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RESUMO: O artigo socializa uma experiência de extensão 

universitária que vem ocorrendo junto ao controle social da 

política de assistência social na cidade de Porto Alegre. 

Enfatiza a importância da instrumentalização dos conselheiros 

(as) e da reflexão crítica sobre a realidade em que se inserem, 

por meio da construção coletiva de um mapa falado sobre a 

política nos territórios de abrangência do projeto. Contribui 

assim, com a participação do controle social na vigilância 

socioassistencial. Além disto, a atividade de extensão assume 

o desafio de formar profissionais comprometidos com a 

consolidação de políticas sociais e com o exercício do controle 

social democrático. 

Palavras chave: Assistência Social. Controle Social. 

Formação. Extensão.  

ABSTRACT: The Article socializes a university extension 

experience what is happening with the social control of social 

assistance policy in the city of Porto Alegre. Emphasizes the 

importance of instrumentalization of counselors and critical 

reflection about the reality in which they operate, through the 

collective construction of a spoken map about policy in the 

scope of the project territories. It thus contributes, with the 

participation of social control in social assistance surveillance. 

Moreover,  the extension activity takes on the challenge of 

training professionals committed to the consolidation of social 

policies and the exercise of the democratic social control. 

Keywords:  Social Assistance. Social control. Training. 

Extension. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

              Nos últimos anos temos presenciado avanços significativos no campo da Política 

de Assistência Social no Brasil que vêm construindo e efetivando projetos, programas e 
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serviços na perspectiva de garantir à renda e à assistência social para todos que 

necessitem. Tratar sobre o traçado legal e histórico da institucionalização da política de 

assistência social no Brasil, significa considerar a importância da  Constituição Federal de 

1988 (CF- 1988), que estabelece a descentralização político-administrativa e a participação 

popular como diretrizes basilares à efetivação das políticas públicas. É nesta constituição 

que a assistência social passa a se constituir como campo específico de política social, pois, 

conforme consta no Art. 203: “a assistência será prestada a quem dela necessitar”, 

independentemente de contribuição prévia a seguridade social – a qual integram a saúde e 

a previdência social.  

A regulamentação dos dispositivos constitucionais teve início com a aprovação da 

Lei Orgânica de Assistência Social-LOAS (Lei n.8.742), em 1993, que afirmou a Assistência 

Social como política pública de proteção social não contributiva. Marcada pelo caráter 

civilizatório presente na consagração de direitos sociais, a LOAS exige que as provisões 

assistenciais sejam prioritariamente pensadas no âmbito das garantias de cidadania sob a 

vigilância do Estado, cabendo a este a universalização da cobertura e acesso para serviços, 

programas e projetos sob sua responsabilidade (BRASIL, 2010). Cabe destacar que a LOAS 

(atualizada pela Lei Federal nº 12.2435, de 06 de julho de 2011), reafirma as duas diretrizes 

- descentralização político-administrativa e participação popular - e cria, dentre outros, os 

instrumentos organizacionais responsáveis pelo controle social democrático do sistema 

descentralizado e participativo da política de assistência social, quais sejam: as 

conferências, nas três esferas de governo, bem como os conselhos nacional, estaduais, do 

Distrito Federal e municipais de Assistência Social.  

Neste contexto, foi proposto um desenho de gestão descentralizada e participativa, 

com controle social, através da criação dos conselhos de assistência social nas três esferas 

de governo, ampliando o âmbito de competências dos governos e “institui a exigência dos 

conselhos, fundo e plano municipal de assistência social para o repasse de recursos 

federais” (BRASIL-MDS, 2010, p.40-41). Por ocasião da IV Conferência Nacional de 

Assistência Social CNAS - precedida de intenso debate nacional para avaliação dos 10 anos 

de regulamentação da LOAS - ocorreu à deliberação e a instalação do Sistema Único de 

Assistência Social-SUAS. Na sequência, a Norma Operacional Básica - NOB/ SUAS, 

aprovada pela Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS em 15 de 

julho de 2005, tem o objetivo de dar operacionalidade e significado ao sistema 

descentralizado e participativo, constituindo e regulando o SUAS.  



3 

 

Na mesma direção, a Lei Federal nº 10.836, de 09 de janeiro de 2004, que cria o 

Programa Bolsa Família (PBF), em seu Artigo 8º, determina que “a execução e a gestão do 

PBF dar-se-ão de forma descentralizada, por meio da conjugação de esforços entre os 

entes federados, observada a intersetorialidade, a participação comunitária e o controle 

social” (MDS, 2010). A recomendação deste dispositivo é complementada pelo Artigo 9º ao 

determinar que o controle e a participação social do PBF serão realizados, no âmbito dos 

municípios, por um conselho já instituído, ou por um comitê instalado especificamente para 

este fim pelo Poder Público municipal, na forma do regulamento (MDS, 2010). É relevante 

registrar que a definição do órgão que realizará o controle social é condição essencial a ser 

cumprida pelos municípios no momento da adesão ao PBF, formalizada por pactuação entre 

o gestor federal e os gestores municipais.  

