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Resumo: o presente artigo tem por objetivo refletir o processo de crescimento da participação social 
no âmbito da política de assistência social. As constatações aqui contidas tiveram como universo 
empírico a participação da população na política de assistência social praticada em Londrina/PR nas 
pré-conferências municipais de assistência social. Destacaram-se neste estudo como eixos de 
análise a descentralização dos serviços dos Centros de Referência de Assistência Social (CRASs) 
como elemento facilitador de acesso e participação; e o trabalho sócio-educativo com perspectivas 
politizadoras que se constituiu em espaços de fala e organização das pré-conferências. As 
conclusões apontam para uma ampliação significativa da mobilização e participação dos usuários 
desta política na Conferência Municipal de Assistência Social, considerado o maior espaço 
deliberativo em nível local.  
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The popular participation and the social control: an essay on the 

municipal pre-conferences of the social assistance of Londrina 
 
Abstract: This essay intends to analyze the social participation growing process related to the 
social assistance policy. The data had, as empirical universe, the population’s participation in the 
social assistance policy carried on in Londrina-PR, at the social assistance pre-conferences. The text 
highlights, as analytical categories, the decentralization of the social services offered by the CRAS, 
and the socio-educative work as political spaces concerned to speeches and organization of the pre-
conferences. The conclusions point out the widening of the mobilization and the participation by the 
users of this policy at the Social Assistance Municipal Conference, considered the major 
deliberative space at the local level. 
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A Constituição Federal de 1988 introduziu os princípios do controle social e da 

participação popular como instrumentos de efetivação de gestão político adminstrativa-

financeira e técnico-operativa, com caráter democrático e descentralizado, nas diversas 

políticas públicas.  

Com o advento desta Constituição ficou estabelecido que a Assistência Social é 

política pública, devendo ser gerida através das diretrizes democráticas da descentralização, 

municipalização, e participação.  

O artigo 204 da Constituição Federal e da Lei Orgânica da Assistência Social, em 

seu artigo 6°, dispõe: “as ações na área de Assistência Social são organizadas em sistema 

descentralizado e participativo constituído pelas entidades e organizações de Assistência 

Social (...) que articule meios, esforços, recursos, e por um conjunto de instâncias 

deliberativas compostas pelos diversos setores envolvidos na área” (LOAS, 1993). 

Neste marco histórico dois desafios estavam postos para a assistência social: 

consolidar-se como política pública – o que necessariamente demandaria a construção de 

estruturas públicas de serviços que acolhesse a sua demanda – e instituir um sistema de 

gestão democrático e participativo. 

Tais desafios tornavam-se, à época, ainda maiores tanto no que concerne ao 

primeiro ponto (consolidação como política pública), pois tal fato demandaria do Estado 

colocar-se como agente principal na instituição deste novo sistema e, nesta linha, cabe 

lembrar o modelo de Estado proposto para a década de 1990, sob a orientação de 

diminuição de gastos na área social e também a assistência social no Brasil, que não havia, 

até então, se configurado como política de proteção social. Quanto ao segundo aspecto - 

que definia a instalação desta política de forma democrática e participativa; os novos 

preceitos da gestão de políticas sociais e as mudanças de paradigmas no âmbito da 

sociedade civil que estava respirando, depois de longos anos, a democracia - a assistência 

social deveria construir um caminho de não apenas ampliar a proteção social mas a 

capacidade de organização de seu público usuário. Nesta linha cabe destacar Yasbeck 

(1993) quando aponta para a especial dificuldade de construir o protagonismo dos usuários 

da assistência social tendo em vista o tratamento de subalternidade que lhes era dispensado 

em todos os serviços desta política.       
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Diante dos desafios para garantir a Assistência Social como um conjunto de 

serviços, programas, projetos e benefícios que contribua para o processo de inclusão social, 

de forma descentralizada, participativa e articulada com as demais políticas públicas, a IV 

Conferência Nacional de Assistência Social realizada em Brasília, em dezembro de 2003, 

deliberou como um dos desafios a construção e implantação do Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS). 

