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No dia-a-dia da Assistência Social, as pessoas precisam ter o direito de se manifestar,
apresentar propostas, poder influenciar sobre os serviços e o atendimento recebido e
exercer controle social sem sofrer discriminações, restrições ou humilhações por causa
do seu nível de instrução formal, etnia, raça, cultura, credo, idade, gênero, orientação
sexual ou de limitações pessoais.

O direito de participar 

A criação de leis, o uso do dinheiro público, as formas de ter acesso com qualidade aos
benefícios e serviços da Assistência Social têm consequências na vida dos cidadãos.

Por isso, não são decisões para ficar nas mãos de poucas pessoas!

Mas para que a participação aconteça realmente, ela não pode ser “um faz de conta”,
uma escuta burocrática que em nada interfere no modo como as coisas funcionam.



Com a CONSTITUIÇÃO de 1988, quando a Assistência Social foi reconhecida como
direito dos brasileiros e aprovada como Política Pública, trouxe com ela uma
importante conquista dos movimentos sociais: o direito à participação.

✔ A luta pelo direito à participação surgiu porque decisões importantes a respeito de
assuntos que afetam a vida em sociedade eram tomadas por poucas pessoas:
somente aquelas que tinham acesso à informação ou as que tinham relações com
pessoas poderosas participavam das decisões.

✔Muitas injustiças, humilhações e dificuldades de acesso às políticas públicas foram
consequência do não reconhecimento do direito à participação social.

A Participação Social no SUAS 



A participação dos Usuários no SUAS 

RESOLUÇÃO 11/15

De acordo com a Resolução 11, em seu artigo 2º, os usuários são cidadãos, sujeitos de
direitos e coletivos que se encontram em situações de vulnerabilidade e riscos social e
pessoal, que acessam os serviços, programas, projetos, benefícios e transferência de
renda no âmbito da Política Pública de Assistência Social e no Sistema Único de
Assistência Social (SUAS).

– O inciso III da referia Resolução aponta também como direito dos usuários do SUAS
saber que pode participar da construção da política pública de assistência social,
participar de diferentes espaços de organização e de representação de usuários, como
associações, fóruns, conselhos de políticas públicas, movimentos sociais, entre outros.



Os Espaços de Controle Social no SUAS

Por onde participar? 

CONSELHOS - Instâncias de deliberação colegiada, de caráter permanente e
composição paritária entre o governo e sociedade civil.

CONFERÊNCIAS – são instâncias que têm por atribuições a avaliação da política de
assistência social e a definição de diretrizes para o aprimoramento do SUAS.

FÓRUNS – Instâncias de participação ampla e democrática dos cidadãos e cidadãs,
usuários, trabalhadores e instituições da sociedade civil em discussões e
encaminhamentos sobre a política pública e a articulação de diferentes atores em
torno de objetivos comuns, criando bases de sustentação e legitimidade à
participação de seus representantes nas esferas oficiais de controle social.



• estimulam a aproximação entre o poder público e os cidadãos/ãs, trazendo alianças e
conflitos de interesses para esferas públicas de decisão;

• permitem maior grau de acerto no processo de tomada de decisões;

• ajudam na identificação de problemas e na construção de alternativas conjuntas;

• auxiliam na adoção de práticas e mecanismos que favoreçam o processo de planejamento
e a execução da políticas sociais;

• contribuem para melhor destinação e utilização dos recursos públicos;

• aumentam a transparência administrativa;

• ampliam a participação popular para o enfrentamento das desigualdades e para o
desenvolvimento do nosso país.

Importância dos Espaços de Controle 

Social no SUAS 

Os espaços de concertação entre governo e sociedade, entre eles as
CONFERÊNCIAS e os CONSELHOS, apresentam inúmeras vantagens:



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

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.

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 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.

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.

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



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.

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



• impactos do preconceito contra usuárias/os da AS 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.
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TEMAS A SEREM ENFRENTADOS:



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) 

- Despertar da participação representativa;

- Estudo das legislações vigentes;

- Estímulo ao conhecimento/Qualificação das intervenções; 

- Formação no exercício do controle social;

- Planejamento/Fortalecimento.

OFICINA 4: As dificuldades do Controle Social na Participação dos
Usuários no acompanhamento da Política de Assistência Social no
cenário atual



FNUSUAS
Fórum Nacional dos Usuários do SUAS

E-mail: fnusuasnacional@gmail.com.br

Aldenora González
Secretária Executiva FNUSUAS

aldenoraecovida@gmail.com
(96) 98144.0630

mailto:fnusuasnacional@gmail.com.br
mailto:fnusuasnacional@gmail.com

