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Dedicado à Dona Anédia, companheira que, na defesa dos pe-
queninos, peneirou as pedras e os encantos do controle social.



Como sensibilizar as pessoas e mobilizar classes, grupos e mul-
tidões? Caso haja espaços de abertura às ideias, o caminho é 
mostrar a crítica (MASCARO, 2015, p. 27).
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APRESENTAÇÃO

Esta publicação é fruto das reflexões e experiências dos auto-
res na Assistência Social, especialmente no exercício do controle so-
cial e na área de gestão do trabalho e educação permanente. O livro 
apresenta um levantamento teórico-conceitual crítico que fizemos no 
planejamento de aulas para capacitações introdutórias realizadas com 
trabalhadores, gestores, conselheiros e usuários da Assistência Social. 

O livro está organizado em três partes. A primeira apresenta as-
pectos relativos à organização da Assistência Social e à incorporação 
da participação e do controle social no Sistema Único de Assistência 
Social, com destaque para instâncias, objetivos e agentes. A segunda 
parte propõe uma reflexão crítica de alguns conceitos que estão na 
base da organização do controle social no âmbito das políticas públi-
cas sociais. Na terceira parte, destacamos os desafios para a amplia-
ção da participação popular na Assistência Social e em outras esferas. 

Esperamos que esta publicação contribua para a formação ini-
cial de conselheiros, de estudantes e interessados nos estudos so-
bre participação e controle social da Assistência Social. Acreditamos 
que esta temática deve ser tratada de forma mais abrangente, sem 
o reducionismo do debate a uma discussão estritamente normativa 
e interna ao campo, característica por vezes observada em algumas 
propostas de cursos sobre o assunto.

Em tempos como estes, torna-se necessário a ampliação do de-
bate sobre as possibilidades de participação popular que ultrapassem 
as fronteiras da Assistência Social e das políticas públicas. Um projeto 
de sociedade de caráter participativo, dentro das possibilidades e limites 
democráticos, deve vislumbrar uma articulação maior entre as diferentes 
pautas, movimentos sociais e desejos que busquem a justiça social. 

Boa leitura!
Maria Aline Gomes Barboza

Carlos Eduardo Firmino



PARTE I

A PARTICIPAÇÃO E O CONTROLE 
SOCIAL NO SISTEMA ÚNICO 

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A participação 
e o controle social 

no Sistema Único
de Assistência Social

I
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Nesta primeira parte, apresentaremos aspectos introdutórios e 
normativos sobre a incorporação da participação popular na Assis-
tência Social e a organização do controle social no sistema de gestão 
dessa área, o Sistema Único de Assistência Social.

A POLÍTICA E O SISTEMA

A princípio, consideramos ser necessário estabelecer uma se-
paração entre a política pública de Assistência Social1 e o Sistema Úni-
co de Assistência Social. No cotidiano, é comum tratar tais elementos 
como se fossem idênticos. Para tanto, vale a pena destacar uma ideia 
geral de política pública. Conforme Assis (2015, p. 338),

políticas públicas são, em geral, definidas como o conjunto 
de estratégias e ações articuladas, adotadas por autoridade 
governamental formalmente constituída, que visam alcançar 
um resultado público e a satisfação do interesse de uma co-
letividade. Há diferentes maneiras de classificar as políticas 
públicas, dependendo do seu impacto pretendido ou da sua 
área de intervenção, por exemplo. 

O autor destaca que a transformação da realidade de modo a 
gerar resultados de valor comum é a finalidade precípua de qualquer 
política pública. É por intermédio das políticas públicas que o Estado 

1 Os textos do campo da Assistência Social, incluindo o conjunto de atos normativos que a 
regula, utilizam, pelo menos, três formas distintas para se referir a essa área: “assistência 
social”, “política pública de assistência social” e “política de Assistência Social”. Não há uni-
formidade em relação à nomenclatura, sendo que, em um mesmo documento (leis, portarias, 
resoluções, normas operacionais etc.) encontraremos as distintas formas citadas. O mesmo 
raciocínio se aplica à utilização dos caracteres em letra maiúscula ou minúscula. De nossa 
parte, salvo nas citações de outros textos ou documentos, utilizaremos a nomenclatura “As-
sistência Social” no sentido de preservar o caráter de área – tal como a Saúde, a Educação, 
a Previdência Social –, nos moldes apresentados na Carta Magna e em artigos da Lei 8.742, 
de 07 de dezembro de 1993 (BRASIL, 1993), a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). 
Cabe ressaltar que essa “área”, ou “dimensão”, da ordem social brasileira se efetivará, em 
cada ente federado, por meio de um conjunto de ações planejadas e estruturadas, ou seja, 
na forma de uma política. Por esse motivo, a LOA prevê, em seu artigo 8º, que “a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, observados os princípios e diretrizes estabeleci-
dos nesta lei, fixarão suas respectivas Políticas de Assistência Social.” (BRASIL,1993, s/p).
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visa atingir o objetivo da promoção da dignidade humana e do bem-
-estar da sociedade (ASSIS, 2015).

Política pública também pode ser definida, a partir da relação 
complexa entre Estado e sociedade, como uma forma contemporânea 
de exercício do poder nas sociedades democráticas (DI GIOVANNI, 
2009). O autor completa que as situações sociais problemáticas que 
requerem a intervenção estatal por meio das políticas públicas decor-
rem também dessa mesma relação. 

A Assistência Social, junto com a Saúde e a Previdência Social, 
faz parte da chamada “Seguridade Social”, um conjunto de iniciativas 
do poder público e da sociedade que, nos moldes previstos na Cons-
tituição Federal de 1988, visa garantir a proteção social da população 
brasileira. Em suma, a Assistência Social se constitui como uma polí-
tica de seguridade social, portanto, uma política pública que deve ser 
prestada “a quem dela necessitar, independentemente de contribui-
ção” (BRASIL, 1988, s/p). Após as construções normativas realizadas 
desde 1988 (BRASIL, 1993; BRASIL, 2011), atualmente, a Assistência 
Social tem os seguintes objetivos, conforme o artigo 2º da LOAS2: 

I. a proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de 
danos e à prevenção da incidência de riscos, especialmente:

a. a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência 
e à velhice;

b. o amparo às crianças e aos adolescentes carentes;

c. a promoção da integração ao mercado de trabalho;

d. a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a pro-
moção de sua integração à vida comunitária; e 

2 A referida redação foi dada pela Lei 12.345, de 6 de julho de 2011 (BRASIL, 2011).
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e. a garantia de 1 (um) salário-mínimo de benefício mensal à pessoa 
com deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de 
prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família; 

II. a vigilância socioassistencial, que visa a analisar territorialmente 
a capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência de vul-
nerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos; 

III. a defesa de direitos, que visa a garantir o pleno acesso aos direitos 
no conjunto das provisões socioassistenciais. (BRASIL, 1993, s/p).

A proteção social é o objetivo mais facilmente perceptível pela 
população em geral. Dela fazem parte o Benefício de Prestação 
Continuada (BPC) e um conjunto de serviços, programas, projetos e 
benefícios eventuais direcionados às diversas situações de vulnera-
bilidade e risco social. Ressalta-se que, para que essa proteção seja 
organizada, é essencial o desenvolvimento das ações de vigilância 
socioassistencial que analisam as situações vivenciadas nos territó-
rios. Do mesmo modo, a defesa de direitos cumpre um importante 
papel no sentido de potencializar o acesso, não só às ofertas da 
Assistência Social, mas também a outras políticas.

As ações da Assistência Social são organizadas através do Sis-
tema Único de Assistência Social, o SUAS. O SUAS é o sistema des-
centralizado e participativo destinado à gestão da Assistência Social 
por meio da integração das ações dos entes federados, das entidades 
e organizações de Assistência Social e dos conselhos de Assistência 
Social. A organização do SUAS deve considerar os seguintes princí-
pios: universalidade, equidade, gratuidade, intersetorialidade e a inte-
gralidade da proteção social (BRASIL, 2012). 

A Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência 
Social (NOB- SUAS 2012), prevê que é de responsabilidade da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, conforme competên-
cias previstas na Constituição e na LOAS, a gestão do SUAS, em seus 
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respectivos âmbitos, com vistas a garantir “sua organização, qualidade 
e resultados na prestação dos serviços, programas, projetos e benefí-
cios socioassistenciais que serão ofertados pela rede socioassistencial. 
”(BRASIL,2012, p.19). Rede socioassistencial, ainda segundo a NOB-
-SUAS 2012, é “o conjunto integrado da oferta de serviços, programas, 
projetos e benefícios de assistência social mediante articulação entre 
todas as unidades de provisão do SUAS. ” (BRASIL, 2012, p.19).

De acordo com o artigo 6ª da LOAS, a Assistência Social se 
organiza através de dois níveis de proteção, a saber: Proteção Social 
Básica e Proteção Social Especial. Assim, diz a referida lei: 

I. proteção social básica: conjunto de serviços, programas, proje-
tos e benefícios da assistência social que visa a prevenir situa-
ções de vulnerabilidade e risco social por meio do desenvolvi-
mento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de 
vínculos familiares e comunitários.

II. proteção social especial: conjunto de serviços, programas e 
projetos que tem por objetivo contribuir para a reconstrução de 
vínculos familiares e comunitários, a defesa de direito, o fortale-
cimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famí-
lias e indivíduos para o enfrentamento das situações de violação 
de direitos. (BRASIL, 1993, s/p). 

De foco preventivo, o fortalecimento dos vínculos familiares e co-
munitários, bem como as ações que buscam desenvolver as potenciali-
dades do público usuário, tem um papel central na Proteção Social Bási-
ca, nível de proteção cuja principal unidade é o Centro de Referência de 
Assistência Social (CRAS). Nesse nível de proteção, ganham destaques 
temas como qualidade de vida, bem-estar, socialização e convivência.

A Proteção Social Especial é dividida em média e alta comple-
xidade. Conforme a Política Nacional de Assistência Social (PNAS), 
esse nível de proteção é destinado a indivíduos e famílias em situação 
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de risco social e pessoal por violação de direitos, em virtude de maus 
tratos físicos, abuso sexual, trabalho infantil, situação de rua, entre 
outros agravos (BRASIL, 2005). 

A Proteção Social Especial de Média Complexidade, segundo 
a PNAS, tem como foco o trabalho com famílias e indivíduos com di-
reitos violados “cujos vínculos familiar e comunitário não foram rompi-
dos” (BRASIL, 2005, p.36). O Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social (CREAS) é uma das principais unidades da média 
complexidade, pois, além de ofertar serviços, cumpre o papel de re-
ferenciar outros que são executados em seu território de abrangência. 
Citamos, ainda, o importante papel do Centro de Referência Especia-
lizado para População em Situação de Rua, Centro Pop, unidade de 
referência para as pessoas em situação de rua.

Já a Proteção Social Especial de alta complexidade tem como 
objetivo ofertar um conjunto de ações que “garantem proteção integral 
– moradia, alimentação, higienização e trabalho protegido para famílias 
e indivíduos que se encontram sem referência e, ou, em situação de 
ameaça” (BRASIL, 2005, p.36). Estão na alta complexidade as unidades 
de acolhimento institucional popularmente conhecidas como “abrigos”.

Cabe frisar que a separação por níveis de proteção é um meca-
nismo de gestão que permite organizar as ações em relação a vários 
aspectos, tais como financiamento, fluxos, definições metodológicas, 
campos de responsabilidade, entre outros. Porém, a realidade é mais 
complexa; é sabido que, na experiência cotidiana, casos de violação de 
direitos, de fragilização e/ou rompimento de vínculos são atendidos no 
âmbito da Proteção Social Básica. Certamente, nas capitais, municípios 
nos quais, via de regra, a rede socioassistencial está mais estruturada, 
há maiores possibilidades de organizar as ofertas na lógica da PNAS. 
Porém, supomos que essa não é a realidade do país como um todo.

Feito o nivelamento inicial, vamos às noções de controle social. 
Segundo Biasi, (2016, p.65) essa expressão tem origem na Sociologia 
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e, conforme Mannheim (1971), diz respeito ao “conjunto de métodos 
pelos quais a sociedade influencia o comportamento humano, tendo 
em vista manter determinada ordem.” (MANNHEIM, 1971 apud BIASI, 
2016, p.65). Já Alvarez (2004) destaca que, na Sociologia, o uso irres-
trito da noção foi objeto de crítica ao longo do século XX.  O autor cita, 
por exemplo, que o pensamento de Michel Foucault sobre práticas de 
poder contribuiu para a reformulação das visões até então difundidas 
sobre o controle social (ALVAREZ, 2004).

A noção de controle social adquiriu ao longo dos anos diferentes 
significados em outros campos, incluindo as Ciências Políticas e Econô-
micas. Nessas áreas de conhecimento, conforme Biasi (2016), o uso da 
expressão poderia se referir a diferentes perspectivas, “tanto relaciona-
da[s] ao controle do Estado sobre os cidadãos quanto ao controle que 
os cidadãos exercem sobre o Estado.” (p.65). Esta última perspectiva 
ganhou corpo no Brasil a partir do processo de redemocratização.

Nesse sentido, na experiência brasileira, pode-se compreen-
der o controle social como a forma pela qual a sociedade civil inter-
vém no processo de gestão da vida pública. Assim, a relação entre 
sociedade e Estado passa a ser estabelecida de outro modo, já que, 
através dos diferentes espaços, formais ou informais, a atuação da 
esfera governamental pode ser acompanhada, avaliada e, sobretudo, 
controlada. Com a implantação de mecanismos de controle social, 
que visam dar concretude ao direito à participação, ocorre o com-
partilhamento, entre Estado e sociedade, das tomadas de decisão 
referentes às políticas públicas sociais. 

O fortalecimento da sociedade civil organizada em sua participa-
ção no movimento constituinte3 contribuiu para a criação das bases da 

3 A Assembleia Constituinte aceitou a proposta de comitês e fóruns de luta pela participação 
popular do direito à iniciativa popular de apresentar emendas ao projeto da Constituição. 
A Assembleia possibilitou, ainda, a apresentação de sugestões e realização de audiências 
públicas com a participação de movimentos sociais, sindicatos, organizações da socieda-
de civil, entre outros, para a discussão e elaboração de artigos temáticos e específicos que 
apontassem interesses e necessidades sociais (CUNHA, 2013). 
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institucionalização das instâncias de controle social e de gestão demo-
crática e participativa, vinculadas à estrutura do Estado, por intermédio 
das quais a sociedade participa efetivamente da formulação, implemen-
tação e avaliação das políticas públicas sociais (CUNHA, 2013).

É importante ressaltar, para refletirmos sobre continuidades e 
descontinuidades históricas de práticas de participação no âmbito do 
Estado, que programas e iniciativas de desenvolvimento de comuni-
dades, de ações populares, de mobilização comunitária, entre outros, 
existiram e foram incentivados no regime autoritário militar. 