Pautada nestas preocupações e nos avanços instituídos para a Política de 

Assistência, principalmente a partir de 2003, em nível nacional, a equipe da Secretaria de 

Assistência Social de Londrina definiu como objetivo buscar mecanismos de instituir esta 

política no nível local, conforme os modelos indicados no arcabouço legal, ou seja, 

construí-la a partir dos pressupostos da participação e do controle social. 

A análise que empreendemos tem seu foco na organização e mobilização dos 

usuários da política de assistência social por ocasião da realização das duas últimas 

conferências municipais do setor com intervalo de dois anos, sobretudo a VII conferência e 

sua preparação que se iniciou em fevereiro de 2007. 

Alguns fatores foram preponderantes nesta análise. São eles: a instituição do SUAS 

a partir de 2004; a implantação do trabalho sócio-familiar junto aos CRASs e a postura do 

Conselho Municipal de Assistência Social que propôs alteração na composição do 

Conselho, incluindo a participação de cinco usuários advindos de indicações das pré-

conferências.      

A forma de gestão no sistema descentralizado e participativo, permeado pelo 

exercício do controle social, têm como espaços de efetivação dessa participação as 

Conferências cujas responsabilidades são, entre outras, a de avaliar a gestão e definir novas 

diretrizes; e os Conselhos que têm como principais atribuições a fiscalização da execução e 

do financiamento desta política. 

A instituição do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), a partir de 2004, 

formatou um modelo de funcionamento desta política que pressupõe a ampliação de acesso 

tanto do ponto de vista dos serviços e benefícios, quanto da sua facilitação através dos 

Centros de Referência de Assistência Social descentralizados e organizados 

territorialmente. Em Londrina, treze Centros Regionais de Assistência Social (CRAS) 
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organizam a rede socioassistencial georeferenciando as famílias que são usuárias da política 

de assistência social. 

Um dos enfoques prioritários do trabalho dos CRASs tem sido a convivência 

familiar e comunitária. Nesta linha, durante o ano de 2006, mais de trezentos grupos de 

ação sócio-educativas foram formados. A importância deste trabalho, no tema que estamos 

tratando, se dá em função de que tais grupos constituíram-se, por ocasião da realização da 

VII Conferência Municipal de Assistência Social, em importantes focos de mobilização 

para a realização de 51 pré-conferências.       

Esta perspectiva, voltada para a participação de usuários no Conselho e para a 

organização em torno dos serviços descentralizados, impulsionou importante modificação 

na forma de participação dos usuários, se considerarmos que, historicamente, os usuários da 

Política de Assistência Social têm sido vistos pela sociedade como se tivessem dificuldades 

nas suas formas de organização e participação. Diante disso, acabavam sendo representados 

por entidades assistenciais que, na maioria das vezes, não priorizavam a participação dos 

cidadãos aos quais os serviços se destinavam como aspecto central para a democratização e 

consolidação desta política social como direito. 

A luta pelo aumento de direitos sociais está relacionada com a ampliação do espaço 

público, no qual a sociedade civil possa se manifestar e ser representada. Uma outra forma 

relacionada à ampliação dos direitos sociais é a auto-representação dos usuários por meio 

de sua organização coletiva. No entanto, a participação não tem sido significativa, 

principalmente aquela dos grupos mais vulnerabilizados, nos quais se sobressaem os 

desempregados, as crianças, os idosos e os portadores de deficiência. Cabe lembrar que 

tanto a auto-representação como a representação indireta são mecanismos fundamentais 

para o exercício do controle social.  

O controle social, por sua vez, apresenta-se como um dos elementos constitutivos e 

instituintes da esfera pública, devendo articular-se aos demais processos sócio-político-

culturais, mediadores da conformação da esfera publica, no campo da Assistência Social. 

Para sua efetivação será necessário, no entanto, o enfrentamento de alguns desafios 

associados à mobilização e à participação, sobretudo a ampliação da participação dos 

usuários nos conselhos gestores, pois são espaços deliberativos: “As diferentes modalidades 
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de Conselhos, incluindo-se os conselhos gestores, foram conquistas dos movimentos populares da 

sociedade civil organizada. Eles são instrumentos de representação da sociedade civil e política. Por 

lei devem ser também espaços de decisão” (GOHN, 2001).      