Em linhas introdutórias, esse marco normativo institui o SUAS e um modelo de 

gestão da política no país, com um marco institucional objetivo, com definições de 

prioridades e atribuições, assim como, mecanismos para a sua implementação em todos os 

territórios do país. Entretanto, é fundamental considerar que a forma como se dá a 

implementação do SUAS no âmbito municipal, depende do modelo de gestão e das 

estratégias adotadas pelo controle social garantindo ou não a participação da população, 

por meio de organizações representativas, na formulação das agendas da política e 

efetivação do controle das ações do Estado em todos os níveis (REIS, p.181).  

Entretanto, é preciso reconhecer que a cultura de participação popular e de controle 

social democrático das políticas públicas neste país, não é algo consolidado e, longe disto, 

está também, a prática participativa dos Conselhos Municipais de Assistência Social 

(CMAS) e das Instâncias de Controle Social do Programa Bolsa Família (ICS-PBF) na 

efetiva operacionalização da política. É preciso considerar os diferentes interesses que 

estão em jogo quando se tratam da formulação e gestão de políticas sociais, imprimindo a 

esse campo a sua complexidade. Os conselhos enquanto instâncias deliberativas de caráter 

permanente são constituídos por representação governamental e não-governamental, por 

cidadãos que representam interesses até mesmo antagônicos, dependendo da situação. 

Entretanto, a necessidade de pactuar e negociar no processo de controle social é parte 

desse contexto. Tal constatação aponta a necessidade de potencialização das 

competências dos conselhos no que diz respeito a sua condução técnica, ética e autônoma 

no sentido de mobilizar a sociedade para a defesa dos direitos socioassistenciais.  

É então considerando este contexto que propomos o desenvolvimento de um 

projeto de extensão que possibilitasse a articulação da Universidade com as instâncias de 
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controle social da referida política na cidade de Porto Alegre.  Denominado como: 

“Reduzindo desigualdades, consolidando a política de assistência social: a 

instrumentalização do Conselho Municipal de Assistência Social de Porto Alegre – CMAS”, 

(janeiro a dezembro de 2015) e contemplado com o Edital Proext/2015-MEC, constitui-se 

numa importante estratégia de produção de conhecimentos e de uma cultura de participação 

popular e controle social das políticas públicas.  

Destacam-se dois importantes motivos que impulsionam essa ação extensionista, a 

saber: o primeiro diz respeito à necessidade de criarmos espaços de educação permanente 

envolvendo todos os cidadãos que exercem o controle social da política de assistência 

social, atendendo assim a um anseio manifestado, e não é de agora, pelos agentes do 

controle social. Agregam-se a esse contexto formativo, conteúdos que possam 

instrumentalizar os conselheiros para a leitura crítica da realidade a que pertencem, para o 

conhecimento das particularidades regionais, geracionais, étnicas e de gênero que 

influenciam as desigualdades e, fundamentalmente, para que possam garantir a gestão da 

política em benefício da população vulnerável, por meio da apropriação de uma arcabouço 

instrumental técnico, ético e político; o segundo motivo, diz respeito ao papel da 

Universidade na formação de cidadãos que possam construir e disponibilizar seus 

conhecimentos em prol da participação popular, do controle social e da consolidação de 

políticas públicas capazes de transformar o cenário de desigualdades sociais, realidade 

essa que ainda é marca da sociedade brasileira.  

Para fins de sistematização este artigo, além desta introdução, está organizado em 

duas partes: na primeira destaca alguns subsídios teóricos sobre a temática e na segunda  

socializa a trajetória que vem sendo percorrida por todos os sujeitos envolvidos com o 

projeto de extensão em desenvolvimento, desde janeiro de 2015 com previsão de término 

em dezembro de 2015. 

 

2. TRAÇADOS TEÓRICOS QUE SUBSIDIAM A REFLEXÃO 

A democracia participativa no cenário brasileiro, fundamentalmente a partir da 

Constituição de 1988, faz referência sobre a participação da sociedade civil por meio de 

conselhos e que têm o papel de estabelecer um processo de co-deliberação sobre as 

diversas decisões decorrentes das políticas públicas, dentre elas a política de assistência 

social. Os avanços da Política de Assistência Social nos últimos anos no Brasil, com a 

implementação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS e do Programa Bolsa 

Família -PBF em diferentes municípios no território brasileiro, amplia a perspectiva dos 

direitos sociais e o campo da proteção social sob a primazia do Estado. Esta trajetória é 
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resultado de lutas sociais que demarcaram o processo de redemocratização no Brasil nos 

anos 1980.  