A participação popular era estimulada como meio de favorecer 
o consentimento “espontâneo” às estratégias de modernização 
estabelecidas pelo Estado. Nesse sentido, a participação era 
percebida como a contribuição das populações locais, seja por 
meio direto ou por intermédio de suas lideranças, aos técni-
cos que desenvolviam programas governamentais, tanto com 
informações sobre problemas locais quanto na execução dos 
próprios programas, ou seja, era vista como adesão aos pro-
gramas de governo. (CUNHA, 2013, p. 115).

Essa participação, não sem contradições e conflitos, configu-
rou-se como uma “participação estruturada no interior no Estado e, 
portanto, controlada e instrumental que foi fortemente impulsionada 
pelos órgãos responsáveis pela assistência social” (CUNHA, 2013, 
p. 116). Os grupos que produziram rotas de fuga dessa perspectiva, 
disputando os objetivos das ações, demarcaram que “o processo de 
participação decorre da compreensão dos sujeitos quanto à posição 
que ocupam na estrutura social e os condicionantes de sua posição” 
(CUNHA, 2013, p. 116). Foi central, para essa demarcação, o reconhe-
cimento de que os usuários são sujeitos de sua história. 

Tais premissas dissidentes da condução estatal das iniciativas 
de desenvolvimento comunitário orientaram movimentos e coletivos de 
atores do campo da Assistência Social nos processos de mobilização 
e participação no movimento constituinte que repercutiram no forta-
lecimento da ideia de uma participação democrática não reduzida à 
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participação eleitoral. A instituição de instâncias de controle social das 
políticas públicas sociais é uma conquista desses movimentos.

O CONTROLE SOCIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

O controle social, da forma como o conhecemos na Assistência 
Social, é um mecanismo de democratização da gestão pública por 
meio da participação da sociedade organizada em instâncias e espa-
ços deliberativos. Esse processo participativo permite a intervenção 
dos cidadãos na definição de prioridades para a agenda pública, na 
elaboração da política e na avaliação das ações governamentais.

A PNAS (BRASIL, 2005) define controle social como o controle 
do Estado pela sociedade de modo a garantir os direitos fundamen-
tais e os princípios democráticos. Conforme Stela Ferreira (2011), o 
controle social é

a participação efetiva da sociedade organizada (...) na defini-
ção, planejamento, implementação e avaliação da Política Pú-
blica. No âmbito do SUAS, o controle social é fundamental para 
a sua implementação, devendo ser extensivo à gestão do traba-
lho. (FERREIRA, 2011, p. 99).

Essa citação nos aponta alguns elementos que iremos discorrer 
ao longo do livro, a saber:

1. O controle social como via da participação popular na política 
institucional;

2. Quem participa efetivamente do controle social é a sociedade 
civil organizada;

3. Há instâncias institucionalizadas e específicas de controle social;

4. O controle social é um elemento estruturante do SUAS; e
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5. O controle social deve se estender à gestão do trabalho na po-
lítica de Assistência Social.

Desses elementos, depreende-se que: 

1. Os mecanismos de controle social são formas de concretizar o 
direito à participação no âmbito da Assistência Social;

2. A sociedade civil é o principal ator do controle social;

3. O controle social exige certo grau de institucionalidade da As-
sistência Social;

4. A adequada organização do SUAS não pode prescindir da par-
ticipação via controle social; e

5. É necessário prever, ao instituir a política de Assistência Social 
em cada ente, mecanismos que possibilitem agregar a partici-
pação e o controle social nas estratégias de qualificação dos 
processos de trabalho.

Com o advento da Emenda Constitucional nº108, de 2020, o 
parágrafo único do artigo 193 da Constituição reafirmou a participação 
da sociedade nos processos de formulação, monitoramento, controle 
e avaliação das políticas sociais (BRASIL, 2020). A alteração do artigo 
em questão coaduna com o histórico do debate e das mobilizações 
pelo reconhecimento da participação como direito a ser garantido:

O período constituinte foi propício à mobilização social, que evi-
denciou a intenção participativa das organizações sociais, que, 
por sua vez, pressionaram os parlamentares para a introdução 
do princípio constitucional da participação em geral e em artigos 
específicos. Assim também foi quando da formulação das Leis 
Complementares que regularam esse princípio e diretriz nas di-
ferentes áreas de políticas. Por outro lado, o processo de implan-
tação dos conselhos mostrou a capacidade de ação do Estado, 
especialmente no nível federal, que induziu fortemente a sua cria-
ção nos níveis estadual e municipal (CUNHA, 2013, p. 94).
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No caso da Assistência Social, tal direção constitucional está 
prevista na LOAS (BRASIL, 1993, s/p). Em seu artigo 5º, a LOAS aponta 
a “participação da população, por meio de organizações representati-
vas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os 
níveis”, como uma de suas diretrizes de organização. 

Vale considerar que a participação da sociedade na formulação 
e controle das ações governamentais no âmbito das políticas públi-
cas sociais é uma mudança importante na história recente do Estado 
brasileiro. Soma-se à participação a natureza deliberativa de muitas 
instâncias de controle social, como é o caso dos conselhos de Assis-
tência Social. Essa característica – deliberativa – consiste em produzir 
“decisões vinculantes que têm repercussões em diversas dimensões 
da vida privada e do próprio Estado” (CUNHA, 2013, p. 85). Outra 
característica que a autora destaca é a composição híbrida dessas 
instâncias, com participação de representantes governamentais e de 
setores organizados da sociedade, o que retomaremos mais adiante 
ao apresentar quais são os atores que compõem os conselhos.

A composição híbrida das instâncias de controle social, e de ou-
tros espaços colegiados deliberativos decorrentes do princípio consti-
tucional da participação, possibilitam o estabelecimento de novas for-
mas de relação entre Estado e sociedade. Em nossa experiência como 
conselheiros de Assistência Social, observamos que, corroborando 
com Cunha (2013), segmentos populacionais que historicamente têm 
sido identificados como “subcidadãos ou mesmo não cidadãos” exer-
cem “voz e poder deliberativo”, destacadamente os usuários, interfe-
rindo nos rumos de políticas públicas estatais (CUNHA, 2013, p. 87). 

A incorporação de segmentos populares nos processos de-
cisórios das políticas públicas é uma conquista histórica de diferen-
tes movimentos sociais e das lutas pela democracia e pelo reco-
nhecimento da participação como direito de cidadania. No entanto, 
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cabe, desde o início, destacar que há limites institucionais a essa 
participação, inclusive nas normas e ritos que dão a forma e regem 
o funcionamento das instâncias de controle social. Voltaremos a 
esse ponto na última parte do presente livro.

Tendo como base a LOAS, a NOB-SUAS 2012 (BRASIL, 2012) 
sinaliza que o controle social e a participação popular compõem uma 
diretriz estruturante da gestão do SUAS, em conjunto com: 

I - primazia da responsabilidade do Estado na condução da po-
lítica de assistência social; II - descentralização político-adminis-
trativa e comando único das ações em cada esfera de governo; 
III -financiamento partilhado entre a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios; IV - matricialidade sociofamiliar; V - ter-
ritorialização; VI - fortalecimento da relação democrática entre 
Estado e sociedade civil. (BRASIL, 2012, p.17).

A discussão sobre cada uma dessas diretrizes certamente ge-
raria uma introdução como esta que você lê. Para nosso intento, dado 
o tema do presente livro, focaremos no controle social e na participa-
ção popular, marcando sempre a conexão desse par com a diretriz de 
fortalecimento da relação democrática entre Estado e sociedade civil.

A participação popular pelo controle social é uma das caracte-
rísticas do Estado Democrático de Direito, no qual a população, 
mesmo após a escolha de seus representantes pelo voto, pos-
sui o objetivo de acompanhar, contribuir e fiscalizar a ação do 
agente público, visando à maior efetividade dos direitos funda-
mentais. (FERREIRA, 2011, p. 87).

A participação nas instâncias do controle social pode ser anali-
sada em, pelo menos, três aspectos ou dimensões (CAMPOS, 2009; 
2021), como podemos ver no quadro abaixo.
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Quadro 1 – Aspectos do controle social

Aspecto Descrição

Político

Refere-se à mobilização da sociedade para influenciar as ações governamentais, 
apontando suas prioridades na agenda pública institucional, provocando inter-
ferências nas tomadas de decisão sobre os rumos da condução da política de 
Assistência Social. Refere-se também à interrelação entre processos participati-
vos no âmbito da política institucional e a ampliação do debate sobre o próprio 
direito à participação. As instâncias de controle social institucionalizadas são 
espaços de participação social, mas é importante ressaltar que não os únicos.

Técnico

Diz respeito às tarefas de análise e fiscalização da gestão de recur-
sos e das ações de gestão do SUAS em todos os níveis, tomando 
como parâmetros de referência a efetividade, a eficiência e os im-
pactos das ações na vida de quem é assistido pela política.

Ético

Está relacionado ao primeiro princípio que rege a Assistência Social 
(BRASIL, 1993), a supremacia do atendimento às necessidades sociais 
sobre as exigências de rentabilidade econômica. O exercício do controle 
social propicia a construção, a afirmação e a difusão de valores referen-
ciados nos ideais de solidariedade, da soberania e da justiça social.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir da leitura de Campos (2009; 2021).

Além dos aspectos mencionados acima, é importante conside-
rar o paradigma democrático no qual as instâncias do controle social 
da Assistência Social se afirmam. Conforme Caldas (2018), dois pon-
tos principais devem ser considerados para que um regime de governo 
seja considerado democrático na atualidade, a saber: “participação do 
cidadão no governo, diretamente ou por intermédio de representantes; 
sufrágio universal e secreto em eleições periódicas e legítimas” (CAL-
DAS, 2018, p. 123-124, grifos do autor). 

Campos (2021) identifica três paradigmas democráticos con-
templados na Constituição de 1988: 

1. Paradigma que estrutura a democracia representativa ou indi-
reta, por meio da qual o povo, cidadão-eleitor, escolhe os seus 
representantes e delega poderes para representá-lo. Essa é a 
modalidade hegemônica.
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2. Paradigma que institui a democracia direta que propicia ao ci-
dadão-eleitor se pronunciar sobre assuntos de elevado interes-
se público, por meio de plebiscito, referendo ou iniciativa po-
pular. Esse modelo de participação direta é o menos acionado 
em nossa história.

3. Paradigma que estrutura a democracia participativa que se efe-
tiva nas instâncias responsáveis pela formulação de políticas 
públicas. Essas instâncias são compostas por organizações 
representativas que elegem ou indicam em foro próprio seus 
representantes para tal participação. O controle social do SUAS 
é orientado por esse modelo.

A modalidade da democracia participativa requer a participação 
da sociedade civil organizada por intermédio de seus representantes 
nas instâncias de controle social do SUAS. É responsabilidade dos 
entes federados estimular a mobilização e a organização dos usuá-
rios, trabalhadores e entidades e organizações da sociedade civil que 
atuam nesse sistema. E quem são os atores organizados que partici-
pam das instâncias de controle social da Assistência Social?

OS ATORES DO CONTROLE SOCIAL 
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

As instâncias de controle social da Assistência Social são com-
postas por representantes do governo (governamentais), dos usuários, 
dos trabalhadores e das entidades e organizações da sociedade civil 
com atuação na área.

Os representantes governamentais geralmente são gestores, 
servidores com funções gratificadas ou profissionais com cargos em 
comissão que atuam na Assistência Social. Profissionais sem cargos 
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ou servidores sem funções gratificadas também podem representar o 
órgão gestor da política nos conselhos e conferências; não há, por-
tanto, a obrigatoriedade de ser formalmente um gestor de unidade ou 
serviço. Além disso, via de regra, há, entre os representantes governa-
mentais, profissionais de outros setores de políticas públicas, como 
Saúde e Educação, destacando a importância da intersetorialidade na 
gestão e no controle social das ações de proteção social.  

O Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) regulamen-
tou o entendimento acerca dos trabalhadores e dos usuários da polí-
tica, assim como suas formas de organização. A Resolução CNAS nº 
06, de 21 de maio de 2015, reconhece como legítima todas as formas 
de organização de trabalhadores do setor que organizam, defendem 
e representam os interesses dos trabalhadores que atuam formalmen-
te na política de Assistência Social. São exemplos de organizações 
de trabalhadores as associações, os sindicatos, as federações, as 
confederações, as centrais sindicais, os conselhos de profissões re-
gulamentadas e os fóruns regionais, estaduais, municipais e nacional 
de trabalhadores. Abaixo, são descritos os critérios que definem se 
a organização é ou não representativa dos trabalhadores do SUAS, 
conforme entendimento do CNAS (BRASIL, 2015a):

I. ter em sua base de representação segmentos de trabalhadores 
que atuam na política pública de assistência social;

II. defender direitos dos segmentos de trabalhadores na Política de 
Assistência Social;

III. propor a defesa dos direitos sociais aos cidadãos e aos usuá-
rios da assistência social;

IV. ter formato jurídico de sindicato, federação, confederação, cen-
tral sindical, conselho federal de profissão regulamentada ou 
associação de trabalhadores;
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V. ser organizada em forma de fórum nacional, fóruns regional, es-
tadual e municipal de trabalhadores. (BRASIL, 2015a, s/p).

A resolução supracitada destaca que profissionais com cargo 
de direção ou de confiança na gestão do SUAS não podem ser repre-
sentantes dos trabalhadores. Essa representação deve também ser 
distinta e autônoma em relação aos demais segmentos que integram 
os conselhos e conferências de Assistência Social. 

Trabalhadores, conforme Ferreira (2011, p. 103), é “a expressão 
utilizada, normalmente, para designar e especificar os trabalhadores 
em relação a outros recursos necessários ao desenvolvimento de uma 
ação”. Já os trabalhadores da Assistência Social são “todos aqueles 
que atuam institucionalmente na política de assistência social, con-
forme preconizado na LOAS, na PNAS e no SUAS, inclusive quando 
se tratar de consórcios intermunicipais e entidades e organizações da 
assistência social” (FERREIRA, 2011, p. 104). Cabe aqui um destaque 
conceitual. No campo mais amplo de estudos organizacionais, a noção 
de recurso humano mantém-se fortemente presente, mesmo quando 
substituída pelos termos “pessoa”, na área de “gestão de pessoas”, ou 
“colaborador”, nos contextos marcadamente influenciados pelo ideário 
liberal de gestão. Essa noção não cabe à gestão do trabalho no SUAS. 
Cabe-nos considerar que os trabalhadores são sujeitos políticos, pos-
suem ideologias e diferentes modos de subjetivação. Os componentes 
subjetivos do ser trabalhador se expressam, e se constituem, nos dife-
rentes modos de socialização, de participação política e de exercício 
de suas atividades de trabalho. Tal destaque se faz importante, pois o 
trabalho na Assistência Social, como veremos mais adiante, é funda-
mentado nas relações entre sujeitos-trabalhadores e sujeitos-usuários.