Para a execução das pré-conferências, foi organizado um processo de capacitação 

sobre o tema proposto pelo CNAS “A Efetivação do Plano Decenal da Assistência Social: 

construir compromisso sobre a responsabilidade em garantir proteção social”, direcionada 

para assessores, diretores, gerentes e coordenadores de serviços da Secretaria de 

Assistência Social e para os Conselheiros Municipais. 

As pré-conferências foram realizadas em todas as seis regiões do município: norte, 

sul, leste, oeste, centro e rural, nos territórios locais de cada área de abrangência dos CRAS, 

para que todos os usuários tivessem acesso e garantia do direito à participação. 

Foram propostos para seu desenvolvimento três momentos: primeiro, a acolhida, que 

consistiu na recepção dos participantes, inscrição no evento, abertura com dinâmica de 

grupo, apresentação da programação do dia, resgate da história da Política de Assistência 

no território e as conquistas dos direitos sócioassistenciais. No segundo momento, foi 

realizada a divisão para trabalho em grupo, com o objetivo de debater as três questões que 

se seguem:  

 

• Quais são os direitos que a Política de Assistência Social garantiu para as pessoas 

que dela necessitam? 

• Quais os três principais desafios que precisam ser enfrentados para ampliação 

desses direitos? 

• Quais são as ações prioritárias para o enfrentamento dos desafios? 

 

Ao final, no terceiro momento, foram apresentados os resultados das discussões e, 

em seguida, foram eleitos através do voto, com registro em ata, os Delegados e 

participantes da Conferência Municipal de Assistência Social. A cada pré-conferência 

foram eleitos um delegado, um suplente e seis participantes inscritos naquele momento. 

Importante citar que, durante todo o processo de organização das pré-conferências, 

estiveram envolvidos, além das equipes dos CRAS, demais serviços descentralizados da 
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Secretaria de Assistência Social, como os conselhos municipais, a rede governamental e 

não governamental e os usuários da política de assistência social. 

As pré-conferências avaliaram a Política de Assistência Social, identificando os 

avanços, as dificuldades e os desafios na concretização dos direitos socioasssitenciais nos 

territórios de abrangência dos CRASs, além de eleger os delegados para a Conferência 

Municipal. Apresentamos, a seguir, listagem por região com o número total de participantes 

em cada uma delas: 

 

Região    Total/participantes 
Norte A                 330 
Norte B                 343 
Sul A                  303 
Sul B                  389 
Leste                  528 
Oeste A                 193 
Oeste B                 196 
Centro A                 170 
Centro B                 151 
Rural                  570 
Proteção Especial                 67 
TOTAL GERAL                        3.240 
Número de delegados titulares e suplentes: 102 
Número de inscritos para a Conferência Municipal: 306 
 

A quantidade de participantes nas pré-conferências de 2007 praticamente dobrou em 

relação à conferência anterior que ocorreu dois anos antes. No entanto, o mais significativo 

deste processo foi a possibilidade destas pré-conferências indicarem delegados, e eles 

poderem concorrer às vagas destinadas aos usuários no Conselho Municipal. 

Anteriormente, este segmento tinha direito a um delegado representante, mesmo quando 

advindos de organizações que os representavam, passou para 51 delegados titulares e 51 

suplentes. Além de a conferência ter o objetivo de eleger novos membros para o Conselho 

Municipal que, nesta eleição, ocorreu de forma mais participativa, alcançou  igualmente seu 

objetivo de constituir-se em espaço de deliberação das novas diretrizes desta política para 

os próximos dois anos. Por orientação do Conselho Nacional de Assistência Social esta 
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reflexão pautou-se pelo decálogo de direitos afiançados pela política de assistência social. 

