle social já que se constituem a maioria do público da Assistência, e como tal sabem das 

dificuldades e necessidades de suas famílias e da comunidade. 
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Ainda não existem dados, pesquisas que nos informe se há uma constante em demais 

conselhos pelo Brasil, no que se refere, a ínfima participação de mulheres usuárias nestes 

espaços de controle social; esta é a realidade que se apresenta no CEAS – CE, atualmente. 

Isso indica que precisamos aprofundar as discussões de gênero em relação a participação das 

mulheres usuárias da política de assistência social, levando em consideração os papéis sociais 

construídos historicamente na sociedade. 

Sobre o perfil das mulheres da assistência, destacamos: 

São as mulheres trabalhadoras, de baixa renda, as mais atingidas por este 
modelo econômico e cultural da sociedade, pois elas são exploradas, 
oprimidas e discriminadas pelo sexo e pela classe, vivendo no limite da 
sobrevivência com relação às suas necessidades básic.as, inclusive, de 
alimentação. ( CISNE, 2012, p.85) 
 

Dessa forma, ao refletirmos sobre as mulheres usuárias da assistência temos a noção 

que sua participação está associada a uma questão de classe e não exclusivamente de gênero, 

por afirmarmos que não temos uma igualdade social, estamos considerando que essa 

participação está mais longe das mulheres trabalhadoras deste país.  

 

3. Considerações Finais 

O percurso de participação das mulheres no Brasil se dá de forma tardia e fragilizada, 

repercutindo até os dias atuais sobre as ações desse gênero nos distintos espaços de 

participação. 

Quando direcionamos a reflexão para a participação das conselheiras usuárias do 

CEAS – CE, estamos centralizando a discussão para duas afirmativas, onde a primeira 

reconhece esse histórico débil da participação das mulheres no país e a segunda de ressaltar o 

histórico da política de Assistência Social ligado a práticas de caridade que as distanciam das 

noções de direito, tendo rebatimentos diretos em como os usuários dessa política a reconhece, 

consecutivamente nas mulheres usuárias, pois essas constituem majoritariamente o público 

alvo da política de assistência social. 

Não se pode deslocar a discussão da participação de mulheres em espaço de controle 

social das categorias de gênero, classe e raça, pois compreendemos que tais discussões são 

inerentes ao fenômeno em questão. As mulheres usuárias da política de assistência social 

possuem uma classe social e esse fator as distancia mais ainda da esfera pública e as 

aprisionam na esfera privada, do lar, dos papéis definidos e da responsabilização familiar, 
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Pensar a mulher usuária como protagonista da política de assistência social vai para 

além da titularidade das mesmas em serviços, programas, projetos e benefícios 

sociassistenciais, devendo chegar aos espaços de fiscalização e formulação dessa política, ou 

seja, aos espaços de controle social. 

Sendo assim é urgente um maior aprofundamento das questões preliminares discutidas 

no decorrer deste artigo, dando visibilidade as questões aqui postas como forma  de 

contribuição para o fortalecimento da participação das mulheres em diversos espaços 

políticos. 
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