O entendimento do CNAS referente aos usuários está descrito 
na Resolução CNAS nº 11, de 23 de setembro de 2015. Essa resolução 
explicita que usuários da Assistência Social são “cidadãos, sujeitos de 
direitos e coletivos que se encontram em situações de vulnerabilidade 
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e riscos social e pessoal” e que “acessam os serviços, programas, pro-
jetos, benefícios e transferência de renda no âmbito da Política Pública 
de Assistência Social e no Sistema Único de Assistência Social (SUAS). 
” (BRASIL, 2015b). São consideradas situações de vulnerabilidade e 
risco pessoal no âmbito da Assistência Social: 

Perda ou fragilidade de vínculos de afetividade, pertencimento e 
sociabilidade; ciclos de vida; identidades estigmatizadas em ter-
mos étnico, cultural e sexual; desvantagem pessoal resultante de 
deficiências; exclusão pela pobreza e, ou, no acesso às demais 
políticas públicas; uso de substâncias psicoativas; diferentes for-
mas de violência advinda do núcleo familiar, grupos e indivíduos; 
inserção precária ou não inserção no mercado formal e informal; 
estratégias e alternativas diferenciadas de sobrevivência que po-
dem representar risco pessoal e social. (BRASIL, 2005, p. 33).

É importante ressaltar que os conceitos de vulnerabilidade e 
risco social não devem ser empregados como uma espécie de atributo 
inerente ao público da Assistência Social, “culpabilizando os indivíduos 
pelas suas carências, desvinculados da análise crítica do movimento 
estrutural de produção e reprodução de desigualdade social inerente 
ao modo de produção capitalista” (RAICHELIS, 2019, p. 464). O alerta 
da autora é importante, pois as causas das situações de risco e vulne-
rabilidades sociais são os pilares da nossa formação social, sustenta-
da pelas relações de exploração do modo de produção capitalista, pe-
las raízes do colonialismo, do racismo e do patriarcado. Tais elementos 
são alicerces estruturais da sociedade, e não disfunções individuais.

A Resolução CNAS nº 11/2015 também define o que são as 
organizações dos usuários da Assistência Social, em seu artigo 3º. 
Essas são “sujeitos coletivos, que expressam diversas formas de or-
ganização e de participação, caracterizadas pelo protagonismo do 
usuário.” (BRASIL, 2015b). Os sujeitos coletivos referidos devem es-
tar vinculados aos serviços, programas, projetos, benefícios e trans-
ferência de renda da Assistência Social e podem ter diferentes formas 
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de mobilização e de organização, tais como: coletivos, associações, 
movimentos sociais, fóruns, conselhos locais, comissões comunitá-
rias ou de moradores organizadas em base territorial. 

Conforme o artigo 3º da LOAS (BRASIL, 1993), consideram-se 
entidades e organizações de Assistência Social: aquelas, sem fins lu-
crativos, que prestam serviços e executam programas e projetos de 
proteção social básica e especial; prestam atendimento e assesso-
ramento aos beneficiários abrangidos pela LOAS e; atuam na defe-
sa e na garantia de direitos, de forma isolada ou cumulativamente. 
Tais entidades e organizações devem estar inscritas nos conselhos de 
Assistência Social para o seu regular funcionamento, sendo por eles 
fiscalizadas, independentemente do recebimento ou não de recursos 
públicos, conforme legislação vigente. 

Com relação à natureza das ações ofertadas, as entidades e 
organizações da Assistência Social são categorizadas em três grupos 
(BRASIL, 1993):

1. Entidades de atendimento são aquelas que prestam serviços, 
executam programas ou projetos e/ou concedem benefícios de 
proteção social básica ou especial voltados para famílias e indiví-
duos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal.

2. Entidades de assessoramento são aquelas que prestam ser-
viços ou executam programas ou projetos voltados priorita-
riamente para o fortalecimento dos movimentos sociais, das 
organizações de usuários, da formação e capacitação do pú-
blico da Assistência Social.

3. Entidades de defesa e garantia de direitos são aquelas que 
prestam serviços e executam programas e projetos voltados 
prioritariamente para a defesa e efetivação dos direitos socioas-
sistenciais, promoção da cidadania e o enfrentamento das de-
sigualdades sociais.
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Há diferentes exemplos e experiências de espaços de articula-
ção de entidades e organizações da sociedade civil com atuação no 
SUAS no Brasil. De forma similar aos demais coletivos do campo da 
Assistência Social, esses espaços visam o aprofundamento do debate 
sobre a política pública numa perspectiva mais ampla ou, de forma mais 
específica, direcionada às temáticas e aos públicos que compõem o 
campo de atuação de um conjunto de entidades e organizações4. 

INSTÂNCIAS DE DELIBERAÇÃO DO SUAS

Conforme o artigo 113 da NOB-SUAS 2012, o SUAS possui as 
seguintes instâncias de deliberação (BRASIL, 2012, p.47): 

I. o Conselho Nacional de Assistência Social; 

II. os Conselhos Estaduais de Assistência Social;

III. o Conselho de Assistência Social do Distrito Federal; e

IV. os Conselhos Municipais de Assistência Social. 

Os conselhos de Assistência Social são instâncias colegiadas 
e deliberativas, de caráter permanente e composição paritária entre 
governo e sociedade civil. A escolha da representação da sociedade 
civil deve ser feita de forma democrática entre os pares, aspecto que 
necessariamente será previsto na legislação que cria as referidas ins-
tâncias em cada ente federado (BRASIL, 1993). 

4 Em Belo Horizonte, a título de exemplificação, existe o Fórum das Organizações da Socie-
dade Civil do Sistema Único de Assistência Social de Belo Horizonte (FOSC/SUAS – BH), 
coletivo que abarca uma diversidade maior de entidades e organizações com atuação no 
SUAS. Há também o Fórum das Instituições de Atendimento à Criança e ao Adolescente 
em Regime de Abrigo no Município de Belo Horizonte – Fórum de Abrigos, um exemplo de 
espaço de articulação e integração de instituições para defesa dos diretos de um público 
específico – crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social que se encon-
tram acolhidas nas unidades de acolhimento institucional (abrigos) do município.
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 Essas instâncias estão vinculadas ao órgão gestor da política 
de Assistência Social de cada ente federado. É de responsabilidade 
dos órgãos gestores, em cada esfera de governo, a garantia do apoio 
técnico e financeiro aos conselhos e às conferências de Assistência 
Social (BRASIL, 2012). Os conselhos devem contar com uma secreta-
ria executiva, com profissional responsável de nível superior, e apoio 
técnico e administrativo (BRASIL, 2012).

O artigo 119 da NOB-SUAS 2012, em seu parágrafo 3º, pre-
vê que caberá aos conselhos normatizar, disciplinar, acompanhar, 
avaliar e fiscalizar “ a gestão e a execução dos serviços, progra-
mas, projetos e benefícios de assistência social prestados pela 
rede socioassistencial.” (BRASIL, 2012, p.49). Considerando o 
artigo nº 121 da NOB-SUAS 2012 (BRASIL, 2012, p. 49-50), na se-
quência, apresentamos um quadro com as atribuições precípuas 
dos conselhos de Assistência Social.

Quadro 2 - Atribuições precípuas dos conselhos de Assistência Social

Competência geral Atribuição

Controle social do 
planejamento da 
política e acompanha-
mento da execução 
das deliberações.

Aprovar a política de assistência social, elaborada em consonância 
com as diretrizes estabelecidas pelas conferências;

Convocar as conferências de assistência social em sua esfera 
de governo e acompanhar a execução de suas deliberações; 

Aprovar o plano de assistência social elaborado pelo 
órgão gestor da política de assistência social; 

Aprovar o plano de educação permanente, 
elaborado pelo órgão gestor.
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Controle social dos 
recursos do SUAS, 
com destaque para 
os índices de gestão 
descentralizada.

Acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão do 
Programa Bolsa Família (PBF); 

Fiscalizar a gestão e execução dos recursos do Índice 
de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família 
- IGD PBF e do Índice de Gestão Descentralizada do 
Sistema Único de Assistência Social - IGDSUAS; 

Planejar e deliberar sobre os gastos de no mínimo 3% (três 
por cento) dos recursos do IGD PBF e do IGDSUAS destinados 
ao desenvolvimento das atividades do conselho;

Participar da elaboração e aprovar as propostas de Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, Plano Plurianual e da Lei Orçamentária Anual no 
que se refere à assistência social, bem como o planejamento 
e a aplicação dos recursos destinados às ações de assistência 
social, nas suas respectivas esferas de governo, tanto os 
recursos próprios quanto os oriundos de outros entes federativos, 
alocados nos respectivos fundos de assistência social; 

Acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão dos recursos, bem 
como os ganhos sociais e o desempenho dos serviços, 
programas, projetos e benefícios socioassistenciais do SUAS; 

Aprovar critérios de partilha de recursos em seu âmbito de 
competência, respeitados os parâmetros adotados na LOAS; 

Participação no 
aprimoramento e 
expansão do SUAS

Aprovar o aceite da expansão dos serviços, programas e 
projetos socioassistenciais, objetos de cofinanciamento; 

Deliberar sobre as prioridades e metas de desenvolvimento 
do SUAS em seu âmbito de competência; 

 

Deliberar sobre planos de providência e planos 
de apoio à gestão descentralizada; 

Normatizar as ações e regular a prestação de serviços 
públicos estatais e não estatais no campo da assistência 
social, em consonância com as normas nacionais; 

Inscrever e fiscalizar as entidades e organizações de 
assistência social, bem como os serviços, programas, 
projetos e benefícios socioassistenciais, conforme parâmetros 
e procedimentos nacionalmente estabelecidos.
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Fomento à participação 
no SUAS e à 
intersetorialidade no 
controle social

Estabelecer mecanismos de articulação permanente com os demais 
conselhos de políticas públicas e de defesa e garantia de direitos; 

Estimular e acompanhar a criação de espaços 
de participação popular no SUAS;

Regulamentar 
funcionamento próprio Elaborar, aprovar e divulgar seu regimento interno.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir da NOB-SUAS 2012 (BRASIL, 2012).

A NOB-SUAS 2012 define que as conferências de Assistência 
Social são instâncias responsáveis por deliberar “as diretrizes para 
o aperfeiçoamento da Política de Assistência.” (BRASIL, 2012, p.48).  
Nesse sentido, cabe a elas “a avaliação da política de assistência so-
cial e a definição de diretrizes para o aprimoramento do SUAS, ocor-
rendo no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu-
nicípios.” (BRASIL, 2012, p.48). 

A convocação das conferências de Assistência Social pelos 
conselhos de Assistência Social se dará ordinariamente a cada 04 
(quatro) anos, podendo ser convocadas conferências extraordiná-
rias a cada 02 (dois) anos, conforme deliberação da maioria dos 
conselheiros. Além disso, conforme a NOB-SUAS 2012, poderão ser 
realizadas “etapas preparatórias às conferências, mediante a con-
vocação de pré-conferências, reuniões ampliadas do conselho ou 
audiências públicas, entre outras estratégias de fomento e ampliação 
da participação popular.” (BRASIL, 2012, p.48).

A participação popular no SUAS tem sido viabilizada pela cria-
ção e funcionamento de conselhos e conferências, mas também por 
intermédio de comissões locais, fóruns, mesas e comissões, entre ou-
tros espaços de participação, especialmente dos usuários da política. 
Há experiências locais de instituição de outras instâncias de controle 
social, além dos conselhos e conferências municipais, estaduais e na-
cionais. É o caso do município de Belo Horizonte, Minas Gerais. 
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Para organizar o funcionamento territorializado de instâncias 
de controle social, o Conselho Municipal de Assistência Social de 
Belo Horizonte (CMAS-BH) publicou a Resolução CMAS-BH nº 34, de 
30 de dezembro de 2020, resolução que regulamentou os Conselhos 
Regionais de Assistência Social (CORAS) e as Comissões Locais de 
Assistência Social (CLAS)5.

Os CORAS são instâncias regionais de participação e controle 
social da política pública de Assistência Social de BH, de caráter con-
sultivo, vinculadas ao Conselho Municipal de Assistência Social. As 
CLAS são instâncias de participação e controle social, de caráter con-
sultivo e de abrangência local, que, conforme a resolução, garantem a 
participação popular e democrática dos usuários da Assistência Social 
e demais cidadãos interessados (BELO HORIZONTE, 2021).

O estímulo à participação e ao protagonismo dos usuários nas 
instâncias de deliberação da Assistência Social, como as conferências 
e os conselhos, é condição fundamental para viabilizar o exercício do 
controle social e garantir os direitos socioassistenciais. Para ampliar 
o processo participativo dos usuários, além do reforço na articulação 
com movimentos sociais e populares, diversos espaços podem ser 
organizados, tais como: coletivo de usuários dos serviços, programas 
e projetos socioassistenciais; comissão de bairro; fórum; entre outros. 
Esses espaços devem desencadear o debate permanente sobre os 
problemas enfrentados, o acompanhamento das ações desenvolvidas 
e a discussão das estratégias mais adequadas para o atendimento 
das demandas sociais, com vistas a assegurar o constante aprimora-
mento das ofertas e prestações do SUAS. 

5 O município de Belo Horizonte é dividido em 9 (nove) regionais administrativas, a saber: 
Barreiro, Centro-Sul, Leste, Nordeste, Noroeste, Norte, Oeste, Pampulha e Venda Nova. Con-
forme previsto na Resolução CMAS-BH nº 34/2020, cada uma delas possui um conselho de 
Assistência Social, instância de participação e controle social de caráter consultivo que, entre 
outras responsabilidades, deve monitorar e avaliar a execução do SUAS no âmbito regional. 



35

S U M Á R I O

Constituem-se estratégias para o estímulo à participação dos 
usuários no SUAS (BRASIL, 2012. p. 51): 

I. a previsão no planejamento do conselho ou do órgão gestor da 
política de assistência social; 

II. a ampla divulgação do cronograma e pautas de reuniões dos 
conselhos, das audiências públicas, das conferências e demais 
atividades, nas unidades prestadoras de serviços e nos meios 
de comunicação local;

III. a garantia de maior representatividade dos usuários no pro-
cesso de eleição dos conselheiros não governamentais, de 
escolha da delegação para as conferências, e de realização 
das capacitações; 

IV. a constituição de espaços de diálogos entre gestores, trabalha-
dores e usuários, garantindo o seu empoderamento.

PARTICIPAÇÃO E DELIBERAÇÃO

Como vimos no trecho acima, os conselhos e conferências da 
Assistência Social são considerados instâncias deliberativas. Mas, 
o que isso significa? No que tange à participação, destacamos que 
participar desses espaços requer a construção de deliberações cujas 
condições de possibilidade se ancorem em procedimentos regulamen-
tados e em dinâmicas coletivas que propiciam a argumentação e a 
decisão pública. O poder de decisão sobre os parâmetros para a di-
reção da política pública não se configura como algo unilateral nesse 
tipo de instância, mas como algo partilhado e sustentado em debates 
e manifestações expressas pela pluralidade de interesses e demandas 
dos representantes participantes. Essas manifestações e argumenta-
ções são conhecidas como o “direito à voz” em espaços democráticos.  
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Os participantes podem se expressar de diferentes formas, com argu-
mentos racionais, falas afetivas, testemunhos etc. (CUNHA, 2013).