São eles:    

 

1. Todos os direitos de proteção social de assistência social consagrados em Lei para 

todos;  

2. Direito de eqüidade rural-urbana na proteção social não-contributiva; 

3. Direito de eqüidade social e de manifestação pública; 

4. Direito à igualdade do cidadão e cidadã de acesso de oportunidades na  

rede sócio-assistencial; 

5. Direito do usuário à acessibilidade, qualidade e continuidade; 

6. Direito em ter garantida à convivência familiar e social; 

7. Direito à inter-setorialidade das políticas públicas; 

8. Direito à renda digna; 

9. Direito ao co-financiamento da proteção social não contributiva e 

10. Direito ao controle social e defesa dos direitos sócio-assistenciais.  

 

Foram mais de 360 proposições que, sistematizadas em grupos referentes aos 

avanços, desafios e propostas, apontaram importantes caminhos para a consolidação desta 

política em Londrina. 

Na sistematização dos resultados discutidos nas pré-conferências, as questões foram 

separadas e agrupadas em torno dos 10 direitos socioassistenciais. Nesta linha, apontamos 

aqui os principais direitos discutidos e, em função do objeto de nossa análise, destacaremos 

os direitos relativos à participação social e ao controle social.  

Dentre os temas principais elencamos: o direito ao acesso aos serviços, considerado 

importante fator para a universalização e, consequentemente, para a efetivação da 

assistência social como direito; o direito à renda e, neste caso específico, a discussão nas 

pré-conferências se pautou pela perspectiva de superar idéias e práticas tradicionais que 

dificultam a compreensão dos programas de transferência de renda como direito, 

atribuindo-lhes ainda um caráter de benesse; o direito ao convívio familiar e comunitário 

que recupera de forma mais ampla e atualizada a importância destes espaços como 
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impulsionadores de um novo foco de proteção no que concerne às famílias; reorganização 

dos pressupostos de desenvolvimento no que concerne ao espaço comunitário e local, e por 

fim, o direito à participação. Foi neste último que concentramos nosso foco de análise, pois 

se tratou de qualificar avanços da dimensão política na efetivação de políticas sociais 

públicas.  

Ao analisar de forma coletiva os temas relacionados à participação social e ao 

controle social, os grupos foram provocados com três questões referentes aos avanços, 

desafios e propostas. Estão postos aqui, de forma resumida, os aspectos apontados com 

maior recorrência nas pré-conferências: 

 

Questão 1 - Avanços gerais ocorridos na Política de Assistência Social  

  

• Consolidação da credibilidade do Conselho como órgão controlador de serviços; 

• Reconhecimento da atuação do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS 

pelo Executivo e Legislativo; 

• Publicização dos critérios de partilhas dos recursos do Fundo Municipal de 

Assistência Social (FMAS) 

 

Destaca-se, neste item, que o Conselho Gestor é apontado como o principal espaço 

de controle social e que ele desenvolveu-se de forma a se fazer respeitar pelo Governo 

local. Além disso, as análises referentes aos avanços centram-se na transparência dos 

critérios utilizados pelo Conselho na administração dos recursos destinados a esta política.    

 

Questão 2 - Desafios para garantir a efetivação dos direitos socioassistenciais na 

P.A.S. para o biênio 2007-2009  

 

• Descentralização das ações do Conselho Municipal de Assistência Social, com 

implantação de Conselhos Regionais; 

• Melhor acompanhamento e controle das ações desenvolvidas pela Política de 

Assistência Social. Orientações e divulgação sobre as Leis, os critérios, os 
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benefícios, os serviços, os direitos, a política, e as atividades desenvolvidas pelo 

CRAS. 

 

A reflexão sobre os desafios foi posta na perspectiva de aprofundamento dos 

mecanismos de participação e de controle social já existentes. Dois pressupostos foram 

apontados como fundamentais: a descentralização e a melhoria do fluxo de informações.  

 

Questão 3 - Ações prioritárias para o enfrentamento dos desafios da Política de 

Assistência Social Biênio 2007-2009  

 

• Melhorar a participação da comunidade nas manifestações populares e nas ações 

dos conselhos; 

• Ampliar a participação da população nas discussões e decisões da Política de 

Assistência Social; 

• Maior participação dos usuários na condução da Política de Assistência Social; 

• Divulgar os eventos da área social e da agenda do Conselho. 

