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EMENTA:

Diante da complexidade e diversidade regionais em nosso país,

são muitas as dificuldades para o exercício pleno do controle

social dos usuários na Política de Assistência Social. Para

superarmos esses desafios se faz necessário o debate coletivo

sobre alguns aspectos fundamentais para garantir a participação

desse segmento nesta política pública: infraestrutura (mobilidade,

interferência política, formação); normativas (dificuldades de

entendimentos das inúmeras resoluções, portarias, acórdãos,

decretos e etc.); gestão (dificuldade dos gestores em garantir,

incentivar e reconhecer a participação dos usuários).
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PONTOS CHAVES DEBATIDOS NA OFICINA

➢ A garantia da participação dos usuários no conselhos municipais, estaduais, e 
nacional.

➢ A importância dos coletivos dos usuários serem reconhecidos nas unidades 
publicas de assistência social, não só nos CRAS,CREAS mas sim em todos os 
espaços inclusive nas entidades.

➢ O controle social deve monitorar os serviços sociassistenciais da rede publica, 
não apenas da rede privada.

➢ Fortalecer a participação dos usuários  nos conselhos, fóruns , movimentos e 
entidades sócio assistenciais.



PONTOS CHAVES DEBATIDOS NA OFICINA

➢ A permanência dos usuários nos conselhos ate o final do mandato, face as 
dificuldades com acessibilidade, de entendimento e outras .

➢ Os usuários devem participar de coletivos, tais como fóruns, associações e 
outros, para que tenham representatividade nos colegiados. 

➢ Os CRAS não podem fomentar a participação do usuário como representante 
destes espaços, mas como representantes de seus segmentos específicos.

➢ Garantir e incentivar  a participação dos usuários nos espaços de dialogo entre 
governo e sociedade civil, a exemplo das conferências e os conselhos, com o fim 
de aproximar os gestores da realidade.



TEMAS A SEREM ENFRENTADOS

➢impactos do preconceito contra usuárias/os da Assistência Social no cotidiano
(preconceito e estigmas como obstáculos para acesso e efetivação de direitos);

➢criminalização da pobreza na Assistência Social;

➢Diversidade Regional;

➢Normativas: Dificuldades de entendimentos das Resoluções, Portarias, Acórdãos,
Decretos;

➢Política como Direito Constitucional.



AÇÕES URGENTES

➢Mobilização: Organização dentro e fora das unidades;

➢Valorização dos usuários como cidadão/ã;

➢Gestão (dificuldade dos gestores em garantir, incentivar e reconhecer a 

participação dos usuários); 

➢ Infraestrutura (mobilidade, interferência política, formação) 



AÇÕES URGENTES

➢Despertar da participação representativa;

➢Estudo das legislações vigentes;

➢Estímulo ao conhecimento/Qualificação das intervenções; 

➢ Formação no exercício do controle social;

➢ Planejamento/Fortalecimento.



AS DIFICULDADES DO CONTROLE SOCIAL NA PARTICIPAÇÃO DOS 
USUÁRIOS (Diferentes graus de participação) 

GRAUS DE CONHECIMENTO

• Primeiro Grau é ESTAR PRESENTE: quando as pessoas comparecem aos serviços ou às ações
propostas, mas apenas na condição de ouvinte, se sente incapaz de tomar alguma decisão.

• Segundo grau é MANIFESTAR OPINIÃO: as pessoas expressam espontaneamente sua opinião e
dizerem o que pensam e não se sentirem ameaçadas, criticadas ou julgadas por isso.

• O terceiro grau é SER CONSULTADO: é um grau mais intenso de participação do que o anterior
porque retrata uma ‘conversa’ entre alguém que tem verdadeiro interesse na opinião de outra
pessoa e que cria uma situação para facilitar que ela se expresse, mesmo que ela tenha um pouco
de dificuldade de se manifestar espontaneamente.

• O quarto grau é ESTAR INFORMADO: Uma pessoa é capaz de formar um entendimento próprio
sobre um assunto, quando informada com clareza e em linguagem adequada sobre as
responsabilidades dos serviços da Assistência Social, sobre os demais direitos de cidadania e sobre
as situações que produzem as desigualdades e carências que vivem, as pessoas se sentem
esclarecidas e tem mais chances de entender as consequências do que está acontecendo.



AS DIFICULDADES DO CONTROLE SOCIAL NA PARTICIPAÇÃO DOS 
USUÁRIOS (Diferentes graus de participação) 

➢O quinto grau é ESTAR MOBILIZADO: quem tem informações pode repassa-las e mobilizar outras

pessoas. Estar mobilizado é estar em movimento. A mobilização pode ampliar a participação de

outros usuários nos serviços.

➢O sexto e último grau é INFLUENCIAR DECISÕES: esse é o grau de participação mais importante,

pois para interferir em decisões é necessário compreender tanto o que afeta diretamente cada

pessoa, quanto aspectos mais gerais que envolvem a vida em uma sociedade mais justa e

protetora. A capacidade de influenciar decisões de grupos e pessoas numa democracia significa

influenciar por meio de explicações, justificativas, motivações, nunca por meio de posturas

autoritárias ou de manipulações.



Obrigada!
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