A deliberação, aqui entendida como a junção desses dois ele-
mentos – argumentação e decisão – “se constitui num processo de 
comunicação intersubjetivo e reflexivo capaz de produzir debates e 
formar opiniões, assim como produzir decisões e formulação de leis e 
políticas” (CUNHA, 2013, p. 58). A autora, fazendo referência a Cohen 
(1997), aponta que a deliberação apresenta os seguintes aspectos 
gerais em sua proposição ideal: “decisão sobre uma agenda, debate 
sobre as propostas e soluções para os problemas da agenda, e con-
clusão sobre uma alternativa” (CUNHA, 2013, p. 58). Na dinâmica de 
um conselho ou conferência de Assistência Social podemos sintetizar 
que a deliberação é um acordo público – antecedido por discussões e 
debates sobre o assunto ou problema a ser solucionado – empreendi-
do pelos diferentes membros da instância e, considerando previsões 
normativas, por colaboradores e atores externos. Esse acordo visa in-
duzir a ação do Estado para o seu cumprimento.

Cabe ressaltar que a decisão resultante de um processo delibe-
rativo precisa ser acordada, mas não necessariamente consensuada. 
Esse apontamento é importante, pois, consenso pressupõe inexistência 
de diferenças e conformidade de opiniões. Por outro lado, em um espa-
ço democrático, tal como o conselho, composto por diferentes atores 
que vivenciam a política de diferentes maneiras, certamente encontra-
remos, no momento da “voz”, divergências nas percepções, interpreta-
ções e propostas de alternativas. Cunha (2013), em nota às formulações 
do filósofo e sociólogo Habermas, e de teóricos deliberativos, ressalta 
a noção de “acordos possíveis, exequíveis e provisórios”. Com isso, a 
autora não exclui a possibilidade de consensos, mas ressalta a possibi-
lidade de não convergência inicial das opiniões dos participantes.

A deliberação, por sua vez, é um processo comunicativo de 
opinião e formação da vontade que se diferencia de outros 
processos de interação política, como a discussão comum, 
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por pressupor a existência de desacordo entre os participan-
tes, antecedentes ao debate, e por estabelecer procedimentos 
que possibilitem o alcance de decisões coletivas, que devem 
ser mutuamente justificadas para aqueles que são afetados 
por elas. A deliberação, portanto, é interação discursiva dinâ-
mica que se sustenta no diálogo decorrente da apresentação 
de razões de diversas ordens e que se orienta para a produção 
de decisões. (CUNHA, 2013, p. 61).

A natureza deliberativa das instâncias de controle social de 
grande parte das políticas sociais pós-Constituição de 1988 é con-
siderada uma inovação nos espaços participativos e democráticos 
vinculados ao Estado. A teoria democrática, conforme Cunha (2013), 
a partir da década de 1990, passou a identificar legitimidade demo-
crática nos processos de decisão coletiva sustentados por reflexão 
e debate, como é o caso das instâncias tratadas neste livro, e não 
apenas nos processos tradicionais vinculados ao mecanismo polí-
tico do voto. Há uma área de estudos e de pesquisas dedicada à 
democracia deliberativa cujos teóricos afirmam que a participação e 
a deliberação são os principais valores democráticos. 

A democracia deliberativa, que não deve ser confundida com a 
democracia direta, é entendida como o conjunto de condições 
sociais e institucionais que promove o debate livre entre cida-
dãos considerados como iguais e favorece a participação, a 
associação e a expressão nos processos políticos. É tal debate 
que sustenta a autorização e o exercício do poder público e que 
garante a responsabilidade e a prestação de contas por parte 
de quem exerce esse poder. (CUNHA, 2013, p. 55).

A instituição e a manutenção dos espaços participativos e delibe-
rativos, assim como a qualidade dos seus processos, dependem, em 
grande medida, dos atravessamentos postos pelas desigualdades es-
truturais que podem ser observadas de diferentes maneiras. Um exemplo 
é a ausência de representação significativa de segmentos populacionais 
subalternizados, tais como as mulheres e os jovens negros. Quando 
há a presença dessas representações, outros fatores podem ser im-
peditivos para a partilha dos processos deliberativos. A reprodução de 
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discurso hegemônico (CUNHA, 2013) ou de histórias únicas (ADICHIE, 
2019), bem como as interrupções e constrangimentos de caráter sexista 
ou etarista, podem ser citados como exemplos dos desafios presentes 
nas instâncias de controle social das políticas públicas sociais. 

Longe de esgotar essa temática, e ao mesmo tempo, dando o 
seu devido destaque como concepção central a ser trabalhada nas 
formações com conselheiros e interessados, elaboramos um quadro 
com onze princípios que orientam a democracia deliberativa, a partir 
da leitura de Cunha (2013).

Quadro 3 - Princípios da democracia deliberativa

Princípio Definição

Igualdade de 
participação

Os cidadãos devem ter igual oportunidade de exercício de 
poder político ou de influência sobre quem o pratica.

Inclusão deliberativa
Devem ser considerados no processo deliberativo os 
interesses e razões de todos que estão sujeitos ao poder 
político e às consequências das decisões desse poder.

Igualdade deliberativa
Todos que participam do processo de deliberação devem ter as 
mesmas oportunidades para a apresentação de seus interesses 
e razões, mesmo que haja desigualdades de recursos e poder6.

Publicidade

A natureza das razões apresentadas, o espaço social 
onde ocorrem as deliberações, os procedimentos 
e meios pelos quais ocorrem os debates e as 
decisões devem ser públicos e coletivos. 

Reciprocidade/
razoabilidade

“Os participantes reconhecem-se e respeitam-se mutuamente 
como agentes morais e, por isso, devem uns aos outros as 
justificações pelas leis que os obrigam mutuamente e pelas 
políticas públicas que eles promulgam coletivamente. Nesse 
sentido, as razões a serem apresentadas ao debate devem ser 
compreendidas, consideradas e potencialmente aceitas ou 
compartilhadas com os demais” (CUNHA, 2013, p. 66).

6 Trata-se de um princípio controverso, embora sustentado na ideia de que o direito de se 
manifestar deve ser garantido a todos que queiram exercê-lo. Sendo assim, diante de uma 
abstrata igualdade deliberativa formal, nos interessa discutir as condições concretas de 
participação/deliberação. Esse ponto será retomado em algumas passagens deste livro.
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Liberdade As liberdades de consciência, de opinião, de expressão e de 
associação devem ser asseguradas no processo deliberativo.

Provisoriedade As regras e os resultados dos processos deliberativos e os 
resultados são provisórios e podem ser contestados. 

Conclusividade
“A deliberação deve gerar decisão racionalmente 
motivada, ou seja, decorrente de razões que são 
persuasivas a todos” (CUNHA, 2013, p. 67)

Não tirania A decisão não deve ocorrer por influências extra-políticas, 
advindas das relações assimétricas de poder, de riqueza etc.

Autonomia

Devem ser asseguradas as condições para a participação 
igualitária e o exercício das capacidades deliberativas, 
garantindo que as manifestações de interesses e opiniões sejam 
determinadas pelos próprios participantes, e não advindas de 
relações de subordinação ou contingências institucionais. 

Accountability As razões que justificam a decisão devem ser examinadas pelos 
participantes, sendo passível, portanto, de serem revistas. 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir da leitura de Cunha (2013, p. 66-67).

INSTÂNCIAS DE PACTUAÇÃO 
E DE NEGOCIAÇÃO DO SUAS

Como vimos até aqui, o caráter democrático e participativo da As-
sistência Social é assegurado por meio da instituição e funcionamento 
de espaços de controle social. Além dos conselhos e conferências de 
Assistência Social, espaços de deliberação da política, há também espa-
ços de negociação e de pactuação, como as Comissões Intergestores.

É importante destacarmos o papel das pactuações no campo 
da gestão democrática e participativa no âmbito do SUAS. Pactuação, 
na gestão da Assistência Social, diz respeito às negociações e aos 
acordos estabelecidos entre os entes federados, por meio de consen-
sos, para a partilha de recursos, a operacionalização, o aprimoramento 
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e a corresponsabilização pelo sistema (BRASIL, 2012). A negociação 
e a pactuação não configuram processos de deliberação e não pres-
supõem votações. Trata-se de concordância e consensualização dos 
entes envolvidos. As pactuações devem ser formalizadas por meio da 
publicação do respectivo ato administrativo, cabendo aos gestores 
ampla divulgação dessas, em especial na rede articulada de informa-
ções para a gestão da Assistência Social (BRASIL, 2012). 

Conforme a NOB-SUAS 2012 (BRASIL, 2012, p.51-52), são ins-
tâncias de negociação e de pactuação do SUAS: “I - Comissão Inter-
gestores Tripartite - CIT, no âmbito nacional; II - Comissão Intergestores 
Bipartite - CIB, no âmbito estadual.”

As Comissões Intergestores devem ser dotadas de secretaria 
executiva, com a atribuição de exercer as funções administrativas per-
tinentes ao seu funcionamento, contando com quadro técnico e admi-
nistrativo do órgão gestor correspondente. “As pactuações da CIT e das 
CIBs devem ser encaminhadas aos respectivos Conselhos de Assistên-
cia Social para conhecimento e deliberação dos assuntos de sua com-
petência.” (BRASIL, 2012, p.52). Abaixo, segue a composição da CIT e 
das CIBs, conforme previsto na NOB-SUAS 2012 (BRASIL, 2012, p.52):

Art. 129. A CIT é integrada pelos seguintes entes federativos:

I. União, representada pelo Órgão Gestor Federal da política de 
assistência social;

II. Estados e Distrito Federal, representados pelo Fórum Nacional 
de Secretários (as) de Estado de Assistência Social - FONSEAS; 

III. Municípios, representados pelo Colegiado Nacional de Gesto-
res Municipais de Assistência Social - CONGEMAS. 

Art. 130. A CIB é integrada pelos seguintes entes federativos: 
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I. Estado, representado pelo Órgão Gestor Estadual da política de 
assistência social;

II. Municípios, representados pelo Colegiado Estadual de Gesto-
res Municipais de Assistência Social – COEGEMAS.

Vale citar, ainda, a caracterização das entidades FONSEAS e CON-
GEMAS tal como previsto na norma em questão (BRASIL, 2012, p.52):

Art. 131. O FONSEAS e o CONGEMAS são reconhecidos como 
entidades sem fins lucrativos que representam, respectivamen-
te, os secretários estaduais e do Distrito Federal, e os secretá-
rios municipais de assistência social, responsáveis pela indica-
ção dos seus representantes na CIT. 

Art. 132. Os COEGEMAS são reconhecidos como as entidades 
sem fins lucrativos que representam os secretários municipais 
de assistência social no âmbito do Estado, responsáveis pela 
indicação das suas representações nas CIBs. Parágrafo único. 
Os COEGEMAS devem estar vinculados institucionalmente ao 
CONGEMAS, na forma que dispuser seus estatutos. 

FONSEAS, CONGEMAS, COEGEMAS cumprem um importante 
papel de articulação política em torno das pautas da Assistência Social.  
O CONGEMAS, por exemplo, tem como referência os seguintes objetivos:

Defender a Assistência Social como Política de Seguridade, 
conforme os princípios constitucionais e as diretrizes da LOAS - 
Lei Orgânica de Assistência Social;

Assegurar a perspectiva municipalista da Assistência Social, 
buscando o atendimento e a efetivação de uma rede de servi-
ços adequada às características regionais e locais através de 
um processo que garanta recursos financeiros das três esferas 
de governo aos municípios;

Participar da formulação da Política Nacional de Assistência 
Social, acompanhando a sua concretização nos Planos, Pro-
gramas e Projetos;

Coletar, produzir e divulgar informações relativas à área de 
Assistência Social. (CONGEMAS, [201-], s/p).
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GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA 
DO TRABALHO NO SUAS

Tendo como referência a diretriz constitucional, reafirmada na 
LOAS, compreende-se que a gestão democrática e participativa deve 
ser o horizonte de construção das ações do SUAS. O referido modelo 
de gestão propõe assegurar o permanente diálogo entre gestores go-
vernamentais e os diferentes atores da sociedade civil, diálogo que pro-
duz subsídios e cria condições de possibilidade da democratização da 
tomada de decisão sobre a condução da política de Assistência Social.

A participação social deve constituir-se em estratégia presente 
na gestão do SUAS, por meio da adoção de práticas e meca-
nismos que favoreçam o processo de planejamento e a exe-
cução da política de assistência social de modo democrático 
e participativo. (BRASIL, 2012, p. 47).

A qualidade dos serviços socioassistenciais ofertados à popu-
lação depende da estruturação do trabalho, da qualificação e valori-
zação dos trabalhadores atuantes no SUAS. As ações de gestão do 
trabalho e de educação permanente ressignificam a tradicional pers-
pectiva de gestão dos recursos humanos da Assistência Social no âm-
bito da gestão pública, estabelecendo o compromisso técnico, ético e 
político com a oferta de qualidade dos serviços, programas, projetos e 
benefícios do SUAS (BRASIL, 2006; BRASIL, 2012).

A gestão do trabalho no SUAS, tal como prevista na Norma 
Operacional Básica de Recursos Humanos (NOB-RH) (BRASIL, 2006) 
compreende uma série de ações que possibilitam a organização e o 
funcionamento do sistema, destacando a educação permanente, a 
desprecarização do trabalho, a organização das equipes de referên-
cia, a construção de protocolos e normas que garantam a qualida-
de de vida dos trabalhadores, dentre outros aspectos. Destaca-se 
que os dois Planos Decenais de Assistência Social – 2005/2015 e 
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2016/2026 (BRASIL, 2007; BRASIL, 2016 a) – definem o investimento 
na gestão do trabalho na Assistência Social e na criação e fortaleci-
mento de mecanismos que possam regular as relações entre gesto-
res, trabalhadores e prestadores de serviços socioassistenciais como 
meta a ser alcançada pelos entes federados. 

Segundo a NOB-SUAS 2012 (BRASIL, 2012, p.46), a gestão do 
trabalho no SUAS “compreende o planejamento, a organização e a 
execução das ações relativas à valorização do trabalhador e à estrutu-
ração do processo de trabalho institucional, no âmbito da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos municípios. ” A NOB-RH (BRASIL, 
2006) preconiza que a democratização das relações de trabalho e a 
incorporação do conhecimento produzido no fazer cotidiano dos tra-
balhadores deverão ser efetivadas a partir da implementação de uma 
gestão colegiada e participativa. Caminhemos no sentido de exempli-
ficar as instâncias constituídas para efetivar tal processo, começando 
pelos Núcleos de Educação Permanente. 