 

Os pontos aqui colocados indicam a necessidade de ampliar os espaços de 

participação e, sobretudo, a consolidação de um canal de comunicação entre o conselho e as 

organizações descentralizadas. Apontam ainda para a necessidade do fortalecimento do 

conselho, como instância política sem descuidar da sua legitimidade junto à organização 

dos usuários da política de assistência social.    

 

Conclusão 

Os novos princípios e estratégias de organização do Estado e da Sociedade, a partir 

da Constituição Federal de 1988, afirmaram-se através das lutas e conquistas dos 

movimentos coletivos, envolvendo partidos políticos, sindicatos, organizações comunitárias 

e profissionais da área social. 

Para a construção efetiva da participação e do controle social por parte da população 

usuária da Política de Assistência Social, faz-se necessária a construção de um novo 
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modelo de se fazer a gestão desta Política, implantando novos serviços, universalizando 

direitos, publicizando informações, ampliando quadro de profissionais, descentralizando, 

fortalecendo e criando condições de maior participação nas discussões e decisões acerca da 

Política de Assistência Social.  

  A superação dos obstáculos à publicização e democratização da política de 

assistência social depende intrinsecamente da politização das ações dos Conselhos 

Gestores. No entanto, sua efetiva politização só pode ser levada a cabo pela introdução de 

outros sujeitos políticos, advindos de segmentos sociais, hoje ausentes da discussão sobre a 

assistência social, capazes de construir novas formas de convivência democrática, que 

superem a maneira tradicional de ver os interesses políticos na assistência social sob a ótica 

da institucionalização da esfera pública.  

  Trata-se de formar, no interior dos Conselhos, um quadro de conhecimento, 

princípios e valores sintonizados com a nova política de assistência social, visando superar 

a ausência de mecanismos de controle social e de sentido de identidade que contribuem 

para que esta política mantenha seu caráter flutuante e facultativo, à mercê das posições 

político-ideológicas tomadas pelos governantes locais. Dito de outra forma, trata-se da 

instauração de uma nova lógica, regida por princípios democráticos participativos que, no 

caso da assistência social, necessita formular, por meio da ação do poder público, 

minuciosos mecanismos de comunicação e informação, destinados a proporcionar a 

ampliação da participação popular, a propor a desinstitucionalização e a privilegiar a oferta 

de serviços governamentais de base comunitária às populações locais. Desta forma, 

acreditamos na necessidade de propor programas e serviços governamentais de cunho 

comunitário e aberto, em substituição aos hierarquizantes e institucionalizados, que logrem 

assimilar com maior eficácia as demandas oriundas dos usuários da assistência social e 

possibilitem que estes exerçam o controle social de seu funcionamento e de sua eficácia. 

Trata-se, em suma, de transpor para a esfera da prestação de serviços os novos elementos 

da cultura política que ora se forja na convivência dos Conselhos e na participação dos 

usuários. Para tanto, faz-se mister repensar a rigidez das estruturas administrativas, técnicas 

e políticas que, na atualidade, caracterizam o funcionamento da assistência social, a fim de 
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adaptá-las ao perfil de seus usuários e às mediações produzidas na gestão democrática da 

política. 

  Paralelamente a isso, o direito à assistência social tem de permear as muitas 

instâncias organizadas dos movimentos sociais e, com isso, aumentar o número dos 

interlocutores desta política no espaço público. Um dos caminhos fundamentais é a criação 

desta perspectiva de direitos nos diversos segmentos constituintes da sociedade civil em 

geral, superando os tradicionais limites da assistência social, antes restritos aos segmentos 

de prestadores de serviços e elegendo novos interlocutores. Trata-se, enfim, de partirmos da 

compreensão de que os direitos sociais são desigualmente acessíveis às diferentes classes 

sociais. A superação desta condição requer o reconhecimento da identidade social dos 

segmentos mais vulnerabilizados e sua aceitação como interlocutores políticos legítimos no 

trabalho de construção das novas formas de gestão da assistência social, rumo ao objetivo 

da universalização dos direitos sociais. 
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