Os Núcleos de Educação Permanente do SUAS são instâncias 
colegiadas consultivas e de assessoramentos ao órgão gestor da po-
lítica de Assistência Social em cada ente federado na implementação 
das ações de educação permanente (BRASIL, 2013). A Assistência 
Social requer novos conhecimentos, habilidades e atitudes de seus 
operadores, principalmente os trabalhadores e gestores, frente às 
necessidades de um sistema descentralizado que visa ser cada vez 
mais participativo e comprometido com um projeto emancipatório 
de sociedade (BRASIL, 2013). A instituição de Núcleos de Educação 
Permanente do SUAS, em conjunto com a implementação da área de 
gestão do trabalho e educação permanente, coloca em evidência a 
profissionalização da Assistência Social, rompendo com a lógica do 
voluntariado e da benesse na execução de suas ofertas. Esforços 
permanentes de capacitação e desenvolvimento profissional consti-
tuem estratégia fundamental para fortalecer a capacidade técnica de 
governo da administração pública, capacidade imprescindível para 
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assegurar a efetividade das políticas sociais. A administração públi-
ca precisa ter objetivos nítidos e factíveis, e dispor de mecanismos 
que assegurem governabilidade de suas ações em direção aos com-
promissos democraticamente firmados. Por isso, será necessário, na 
administração pública, contar com capacidade técnica para viabilizar 
as escolhas e os caminhos definidos (BRASIL, 2015c).

Os Núcleos devem ser compostos pelos atores do SUAS, em 
especial trabalhadores, gestores e conselheiros. De uma forma geral, 
nas experiências até então em curso, esses núcleos possuem repre-
sentações de usuários, de trabalhadores, do órgão gestor, das orga-
nizações da sociedade civil com atuação no SUAS; dos conselhos 
de Assistência Social, de Instituições de Ensino Superior, Escolas de 
Governo e Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e 
de conselhos das categorias profissionais, conforme normativas do 
SUAS. O funcionamento dos Núcleos se insere numa perspectiva de 
construção democrática e participativa dos processos de formulação 
de diagnósticos e de planejamento e implementação das ações de 
formação e capacitação. Ademais, os Núcleos são espaços que con-
tribuem para a disseminação do saber e da experiência construída pe-
los atores da Assistência Social no âmbito da gestão e do provimento 
de serviços, programas, projetos e benefícios (BRASIL, 2013).

As Mesas de Negociação ou de Gestão do Trabalho do SUAS 
são espaços permanentes de diálogo e de negociação na perspectiva 
da qualificação dos serviços, programas, projetos, benefícios socioas-
sistenciais e transferência de renda, da valorização dos trabalhadores 
e da organização institucional do trabalho no sistema. Para exemplifi-
car a perspectiva de organização desses espaços, novamente, tome-
mos como referência a experiência do município de Belo Horizonte. 

Em Belo Horizonte, conforme a Portaria SMAAS n° 16, de 22 de 
julho de 2017 (BELO HORIZONTE, 2017a), alterada pela Portaria SMA-
SAC nº 24, de 29 de novembro de 2017 (BELO HORIZONTE, 2017b), 
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na composição da Mesa Municipal de Gestão do Trabalho estão pre-
sentes representantes da gestão do SUAS – órgão gestor e direção das 
organizações da sociedade civil com atuação no SUAS –, dos trabalha-
dores do setor público e privado e dos usuários. Conforme previsão re-
gimental, as representações que compõem esse dispositivo assumem 
o compromisso de buscar soluções negociadas para os assuntos de 
interesse da gestão do trabalho, democratizando as decisões e pro-
pondo soluções para conflitos nesta área (BELO HORIZONTE, 2018). 
Para tanto, a Mesa Municipal de Gestão do Trabalho do Sistema Único 
de Assistência Social – SUAS/BH tem produzido debates e consensos 
com relação a diretrizes éticas, técnicas e políticas para a gestão do 
trabalho, sendo esses publicizados por meio de protocolos notas7. 

PARTICIPAÇÃO E TRABALHO SOCIAL 
NA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Até aqui apresentamos as instâncias instituídas formalmente 
para a participação e o controle social da Assistência Social. Com 
base em nossa experiência, observamos que essa apresentação é 
insuficiente para abarcar questões recorrentes e fundamentais para 
quem atua no cotidiano das unidades socioassistenciais e se depara 
com os conflitos existentes entre a prática do controle social institu-
cionalizado e as utopias dos projetos ético-políticos que implicam 
seus atores no desenvolvimento do trabalho social como ação de 
controle social. Por esse motivo, destacamos a seguir a dimensão 
ético-política do trabalho no SUAS.

7 Cf.1)Protocolo MMGT/SUAS-BH n º 01/2019 – dispõe sobre a participação das trabalha-
doras e trabalhadores do SUAS-BH nas instâncias de gestão participativa e de controle 
social do Sistema Único de Assistência Social do município de Belo Horizonte – SUAS-
-BH; 2) Protocolo MMGT-SUAS-BH nº 01/2021 – dispõe sobre as diretrizes de condições 
técnicas e éticas para os processos de trabalho da atenção para a população em si-
tuação de rua de Proteção Social Especial – PSE em média complexidade nos CREAS 
(BELO HORIZONTE, 2019; BELO HORIZONTE, 2021).  



46

S U M Á R I O

De forma didática, abordaremos a dimensão ético-política do tra-
balho social no SUAS a partir de duas perspectivas que não se excluem. 
Uma diz respeito à natureza própria do trabalho em serviço e a outra 
relaciona-se às ações de cunho político-organizativas (BRASIL, 2016b). 

Conforme o documento “Fundamentos ético-políticos e rumos 
teórico-metodológicos para fortalecer o Trabalho Social com Famílias 
na Política Nacional de Assistência Social” (BRASIL, 2016b), o traba-
lho em serviço difere de outras modalidades de trabalho, visto que 
não gera um tipo de produto que possa ser armazenado e utilizado 
posteriormente. Os serviços não produzem, por exemplo, alimentos, 
mobiliário ou qualquer outro bem que tenha um uso futuro. Como 
aponta o texto citado, a produção e o consumo do trabalho em servi-
ço acontecem de forma simultânea.

Além desse aspecto, outra característica marcante do trabalho 
em serviço é a sua natureza relacional, o que “implica uma relação 
entre o prestador e o usuário do serviço” (BRASIL, 2016b, p.16). Tais 
características contribuem para que a qualidade, os resultados e a 
direção do serviço também sejam dependentes da relação estabele-
cida entre ambos os atores – prestadores e usuários. Sendo assim, 
essa modalidade de trabalho não pode ser totalmente controlada ou 
capturada (BRASIL, 2016b). Segundo Santos (2014, p. 50), em pes-
quisa sobre o trabalho dos profissionais de psicologia no SUAS, “não 
é possível universalizar este contato”. Essa impossibilidade é efeito 
de duas especificidades do trabalho no campo: a) cada interação se 
configura como um encontro de afetações entre sujeitos-técnicos e 
sujeitos-usuários e; b) o trabalho na Assistência Social destina-se à 
produção de proteção social numa realidade de extrema desigualda-
de social em suas diferentes expressões.

Pode-se afirmar, então, que não se tem o controle absoluto do 
que ocorre nos atendimentos/acompanhamentos – na relação direta 
com os usuários e famílias – nem nos efeitos posteriores aos processos 
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interventivos. O caráter relacional do trabalho social diz respeito tanto 
à relação estabelecida entre trabalhadores e usuários quanto aos efei-
tos produzidos pelas intervenções no campo das relações sociais do 
público atendido. As ações do trabalho social, diz o documento citado 
(BRASIL, 2016b), terão efeitos nas trocas sociais nas quais as famílias 
estão envolvidas, tendo incidência nas “relações que se estabelecem 
entre a família com outras esferas da sociedade – tais como Estado e 
Mercado – [e também] entre os membros da família e da família com sua 
rede social primária. ” (BRASIL, 2016b, p.17).

A dimensão político-organizativa refere-se ao trabalho dirigido à 
mobilização da sociedade civil, especificamente dos usuários. Assim, 
compreende-se que o trabalho social é atravessado por algo próprio 
do encontro humano, posto que se trata de um trabalho fundamenta-
do na dimensão relacional. Sendo assim, o caráter ético-político des-
se trabalho reside, principalmente, no reconhecimento da capacidade 
de autonomia e da condição de sujeito de direitos que são inerentes 
ao público usuário. Tal processo passa também pelo reconhecimento 
das vulnerabilidades e violações de direitos decorrentes da dinâmica 
complexa dos sistemas estruturais de opressão. Esse reconhecimento 
deve ser propulsor de ações que buscam a emancipação. O projeto 
ético-político do SUAS deve trazer em seu bojo, conforme Braga (2014), 
aspectos civilizatórios mais amplos, no intuito de buscar maior liberdade, 
condições de justiça social e a igualdade nas diferenças (BRAGA, 2014).

Cabe destacar o artigo 6° da NOB-SUAS 2012, artigo que 
aponta, entre outros, os seguintes princípios éticos da oferta da pro-
teção social no SUAS:

I. defesa incondicional da liberdade, da dignidade da pessoa hu-
mana, da privacidade, da cidadania, da integridade física, moral 
e psicológica e dos direitos socioassistenciais; 
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II. defesa do protagonismo e da autonomia dos usuários e a recu-
sa de práticas de caráter clientelista, vexatório ou com intuito de 
benesse ou ajuda. (BRASIL, 2012, p.17-18).

O reconhecimento de tais princípios e responsabilidades éti-
co-políticas, além dos códigos profissionais de cada categoria, é o 
elemento que deve orientar o desenvolvimento do trabalho social com 
as famílias e indivíduos. Ao mesmo tempo, tal reconhecimento faz 
com que as ações de natureza político-organizativas (BRASIL, 2016b) 
também sejam parte desse trabalho. Na perspectiva da ampliação e 
garantia de direitos, tais ações têm como principal objetivo a busca 
de soluções para as necessidades apontadas pelo público atendido e 
para aquelas percebidas no trabalho desenvolvido nos territórios (BRA-
SIL, 2016b). A ideia central aqui é incidir no campo da esfera pública, 
de modo que dificuldades e problemas enfrentados pela população 
possam ter lugar nos espaços de tomada de decisão. 

A mobilização da sociedade civil por parte das equipes tor-
na-se elemento de destaque em tal processo (BRASIL, 2016b).  
A partir do raciocínio exposto no documento citado (BRASIL, 2016b), 
depreende-se que a participação de trabalhadores nas instâncias re-
presentativas da sociedade civil, assim como a assessoria a grupos 
ou entidades que defendem a garantia de direitos do público atendi-
do pelo SUAS, é parte fundamental do trabalho social com famílias. 
Nesse sentido, tais ações, assim como outras qualificadas como de 
natureza político-organizativas, são concernentes à dimensão ético-
-política, posto que que seguem como orientação “a defesa intransi-
gente dos direitos socioassistenciais”8.

8 “A defesa intransigente dos direitos socioassistenciais” é um dos princípios éticos para os 
trabalhadores da Assistência Social previstos na NOB-RH SUAS (BRASIL, 2006). 
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Nesta segunda parte do livro, colocamos em destaque alguns 
dos conceitos presentes na parte I que, em nossa avaliação, devem 
ser considerados no movimento contínuo de reflexão crítica sobre a 
participação popular e o controle social da Assistência Social. São 
eles: participação, cidadania e sociedade civil.

PARTICIPAÇÃO

Participar, no sentido comum, em linguagem do cotidiano ou de 
dicionário9, tem a ver com fazer parte ou tomar parte de algo. No âmbito 
da Assistência Social, temos pelo menos três sentidos para a ideia de 
participação (FIRMINO, 2018): 

a. O primeiro diz respeito aos processos de organização cotidia-
na dos serviços, programas e unidades. Podemos citar, como 
exemplo, a participação de usuários nas assembleias das uni-
dades de acolhimento institucional, nas reuniões de planeja-
mento das ações dos CRAS , do Serviço de Convivência e For-
talecimento de Vínculos, etc.;

b. O segundo tem relação com a participação do público atendido 
na direção e decisões referentes ao seu próprio atendimento/
acompanhamento e tratamento de suas demandas. Aqui, fa-
zemos menção à participação na construção dos Planos de 
Acompanhamento Individual e/ou Familiar; 

c. Por fim, o tema da participação social propriamente dita. Neste 
caso, diz respeito à atuação de usuários, trabalhadores e ges-
tores nas ações do controle social da Assistência Social, nas 

9 Os dois significados citados aparecem, por exemplo, no “Dicionário Michaelis”, em sua 
versão on-line. Cf. https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-bra-
sileiro/participar/

https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/participar/
https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/participar/
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instâncias de gestão democrática e participativa e também em 
outros espaços de tomada de decisão. Citemos, como exem-
plo, o orçamento participativo, os diversos fóruns, conselhos, 
comitês, grupos de trabalho e colegiados no âmbito dos pode-
res executivo e legislativo.

A participação nesses espaços, como destacado na primeira 
parte deste livro, se dará por meio de representações. Pode-se afirmar, 
aliás, que a representação é um elemento essencial, não somente da 
democracia representativa organizada através do voto, mas, também 
da democracia participativa. 

Desse modo, mesmo na democracia participativa, não sere-
mos, necessariamente, os responsáveis diretos pela tomada de de-
cisão. Podemos estar nos espaços de tomada de decisão desde que 
sejamos representantes de determinado segmento, pauta ou catego-
ria. Esse é o tradicional modo de funcionamento nos diversos disposi-
tivos e instâncias dos quais a população pode participar. Assim o é na 
Saúde, na Educação, na Habitação, na Cultura e em outras políticas. 

A participação da sociedade nos espaços de formulação e con-
trole, sempre pela via da representação, tem a ver com a possibili-
dade concreta de incidência nas tomadas de decisão ou, em outras 
palavras, seguindo o raciocínio de Dagnino (2004), com as possibili-
dades de partilha de poder. Partilhar o poder é, nesse sentido, o sumo 
da questão. Afinal, o preceito constitucional e o espírito construído no 
campo da Assistência Social, pós 1988, aponta para isto: um modo de 
partilha do poder de gerir a organização da política - do ponto de vista 
do desenho e do acompanhamento da execução orçamentária, por 
exemplo - nas três esferas de governo. A pergunta que nos ocorre diz 
respeito às possibilidades concretas de efetivar tal projeto. 

De posse de um desejo democrático, para utilizarmos a lingua-
gem de Castoriadis (1982), vale a pena refletirmos sobre esses es-
paços ou lugares: como eles são organizados? Quem direciona os 
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encaminhamentos? As mulheres participam desses espaços, as mu-
lheres são interrompidas nesses espaços? Quais as possibilidades de 
participação das pessoas com deficiência?  Há acessibilidade e reco-
nhecimento da fala e das pautas deste grupo? A população negra está 
representada nesses espaços? 

Conforme constata Cunha (2013, p.123-4):

Os sujeitos que estão envolvidos nos processos deliberativos 
relacionados à política de assistência social constituem-se na 
melhor expressão da desigualdade brasileira, pois incluem re-
presentantes das elites políticas e, ao mesmo tempo, dos seto-
res mais fragilizados da sociedade. 

A desigualdade social brasileira refletirá as possibilidades de 
participação nos referidos espaços. No contexto da pandemia da 
COVID-19, período em que foi necessário utilizar softwares e apli-
cativos para a realização de reuniões, por exemplo, a desigualdade 
digital se tornou mais evidente. Daí, cabe perguntar se os insumos 
necessários para a participação de modo remoto – acesso à internet, 
smartphones ou computadores – estão disponíveis. Em resumo, te-
mos de nos perguntar sobre as condições concretas de participação, 
sobre sua qualidade (da participação) e sua efetividade deliberativa 
nos espaços em que a tomada de decisão ocorre por meio de deli-
beração, ponto que será abordado adiante. 

Defender a participação como projeto e direção exigirá a ade-
quada alocação de recursos, bem como outras ações de articulação, 
tais como disponibilidade de espaço físico e de assessoramento a 
movimentos sociais, por exemplo. Um desafio ainda enfrentado é o 
reconhecimento do lugar político da organização de trabalhadores 
e de sua importante participação nos espaços de controle social 
do SUAS. A garantia de participação dentro da jornada de trabalho 
ainda não é a realidade de muitos municípios brasileiros, incluindo 
as metrópoles. Como tudo nesta seara, ainda segue como uma dis-
puta de projetos e de concepções.
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Ainda no que diz respeito à ideia de representação, cabe desta-
car que a participação exige de cada pessoa um esforço subjetivo que 
produz uma espécie de aposta nos projetos e nas pessoas represen-
tantes. É como se fosse parte de um acordo: confia-se nas represen-
tações e aposta-se que elas farão as defesas acordadas. Produzimos 
os apoios necessários e apostamos que as nossas pautas serão sus-
tentadas, pela via da representação, onde quer que seja. No sentido de 
ampliar o debate, vale ressaltar que a dimensão da aposta atravessa 
também a democracia representativa. Por isso, na democracia repre-
sentativa, o aspecto partidário é de suma importância. Entendemos 
que, em tese, além das propostas de cada candidatura, vota-se numa 
perspectiva de projeto maior sustentada pelos ideais do partido.

Retomando o aspecto da participação, principalmente no con-
trole social, entendemos ser necessário, além do voto de confiança, 
da aposta, a criação de mecanismos que aproximem mais as pes-
soas representadas de seus representantes. Atualmente, principal-
mente após o advento da pandemia da Covid-19, a utilização de fer-
ramentas remotas de comunicação, tais como o aplicativo Whatsapp, 
tem ocupado um papel central na manutenção de diálogo mais pró-
ximo. Havendo situações sanitárias adequadas, reuniões presenciais 
periódicas também podem ser um excelente recurso. Cada grupo 
deve encontrar a maneira de comunicação adequada à sua própria 
realidade, de modo que a relação representante-representado, em-
bora sempre desafiadora, possa gerar boas trocas. 

CIDADANIA

Quando falamos sobre “o direito a ter direitos”, trazemos à cena 
a ideia de cidadania. Nessa perspectiva, compreendemos que a Cons-
tituição de 1988 é a constituição cidadã porque fez uma espécie de um 
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grande acordo: ao mesmo tempo que é liberal e faz a defesa da pro-
priedade, mantendo um discurso forte sobre a liberdade, por exemplo, 
ela se assume como uma constituição de cunho reformista, programá-
tica, inclusive na esfera econômica. 

Os interesses de ganhos e lucros do mercado estão lá, mas 
também há uma espécie de programa que tem raiz nos pactos inter-
nacionais, nos tratados e acordos relativos aos direitos humanos, com 
destaque para o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais 
e Culturais de 1966 (BRASIL, 1992). A perspectiva cidadã da Carta Mag-
na ressalta o reconhecimento do “direito a ter direitos”, principalmente 
em relação aos direitos sociais (artigo 6º) nos quais se insere a assis-
tência aos desamparados (e consequentemente a Assistência Social).

A cidadania não se resume aos direitos sociais ou ao princípio 
da dignidade da pessoa humana de forma abstrata. A cidadania tem 
a ver com o direito de poder existir e com a defesa de possibilidades 
de distintos projetos de vida. Então, além das necessidades de so-
brevivência, a perspectiva cidadã incorpora aquilo que, há algumas 
décadas, se nomeava “novos direitos”: os direitos de reprodução, da 
sexualidade, as questões de gênero, de caráter étnico-racial, dos po-
vos originários, ou seja, os diversos atravessamentos identitários e, 
por isso mesmo, políticos que nos situam como uma pessoa humana.  

Essa concepção não se limita a provisões legais, ao acesso 
a direitos definidos previamente ou à efetiva implementação 
de direitos formais abstratos. Ela inclui a invenção/criação 
de novos direitos, que surgem de lutas específicas e de suas 
práticas concretas. Nesse sentido, a própria determinação do 
significado de “direito” e a afirmação de algum valor ou ideal 
como um direito são, em si mesmas, objetos de luta política 
(...). (DAGNINO,2004, p.108, grifos nossos).

Tal construção tem a ver com projetos, crenças e concepções, 
o que se torna objeto de disputas e lutas nas experiências concretas. 
A disputa vai passar, inclusive, pela própria noção de cidadania. 
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Como Dagnino (2004) destaca, sob a égide da perspectiva neoli-
beral que orienta o cenário brasileiro, temos vivido uma passagem, ain-
da que não sem resistências ou nuances, da cidadania como elemento 
político – que tem a ver com o direito a ter direitos nos moldes em parte 
assumidos pela Constituição – para uma dimensão individualizante, sob 
forte influência de aspectos morais. Quando assistimos no comercial 
de TV aquela chamada que diz “Cidadania, a gente vê por aqui!”, já 
sabemos do que se trata. Normalmente, o fato noticiado diz respeito 
a um tipo de ação isolada, seja de uma empresa privada, dotada de 
responsabilidade social, ou de uma pessoa física. Há vários prêmios or-
ganizados por veículos de comunicação que condecoram os chamados 
bons exemplos, pessoas que desenvolvem alguma atividade de caráter 
caritativo ou projeto caracterizado como “social”. Um dos grandes even-
tos anuais que nos convocam à vertente moral da cidadania é o “Progra-
ma Criança Esperança”, campanha realizada pelo Grupo Globo desde 
1985. Basicamente, trata-se de uma campanha de arrecadação de doa-
ções que serão usadas em algum projeto, de caráter esportivo, cultural 
ou profissionalizante, destinado às crianças, adolescentes e jovens. 

Queremos frisar aqui que o destaque dado à perspectiva da 
caridade produz a diluição e o enfraquecimento da noção de cida-
dania e do projeto construído na Constituição de 1988. Isso não é 
efeito do acaso, e sim das disputas. A insistência com essa visão, 
essa transformação da cidadania em uma espécie de solidarieda-
de de cunho moral-religioso, e novamente remetemos à Dagnino 
(2004), faz parte de um conjunto de estratégias pelas quais cria-se 
a ideia de que o Estado, fracassado e inoperante, deve se afastar, 
ao passo que o mercado e a filantropia vão cuidar de nossas vidas. 
Tal raciocínio é herança de um projeto, ainda em curso, que defen-
de a redução do papel do Estado, principalmente na popularmente 
chamada “área social”, e apresenta a iniciativa privada como uma 
espécie de bálsamo. Nesse cenário, é possível, ao mesmo tempo, 
uma empresa produzir um desastre ambiental sem precedentes, 
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que ceifa uma quantidade enorme de vidas, e financiar projetos de 
caráter filantrópico. É como se a dimensão da cidadania escapasse 
à noção de um projeto maior de sociedade, se diluindo, no caso em 
questão, numa perspectiva de responsabilidade social empresarial.

A retirada do aspecto político e cidadão da vida em socieda-
de gera outras derivações. Uma consequência marcante, em nosso 
entendimento, é a perda do sentido político no aspecto partidário e 
no que diz respeito à função exercida, ao cargo. Atualmente, além do 
discurso que desqualifica sindicatos e movimentos sociais, persona-
gens históricos das lutas pela perspectiva cidadã no país, também 
vivemos um rechaço aos partidos políticos. Curiosamente, as prin-
cipais figuras que vão aparecendo no cenário político, em âmbito 
local ou nacional, são aquelas que se apresentam como antipolíticas, 
embora participem das dinâmicas partidárias, ou de cargos, há muito 
tempo. Vale lembrar que Jair Bolsonaro, ainda candidato, se valeu 
desse discurso durante toda a corrida eleitoral de 2018. 

Essa construção, essa mudança de chave, vai ter impacto direta-
mente no tema central deste nosso debate, a articulação entre controle 
social e participação. Isso porque nos parece impossível produzir qual-
quer construção de caráter democrático sem ter em mente a natureza 
do projeto de sociedade que estamos defendendo. Sendo assim, na 
medida em que ganha destaque a vertente moral-religiosa, a dimensão 
propriamente política da cidadania, e de seus correlatos – democracia, 
controle social, participação –, será colocada em segundo plano. 

SOCIEDADE CIVIL

Um dos termos mais presentes nos documentos e discursos do 
controle social no SUAS é sociedade civil. A sociedade civil representa 
todos os grupos não governamentais da Assistência Social que serão 
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diretamente afetados pelas decisões vinculantes dessas instâncias. 
Por essa razão, devem compor conselhos e participar das conferên-
cias, conforme as diretrizes de participação popular do SUAS e dos 
princípios da democracia deliberativa. 

Apresentamos na primeira parte deste livro quem são os atores 
que compõem as instâncias de controle social. Agora, apontaremos 
mais alguns elementos de caracterização para aprofundarmos a refle-
xão sobre esse segmento indubitavelmente necessário na democrati-
zação do poder político na construção das políticas públicas estatais.  
As perguntas que orientarão esses apontamentos são: o que é sociedade 
civil e qual a sua inter-relação com o Estado? O que é Estado? É a partici-
pação da sociedade civil nos espaços de controle social a concretização 
da participação popular? A ideia aqui é apresentar notas introdutórias, 
seguindo o objetivo desta publicação, ressaltando o que comumente dei-
xamos escapar no cotidiano da participação no controle social. 

Sociedade civil é uma categoria que nasce junto com a criação do 
Estado na Idade Moderna, momento em que há a ascensão da socieda-
de burguesa e do sistema capitalista. Portanto, ao falar de sociedade ci-
vil, falaremos também de Estado. Na atualidade, segundo Fontes (2008, 
p. 330), “tanto o conceito como as próprias entidades da sociedade civil 
são âmbito de intensas lutas sociais entre uma abordagem (e uma práti-
ca) de cunho liberal e uma abordagem (e uma prática) crítica”. 

Considerando o pensamento liberal clássico, o Estado é uma 
entidade que possui lógica e razão própria. O pensamento dos auto-
res contratualistas define Estado como um pacto, um contrato entre 
os indivíduos que precisam dessa entidade externa para o controle 
da violência e para a garantia da vida. Esse controle se faz neces-
sário, por exemplo, na visão de Thomas Hobbes (1588-1679), pen-
sador inglês e defensor da ideia de que os indivíduos tenderiam na-
turalmente ao egoísmo e à luta permanente de todos contra todos.  
Já no pensamento de Jonh Locke (1632-1704), outro liberal inglês, 
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o Estado, além do controle da violência, tem a função de garantidor 
da propriedade privada. Na visão de Locke, a propriedade é atributo 
fundamental da natureza humana (FONTES, 2008). 

Segundo Fontes (2008, p. 370), 

Hoje sabemos que nenhuma evidência histórica lastreia essa 
suposição de guerra contra todos. As sociedades sem Estado 
jamais foram marcadas por violência interna similar e, ao con-
trário, seus integrantes mantinham relações bem menos tensas.

A perspectiva contratualista, na qual o Estado se constitui a 
partir de um pacto social entre indivíduos que se subordinam ao seu 
poder – tal como uma entidade externa – para assegurar direitos 
como a segurança e a propriedade privada, terá efeitos nocivos em 
nosso entendimento. Isso porque produzirá a falsa ideia de que, con-
forme sinaliza Miranda (2021, p. 51), o Estado “representa a soma 
dos interesses da coletividade e ocupa uma posição de neutralidade 
em relação à sociedade que o funda. ” Esse autor, em acordo com 
Hegel (1770-1831), afirma que o Estado é a base da sociedade civil, 
lógica inversa à noção apresentada acima. 

Adotamos o último entendimento, já que este, numa visão mate-
rialista e dialética, nos sinaliza que o Estado é produto das relações so-
ciais que se desenvolvem na sociedade e não representa a coletiviza-
ção dos interesses da sociedade civil. Tal conciliação de interesses não 
nos parece ser possível em uma sociedade de classes, nos moldes em 
que vivemos, definida pelo modo de produção global capitalista, suas 
particularidades e dinâmicas locais. 

A criação do Estado implica duas categorias de sociedade: a 
sociedade política e a sociedade civil. A sociedade política seria aquela 
composta pelos órgãos do Estado e a sociedade civil seria aquilo que 
comumente consideramos “a sociedade”, os indivíduos e grupos que 
compõem a vida social. Nessa perspectiva, 
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introduz-se uma cisão insuperável entre o Estado e a sociedade: 
a sociedade seria natural, enquanto o pacto seria uma conven-
ção a ser administrada; a sociedade civil seria o local da vida pri-
vada, enquanto a sociedade política se regeria por imperativos 
distintos (vida, segurança, propriedade, ordem e defesa externa 
constituiriam a razão de Estado); finalmente, e sua derivação 
mais problemática, o pacto, embora resulte de uma ação hu-
mana, não poderia por ela ser rompido, sob o risco de imediato 
retorno à barbárie (ou violência). (FONTES, 2008, p. 371).

Essa cisão naturalizada, nos termos de Amaral (2010, p. 91), 
uma contraposição entre exterioridade e unidade entre sociedade 
civil e Estado,

nos coloca diante dos argumentos que sinalizam para uma de-
mocracia e uma cidadania que ora mantém os indivíduos vin-
culados à racionalidade do mercado e, em consequência dis-
so, expressam a ideologia dominante, ora se constituem como 
supostos da existência de um projeto societário diferenciado e 
emancipador, cujos protagonistas são os movimentos sociais 
organizados e a hegemonia que estes constroem nos proces-
sos de crítica à ordem dominante e na negação dos supostos e 
práticas que reificam a subsunção do trabalho ao capital. 

A autora, fazendo referência ao pensamento de Gramsci (1891-
1937), pensador marxista italiano, menciona que a dicotomia entre so-
ciedade política e sociedade civil expressa relações de contradição e 
conflitos, e não de colaboração. 

A sociedade civil deve ser pensada no conjunto articulado 
das ideologias, das instituições que operam essas ideologias 
e dos projetos que constituem o horizonte e a proposta da 
ordem (...). Ela expressa a luta, os conflitos e articula, confliti-
va e contraditoriamente, interesses estruturalmente desiguais. 
(AMARAL, 2010, p. 87).

É importante voltar à citação de Fontes (2008), quando essa 
aponta que há sociedades sem Estado. Na sociedade feudal, por 
exemplo, não havia Estado. O senhor feudal determinava diretamen-
te todos os aspectos da vida política, social e econômica de seus 
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servos. Segundo Mascaro (2015), não há um tipo de Estado para 
cada modo de produção econômica. Podemos dizer a respeito da 
existência de diferentes formas de organização política nos diferentes 
modos de produção, mas, a forma política Estado, como a conhece-
mos, só existe na lógica do capitalismo.

O Estado resulta da relação entre classes sociais e, portanto, 
encontra sua razão de ser nesta relação. A aparência de se-
paração é legitimada e reforçada pelos filósofos que sustenta-
vam uma burguesia em ascensão. É a forma pela qual opera 
exatamente a ideologia. Supor um Estado com lógica própria, 
distinta daquela que permeia a vida social, permite justificar a 
perpetuação desta mesma forma de organização da vida social. 
(FONTES, 2008, p. 372).

As classes fundamentais na ordem capitalista de produção, 
burguesia e proletariado, estabelecem entre si relações de domina-
ção. A primeira classe é composta por aqueles que detêm os meios 
de produção, seja no cenário industrial, latifundiário ou financeiro. A 
segunda classe, a “classe-que-vive-do-trabalho”10, somos todos nós 
que precisamos trocar a nossa força de trabalho em troca de renda 
(MIRANDA, 2021). As relações de dominação da primeira classe sobre 
a segunda nem sempre são nítidas. Pelo contrário, há mecanismos 
simbólicos que nos levam a pensar que essa relação de subordinação 
é necessária para o bem de toda a sociedade. 

A diferença que se apresenta em relação aos modos anterio-
res, como o feudalismo e escravismo, é que, no capitalismo, foi 
construído um detalhado esquema ideológico para escamotear 

10 “Uma noção ampliada de classe trabalhadora inclui, então, todos aqueles e aquelas que 
vendem sua força de trabalho em troca de salário, incorporando, além do proletariado 
industrial, dos assalariados do setor de serviços, também o proletariado rural, que vende 
sua força de trabalho para o capital. Essa noção incorpora o proletariado precarizado, o 
subproletariado moderno, part time, o novo proletariado dos McDonald’s, os trabalhadores 
hifenizados de que falou Beynon, os trabalhadores terceirizados e precarizados das empre-
sas liofilizadas de que falou Juan José Castillo, os trabalhadores assalariados da chamada 
“economia informal”, que muitas vezes são indiretamente subordinados ao capital, além 
dos trabalhadores desempregados, expulsos do processo produtivo e do mercado de 
trabalho pela reestruturação do capital e que hipertrofiam o exército industrial de reserva, 
na fase de expansão do desemprego estrutural.” (ANTUNES, 2009, p. 103-104).
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as formas simbólicas e concretas de dominação e produção de 
morte da classe subalternizada - não mais o servo ou o escravo, 
mas o trabalhador. Se antes era evidente a dominação entre a 
classe dominante e a classe dominada, no modo de produção 
capitalista figura a aparência de liberdade, de autodetermina-
ção individual. (MIRANDA, 2021, p. 26). 

A manutenção da lógica de exploração é vital para a existência 
do capitalismo. Daí, a sua naturalização por meio dos mecanismos 
de dominação ideológica citados por Miranda (2021). Essa relação, 
inerente ao modo de produção capitalista, faz com que os que já têm 
muito continuem ganhando mais enquanto os que pouco possuem te-
nham cada vez menos. No entanto, para manter esse sistema, é funda-
mental ter força de trabalho a ser explorada. Sendo assim, as conces-
sões se apresentam para esse fim, tendo como principal ator mediador 
o Estado. Em suma, ao representar interesses da classe dominante,

o Estado, através do Direito, estabelece o estatuto jurídico res-
ponsável pela manutenção da ordem, impedindo, por meio de 
sanções, qualquer movimento que vise romper o status quo. 
(MIRANDA, 2021, p. 52-53). 

Como vimos anteriormente, comumente consideramos o Estado 
e a sociedade civil entidades apartadas. Porém, numa concepção mate-
rialista e dialética, tanto os representantes de governo quanto os repre-
sentantes da sociedade civil compõem o Estado nesse movimento con-
servador de manutenção da ordem social. Segundo Amaral (2010, p. 89):

Particularmente, no Brasil, no interior dessa relação [Estado e 
Sociedade], o que se constata é uma interpelação recorrente à 
sociedade civil para que esta, na condição de partícipe, colabo-
re com o Estado na execução das políticas sociais. Este apelo 
à colaboração com propósito de legitimar as ações estatais e 
integrar a sociedade à ordem dominante é uma das principais 
estratégias que se constroem para neutralizar conflitos e apagar 
as diferenças de projetos societários. 
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Considerando o pensamento da autora supracitada, é importan-
te manter em constante reflexão crítica essa relação, pois o envolvimen-
to da sociedade nas ações estatais pode contribuir para a “absorção 
da tendência antagonista, na neutralização das lutas, na destituição 
do caráter de classe das suas práticas sociais” (AMARAL, 2010, p. 
89-90). Isso nos indica que mecanismos de democracia participativa e 
deliberativa vinculados ao Estado, tais como os que consideramos em 
exposições acima, podem se configurar como expressões legítimas 
de participação popular, mas não são espaços de rompimento com as 
estruturas que sustentam as desigualdades que essas políticas visam 
combater. Talvez, tais mecanismos sejam o ápice do exercício demo-
crático e da cidadania dentro do aparato estatal, tornando-se, então, 
importantes espaços de negociação e de socialização das decisões 
referentes a uma determinada política pública. Porém, ainda assim, 
estão sob os efeitos das restrições e dos limites históricos impostos, 
na lógica do sistema capitalista, à partilha de poder decisório. 

A participação popular nos espaços de controle social e nas 
demais instâncias de gestão pública participativa podem configurar 
experiências germinais de construção do poder popular, mas, nem 
sempre é o que acontece na prática. As experiências de poder popu-
lar, em sua radicalidade, são movimentos que se expandem, abalam 
ou mesmo rompem com as barreiras institucionais. O “abalo das es-
truturas”, termo utilizado pela filósofa Angela Davis (DAVIS,2017) ao 
afirmar a importância dos movimentos das mulheres negras, grupo 
que compõe majoritariamente a base de nossa pirâmide social, só é 
possível a partir do reconhecimento do caráter contraditório da socie-
dade civil, sociedade que se move e se constitui dialeticamente nas 
disputas de projetos societários distintos. 
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Dissemos aqui que a Constituição de 1988 produziu uma espé-
cie de grande acordo que englobou, ao mesmo tempo, a proteção aos 
direitos civis clássicos – direito à propriedade, livre iniciativa, liberdade 
– e aos direitos sociais, sendo estes últimos vinculados a uma pers-
pectiva de igualdade social. Pode-se ampliar esse raciocínio e afirmar 
que tal movimento diz respeito a uma necessária mediação do sistema 
capitalista. Afinal, historicamente, pelo menos no contexto dos países 
do capitalismo central, tais demandas de garantia de direitos sociais 
– moradia, educação, saúde, seguridade social, entre outros – com-
põem a pauta de luta da classe trabalhadora. A ampliação dos direitos 
sociais e trabalhistas, além de ser resultado do movimento da classe 
trabalhadora, é, também, uma necessidade própria do capitalismo no 
sentido de regular o conjunto de tensões que lhe são postas e, ao mes-
mo tempo, garantir a reprodução de sua força de trabalho, ponto já 
discutido na parte anterior. Dito de outra forma, para que o sistema ca-
pitalista seja mantido, será necessário haver algum tipo de concessão. 

No entanto, na experiência brasileira recente, ganhou corpo um 
conjunto de reformas - Trabalhista, da Previdência, Administrativa - que 
se caracteriza mais pela retirada de direitos, gerando processos de pro-
dução de mortes, do que pela concessão ou mediação. Especificamen-
te em relação às políticas públicas, podemos citar a Emenda Constitu-
cional nº 95, de 15 de dezembro de 2016 (BRASIL, 2016c). Apelidada 
de PEC da Morte, quando ainda era um projeto, na prática, tal alteração 
constitucional congelou o investimento público no país ao patamar do 
ano de 2016. Essa decisão aprofundou de forma assustadora e irrever-
sível a política de austeridade fiscal que já havia impactado o orçamento 
da Seguridade Social desde o ano de 2015 (PELAEZ et al., 2020). 

A Emenda Constitucional nº 95 traz em seu apelido o efeito e, 
em sua gestão neoliberal, a condição que sustenta o capitalismo. Con-
forme Miranda (2021, p. 38), 
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o modo de produção capitalista, fundado no violento processo 
de acumulação primitiva, se mantém a partir de uma sociabilida-
de violenta que, embora tenha ganhado ares de coisa natural - e 
por isso mesmo sequer é reconhecida como violenta -, consiste 
na expressão de uma constante morte em vida. 

A constante morte em vida destacada pelo autor é compreen-
dida em um sentido mais amplo do que o biológico, embora a morte 
biológica continue sendo um risco diário para grandes grupos po-
pulacionais brasileiros, tais como a juventude negra, as mulheres e 
a população em situação de insegurança alimentar e nutricional. Há 
outros tipos de produção de morte na ordem capitalista que, segundo 
Miranda (2021), em conjunto com a morte biológica, constituem as 
necropolíticas. As diferentes modalidades de produção de morte pelo 
capitalismo estão descritas no quadro a seguir. 

Quadro 3 - Modalidades de produção de morte pelo capitalismo

Tipos Descrição

Biológica

Violação explícita da vida humana criada diretamente, ou cujas 
circunstâncias são mantidas pelo Estado. Mortes por ações policiais, 
pela fome, pela falta de água, pela falta de serviços públicos 
essenciais, em suma, por condições precárias de vida. 

Simbólica
Processos pelos quais seres humanos são considerados “não-humanos”, como 
“coisas”, ameaça a ser exterminada, como inimigo, como “ninguém’’. Altericídio. 
Quando não se reconhece no outro o estatuto de humano que vê em si. 

Subjetiva

Processos pelos quais determinados modos de vida e de existência são tratados 
como inexistentes ou indesejados. Envolve um conjunto de relações de poder, não 
necessariamente jurídicas, que aniquilam subjetividades, destacadamente aquelas 
destoantes dos padrões da branquitude, do modelo cisheteropatriarcal e burguês. 

Social

Processos de morte ocasionados pela negação de direitos sociais, “sem os 
quais os sujeitos têm constrangidas as possibilidades de traçar trajetórias 
de vida” (MIRANDA, 2021, p. 46), e que determinam sujeitos a ocuparem 
determinados papéis de pouco status, valor e mobilidade na estrutura social.

Ecocídio
Processos que colocam em risco a reprodução da vida na terra em razão do 
caráter extrativista e da lógica de acumulação capitalista. “Relação mortífera -  
e talvez suicidária - entre o capital e a vida no planeta” (MIRANDA, 2021, p. 48)

Fonte: Elaborado pelos autores a partir da leitura de Miranda (2021).
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O destaque feito aos diferentes tipos de morte produzidos pelo 
capitalismo deve-se à constatação de que a Assistência Social, na 
concretude das práticas forjadas pelas equipes no cotidiano dos ser-
viços, acolhe todos os desdobramentos desses fenômenos produzi-
dos e marcados nos corpos e trajetórias dos usuários atendidos. Ob-
viamente, é importante reconhecer que a Assistência Social não o faz 
sozinha, o que sugere a necessidade de enfatizarmos a imprescin-
dibilidade da intersetorialidade e da constituição, na prática, de um 
sistema único de proteção social brasileiro. Esse destaque deve-se 
também para exemplificar que sem dinheiro não se faz política públi-
ca social. Concretamente, mesmo em governos progressistas, faz-se 
a gestão de problemas complexos com recursos escassos, o que 
gera, portanto, soluções precárias. Como já dito, os direitos sociais 
exigem o esforço programático. Por esse motivo, caberá ao Estado o 
esforço de garantir, no orçamento público, a previsão de montantes 
adequados de recursos que possibilitem a implementação das ações 
necessárias. A questão central diz respeito ao modo que o Estado 
define como será investido o montante de dinheiro arrecado por meio 
dos tributos. No fim das contas, trata-se de uma decisão política. 

Ora, se o financiamento público está longe de garantir o grande 
acordo que citamos, acordo que pactuou a seguridade social e demais 
direitos sociais, o mesmo risco pode ser pensado do ponto de vista da 
experiência democrática no país, incluindo o controle social. Afinal, a 
experiência democrática que vivemos segue a mesma lógica: ela tam-
bém é parte desse acordo que concilia o desejo de lucro capitalista e 
a luta por direitos por parte da classe trabalhadora. Acrescenta-se aqui 
o fato de que nossa experiência como democracia é bastante frágil. O 
Brasil é um país que viveu sob o jugo de ditaduras militares e sofreu, 
ao longo de sua história, golpes e tentativas de golpes. 

Segundo Caldas (2018, p. 95), fazendo referência à construção 
da Constituição de 1988,  
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em todos os países nos quais o governo foi conquistado, de-
mocraticamente, por forças políticas contrárias ao capitalismo, 
os pensadores liberais, e as forças políticas de direita, imediata-
mente defenderam a quebra da legalidade como forma de ga-
rantir a “manutenção da ordem”, leia-se, da ordem capitalista. A 
própria legislação dos países capitalistas, inclusive, já procura 
colocar obstáculos para reformas no regime de acumulação 
existente e barreiras juridicamente invencíveis para garantir o 
próprio modo de produção capitalista, por exemplo, tornando 
a propriedade privada dos meios de produção um direito fun-
damental. Assim, qualquer governo anticapitalista, por mais le-
gítimo que seja, torna-se criticável por estar rompendo com o 
Estado de Direito, ou seja, por estar operando uma revolução, 
e não uma reforma dentro dos limites da legalidade existente.

Há instâncias previstas para a participação da população e para 
o controle social. Porém, essas estão estabelecidas no meio dessa 
frágil estrutura institucional. Desde a fundação, os novos espaços de 
participação democrática e de deliberação políticas

se deram num contexto de prevalência de uma cultura política 
conservadora, tanto no que diz respeito à participação demo-
crática, quanto à solidariedade social, bem como de reajustes 
estruturais na economia, que apontavam para a redução do pa-
pel e das funções do Estado. (CUNHA, 2013, p. 7).

Um exemplo de grande impacto no acúmulo histórico do controle 
social das políticas públicas, situação que nos leva a reconhecer a fra-
gilidade das instituições democráticas brasileiras, é o Decreto n° 9759, 
de 11 de abril de 2019 (BRASIL, 2019). Publicado no início do governo 
Bolsonaro, o decreto extinguiu um conjunto de órgãos colegiados não 
previstos em lei. Parte que não foi extinta, sofreu, a partir da publicação 
de outros atos do poder executivo federal, significativas alterações em 
sua composição ou atribuições. O Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(CONAMA), por exemplo, teve diminuída a quantidade de representa-
ções da sociedade civil (BRASIL, 2019b). Boa parte dessas decisões 
ainda se encontram em discussão no Supremo Tribunal Federal (STF)11. 

11  No caso do CONAMA, no mês de dezembro de 2021, o STF suspendeu a eficácia do 
decreto que o alterou (Decreto 9.806, de 2019) até que a pauta seja julgada em definitivo.  
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No Brasil, o governo de Jair Bolsonaro, notadamente neoliberal, 
não inaugura a necropolítica, mas eleva tal modo de gestão do 
Estado a níveis nunca vistos desde 1988, contribuindo assim 
para a constituição de um ambiente ainda mais hostil para as 
mulheres, pessoas heterodissidentes, moradores de periferia, 
população negra e todo o conjunto de minorias políticas. Em 
linhas gerais, neoliberalismo, racismo, misoginia, transfobia, 
desrespeito aos povos originários e à natureza são potencia-
lizados pelo bolsonarismo, delineando contornos de um go-
verno emblemático na condução do caráter necropolítico do 
Estado. (MIRANDA, p. 73, 2021).

As situações descritas acima apontam que temos enormes de-
safios para a ampliação da participação popular na política pública de 
Assistência Social:

a. O primeiro diz respeito à manutenção propriamente dita dos 
espaços de participação e controle social. Como vimos, uma 
mudança de gestão pode desmontar estruturas historicamen-
te constituídas, tanto pela extinção dos espaços quanto pela 
criação de empecilhos à participação. Sendo mantidos, acres-
centa-se aqui o desafio de garantir que funcionem de um modo 
propriamente democrático.

b. O segundo desafio refere-se à demanda de democratização da 
gestão das unidades e serviços da Assistência Social, de modo 
a possibilitar maiores graus de participação das equipes e dos 
usuários nas tomadas de decisão.

c. O terceiro e último desafio é a articulação com outros movi-
mentos e lutas visando à intersetorialidade do controle social 
das políticas de proteção social. A partir de tal movimento, 
tem-se no horizonte, fora da esfera estatal, a potencialização 
do poder popular.

Em relação ao primeiro desafio, cabe marcar que, curiosamente, 
a maior institucionalidade dos espaços pode contribuir para produzir 
maiores graus de incidência dos desejos da população. Sendo assim, 
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a criação de leis que instituem as instâncias, principalmente os conse-
lhos, darão maior estabilidade e segurança, de modo que os processos 
de alteração não sejam apenas efeito da vontade do poder executivo, 
como foi o caso dos decretos citados. Por essa via, será possível ca-
minhar na direção da perspectiva democrática, já que a construção de 
leis, por meio da representação parlamentar, em tese, sinaliza que a 
dinâmica da democracia segue mantida. Em alguma medida, seguido 
o rito de construção da lei, haverá mais possibilidade de acompanha-
mento e controle por parte da população em geral.

Certamente, não se tem a ilusão de que a institucionalidade por 
si só será suficiente. Pelo contrário. Parte de nossas críticas, e de nossa 
mobilização para o adequado funcionamento democrático, deve pas-
sar pela perspectiva de que a democracia, para ser de fato o governo 
do povo, deve prezar menos pela ritualística, tal como ocorre nas ca-
sas legislativas, e mais pela natureza da participação. As perguntas 
que fizemos anteriormente acerca das possibilidades concretas de 
participação de distintos segmentos, incluindo aqui os insumos neces-
sários, devem ser nossas guias. Se, por um lado, a democracia denota 
uma perspectiva que defende a proposta de participação, que agrega 
e que acolhe controvérsias, por outro, às vezes tolera o intolerável. Bas-
ta observarmos o noticiário cotidiano para perceber que nossa expe-
riência democrática representativa – senado, câmara dos deputados, 
assembleias e câmaras municipais – convive com muita tranquilidade 
com os sistemas de opressão12 e, em alguns casos, privilegia a forma 
em detrimento da experiência em si. O tema do “orçamento secreto”, 
presente na mídia brasileira ao longo de 2021, é um bom exemplo de 
como as ações organizadas no âmbito da democracia representativa 

12 A importunação sexual sofrida pela deputada Isa Penna (PSOL-SP) durante sessão da 
Assembleia Legislativa de São Paulo/ALESP é um dos episódios mais vergonhosos do 
noticiário político nacional nos últimos anos. Vale ressaltar, ainda, as diversas manifesta-
ções de caráter machista ocorridas durante a Comissão Parlamentar de Inquérito/CPI que 
investigou, no Senado Federal, as ações e omissões do governo Bolsonaro no combate à 
pandemia causada pelo novo coronavírus.      
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em nosso país carecem de maior transparência. Fica a impressão de 
que é mais importante seguir o rito – aprovar o projeto nas duas casas 
legislativas, por exemplo –, do que debater as questões importantes 
para a sociedade de um modo mais amplo e responsável.

Esse funcionamento pode acontecer inclusive nas instâncias de 
controle social. Os ritos e as dinâmicas são distintos, porém, até mes-
mo tais instâncias podem ser capturadas por uma espécie de “cena 
democrática”. Uma crítica repetida em relação às conferências, só 
para pensarmos um exemplo próximo da nossa realidade, é o tempo 
gasto com as mesas de abertura, com a presença das autoridades lo-
cais ou nacionais, ou com as falas das pessoas tidas como referências 
das temáticas. O resultado disso, normalmente, é pouco tempo dispo-
nível para que a população possa discutir, de forma mais detalhada, o 
conjunto de questões necessárias para avaliar a Assistência Social em 
seu âmbito de atuação. Esse é um tema delicadíssimo de se abordar, 
mas é necessário enfrentá-lo. Isso porque espera-se que, no contex-
to das conferências, seja possível produzir um debate amplo, com a 
participação do maior número de pessoas e dos distintos segmentos.

Acrescenta-se aqui outro delicado e importante entrave: a lin-
guagem. A estruturação da política pública, em sua formulação e apa-
rato normativo, via de regra, se baseia numa linguagem técnica, sob 
forte influência do discurso jurídico. Em certos momentos, dependen-
do do tema em questão, utiliza-se uma espécie de dialeto financeiro-
-orçamentário. Por esse motivo, o momento dedicado à prestação de 
contas, por exemplo, sempre exige um grande esforço das pessoas 
que realizam as apresentações, bem como daquelas que assistem e 
devem deliberar a respeito. Para ocorrer uma adequada construção 
coletiva, é preciso produzir um discurso agregador, e não excludente. 
Temos, assim, o desafio de pensar em metodologias de trabalho e de 
deliberação mais agregadoras. 
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A respeito da demanda de maior democratização institucional, 
retomemos aspectos já discutidos. Conforme descrevemos na primei-
ra parte deste livro, o controle social deve ser extensivo à gestão do tra-
balho do SUAS. Para que esse compromisso seja estabelecido, consi-
deramos, em concordância com a NOB-RH SUAS (BRASIL, 2006), que 
o trabalho a ser desenvolvido no SUAS deve ser o resultado de uma 
gestão colegiada e participativa entre os atores envolvidos. 

A natureza relacional do trabalho na Assistência Social não gera 
produtos, como já exposto nesta publicação. O trabalho é vivo e em 
ato (MEHRY & FRANCO, 2008), semelhante a muitas formas de cui-
dado desenvolvidas na área da saúde coletiva. Porém, um conjunto 
de situações se configura como empecilho à qualidade da oferta e da 
vida de quem as executa. Sobrecarga de trabalho, número inadequado 
de profissionais, precarização dos vínculos empregatícios, pouca inter-
disciplinaridade, fraca articulação intersetorial, processos de trabalho 
que não incorporam espaços dialógicos, de trocas e de compartilha-
mentos; todos esses eventos certamente capturam o trabalho vivo de 
quem atua diretamente nas ofertas socioassistenciais à população, 
minando a potência do fazer coletivo e compartilhado. 

Neste ponto, queremos trazer para o campo da Assistência 
Social uma noção de gestão do trabalho que demarca mais a di-
mensão instituinte do trabalho coletivo, em complemento ao que já é 
tratado como área estratégica de gestão (a organização do trabalho 
institucional e as ações de valorização do trabalhador normatizadas). 
O trabalho no SUAS, que se quer cada vez mais democrático e par-
ticipativo, precisa ser “uma agenda permanente de conversa” que 
não se encerra em discussões ou protocolos das instâncias formais 
de gestão participativa e do controle social. Essa agenda de pautas, 
vista como um plano de lutas, é extremamente necessária nos pro-
cessos de deliberação e deve ser reconhecida como algo inerente à 
prática política da participação de grupos organizados. Queremos 
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destacar que o processo de transformação dessa agenda em poder 
de agência das equipes no cotidiano de trabalho depende, em gran-
de medida, da existência de dispositivos coletivos dialógicos que fa-
voreçam espaços para escuta mútua, trocas e partilhas. 

A nosso ver, o objetivo principal da criação desses dispositivos 
é realizar aquilo que Santos Filho (2020) definiu como análise-inter-
venção no trabalho. Essa se configura como um modo de fazer que 
permite às equipes 

(..) [a] coautoria de todo o processo de planejar-executar-ava-
liar (processo que consideramos indissociável), a realização de 
análises com efetiva apropriação da realidade (despertando 
para nela intervir) e, assim sendo, avaliação comprometida com 
transformação. (SANTOS FILHO, 2020, p.77).

O autor considera que esse processo é sempre formativo, pois 
cria condições de possibilidade para a ampliação da capacidade de 
análise e intervenção dos sujeitos. É também processo que contribui 
na constituição do trabalho em equipe que, por sua vez, repercute na 
melhoria das relações entre equipes e usuários no ato da produção 
dos serviços propriamente ditos. 

Em nossa leitura, essa compreensão de trabalho, e de gestão 
do trabalho, é capaz de nos direcionar à democratização institucional 
das unidades e serviços da Assistência Social. A democracia institucio-
nal, segundo Campos et al. (2014, p. 987),

depende da instituição de sistemas de cogestão, da construção 
de espaços coletivos em que a análise de informações e a to-
mada de decisão ocorram de fato. Objetiva incluir a sociedade 
civil na gestão do Estado e das instituições, e compartilhar o po-
der com as equipes de trabalho na gestão de organizações pro-
dutoras de bens ou serviços. Essa reforma do modelo de gestão 
é sugerida tanto em função de valores democráticos, quanto 
por reconhecer que diante de cada núcleo de poder político ou 
gerencial, há contrapoder de usuários e de trabalhadores, com 
os quais há que se relacionar em esquemas de luta e negocia-
ção, objetivando a construção de compromissos e de contratos. 
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Para finalizar as pistas para as soluções desse segundo desafio, 
é preciso resgatar e atualizar o debate sobre a aliança estratégica entre 
trabalhadores e usuários (RIZZOTTI, 2011). Segundo a autora, é impos-
sível avançar na construção do SUAS sem a constituição de um coletivo 
de usuários, trabalhadores e gestores. Rizzotti (2011) destaca que esse 
coletivo deve estabelecer o compromisso ético e político com a luta pelos 
direitos garantidos na Constituição de 1988, com o direito aos serviços de 
qualidade e à renda, bem como com a ampliação da participação social. 
Esses compromissos são os elos que sustentam essa aliança estratégica.

Por fim, e aqui apontamos o terceiro desafio, é necessário que as 
lutas em prol da proteção social e da melhoria de vida da população se-
jam ampliadas e ultrapassem o âmbito da Assistência Social. O debate 
sobre a garantia dos direitos sociais e pela defesa das possibilidades 
de participação na partilha do poder decisório deve ser visto como uma 
pauta que afeta a todos nós. A noção de intersetorialidade no controle 
social é uma chave de referência para localizarmos, mas ela é um mar-
cador inicial de um projeto mais amplo. Salienta-se que é importante 
compreendermos que o controle social deve abarcar, de modo conjun-
to, as diversas políticas de proteção social. Desse modo, será sempre 
necessário produzir ações articuladas entre os diversos conselhos – de 
Saúde, de Habitação, de Assistência Social, etc – e fóruns – de usuários 
da rede de saúde mental, de usuários do SUAS, entre outros. No en-
tanto, além do movimento para superar a tradicional fragmentação das 
ações, já que se organizam em torno de áreas específicas, é necessário 
promover um esforço no sentido de fazer com que essas pautas se tor-
nem um conjunto de defesas da sociedade como um todo.

A única forma de realizar tal proposta é ir além dos muros da 
Assistência Social, dos conselhos, dos espaços formalizados e da ins-
titucionalidade estatal. Para tanto, precisamos da articulação com os 
diversos movimentos sociais existentes na cidade, nos bairros e nos 
territórios. Assim, acreditamos que a ideia de participação popular é 
muito mais ampla do que aquela estabelecida nos espaços formalmen-
te instituídos na estrutura das políticas públicas. Reconhecemos, no 
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contexto democrático brasileiro, a importância da instituição formal de 
espaços. Porém, tendo em vista os limites aqui apresentados, para que 
a partilha de poder decisório ocorra de modo mais efetivo, é preciso ter 
uma base de sustentação para a produção de argumentos, da pauta 
de lutas e da organização de ações de incidência política, tais como 
manifestos, abaixo-assinados etc. É assim que as diferentes nuances 
do “direito de existir”, conforme nomeamos aqui, se encontram com o 
conjunto das tradicionais defesas do campo dos direitos sociais. É as-
sim que o direito de expressar nossa posição de gênero, por exemplo, 
encontra lugar ao lado da defesa da moradia ou da assistência à saúde.

Trata-se de um desafio enorme, em ambas as dimensões. Ele 
o é tanto na necessária construção de um controle social de natureza 
intersetorial quanto na abertura e articulação com outras demandas, 
movimentos e lutas. Mas, em termos didáticos, nos mesmos moldes 
que a aliança estratégica entre trabalhadores e usuários contribui para 
a defesa interna ao campo da Assistência Social, a referida articula-
ção mais ampla pode se configurar como um movimento essencial 
à ampliação do poder propriamente do povo. Em uma perspectiva 
que vislumbre uma sociedade mais justa e igualitária, a ampliação da 
participação popular no âmbito da Assistência Social há de funcio-
nar como uma espécie de semente, um elemento disparador de um 
projeto maior. Nesse, não se pensa somente na garantia dos direitos 
socioassistenciais ou dos “mínimos sociais”. Tal movimento pode dis-
parar uma imaginação política que deseje, quiçá, outro modelo de so-
ciedade. Desse modo, a nosso ver, será possível explicitar as tensões 
e as correlações de força que convivem sob a égide dos acordos e me-
diações postos na experiência brasileira. Somente assim poderemos 
descortinar a sombria caracterização que a palavra “política” ganhou, 
sobretudo no meio midiático, nos últimos anos. Nossa aposta é que 
as noções de cidadania, sociedade civil e participação poderão ser 
colocadas à prova, ao debate, de outro modo. E assim, quem sabe, o 
nomeado “direito a ter direitos” possa receber, do ponto de vista afeti-
vo, tático e prático, o seu verdadeiro valor.
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