Vivemos tempos de construção de uma política de proteção social não contributiva, 

o SUAS1 - que é resultado de lutas históricas, de produtivos diálogos com a sociedade e de 

pactos firmados entre diferentes atores sociais, para que se pudesse viabilizar um novo 

projeto de desenvolvimento nacional que consolidasse a política de assistência social “como 

direito de cidadania que deve responder às necessidades localmente identificadas, 

reconhecendo as diferenças e a complexidade desses atendimentos nos níveis de proteção 

básica e especial” (LOPES, 2004,p.16). 

Neste sentido, destaca-se aqui a importância do reconhecimento do controle social 

como parte da gestão das políticas públicas o que implica reconhecer os diversos papéis 

que o Estado assume, principalmente no seu papel regulador da vida em sociedade. 

É o Estado que produz, direta ou indiretamente, esses serviços fundamentais ao 

cotidiano do trabalhador [...] O Estado, pela própria historicização das necessidades 

sociais, passa a assumir novos encargos frente à sociedade.  Torna-se cada vez 

mais, um agente produtor e organizador das desigualdades e do espaço de 

confronto. [...] O Estado e com seus programas e agentes institucionais, que deles 

dão conta, principalmente os dirigentes, terminam sendo um foco para onde se 

canalizam os conflitos e pressões pelos serviços coletivos enquanto espaço de 

atendimento às necessidades que se colocam no cotidiano da força de trabalho 

(SPOSATI et. al, 2003, p. 63 - 64). 

 

Assim, a discussão sobre a gestão das políticas sociais é matéria de debate 

constante entre aqueles que operacionalizam a política. Esse debate abarca as questões 

que lhe dão direção, assim como, as possibilidades de construção de estratégias e 

respostas que alavanquem outras discussões, para além da mera reprodução dos serviços 

previamente determinados. 

No contexto brasileiro pode-se dizer que o controle social é parte do processo 

democrático e, 

[...] concretiza no processo de mobilização social de acordo com a capacidade da 

sociedade civil organizada de interferir na gestão pública. Isso se viabiliza de forma 

coletiva, através da apropriação de processos, participação na deliberação, 

fiscalização das ações estatais, avaliação e crítica, (re) orientando as ações e 

prioridades do Estado (SILVA; PEDRINI; ADAMS, 2007, p.226). 

 

                                                           
1 Este é um “sistema público não-contributivo, descentralizado e participativo que tem por função a gestão do 

conteúdo específico da Assistência Social no campo da proteção social brasileira”. (PNAS-NOB/ SUAS, 2004, 

p.86).  
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O controle social, exercido por meio dos conselhos nas três esferas federativas e 

governamentais, guardam entre si algumas características comuns com relação ao caráter 

consultivo e deliberativo sobre as questões que fundamentam e direcionam a política de 

assistência social. Entretanto, esta capacidade de interferir nos processos de gestão da 

política de assistência social, requer a criação de espaços compartilhados de discussão, 

para além das plenárias e reuniões que fazem parte da estrutura organizacional de um 

conselho. Embora, seja preciso reconhecer, a importância dos encontros sistemáticos dos 

conselheiros nas instâncias de controle social como um espaço formativo, que pode por 

meio da reflexão crítica das situações vivenciadas e da busca coletiva de resoluções, 

provocar a construção de saberes para o uso na gestão do controle social.  

Sob a perspectiva do paradigma socioassistencial, preconizado pela Política 

Assistência Social no Brasil, que propõe a ruptura com as práticas assistencialistas, as 

necessidades dos cidadãos, são vistas sob a ótica dos direitos e não da solidariedade e da 

tutela social. Esse tipo de gestão favorece a construção de parceria com órgãos 

deliberativos, tais como os conselhos municipais, pois tem aí fortalecido seu papel 

articulador, deliberativo, fiscalizador das ações implementadas; a identificação das 

diferenças sócio-espaciais das cidades, bem como as suas interfaces com projetos de 

intervenção. A gestão dessa natureza – de cunho democrático – explicita a municipalização 

e a descentralização das ações sociais e colabora para o enfraquecimento de ações 

clientelistas. 

 Muitas são as demandas dos conselhos municipais da política de assistência social e 

destacamos a complexa tarefa de planejar, fiscalizar as ações, programas e projetos 

desenvolvidos na gestão da política sob a perspectiva da vigilância social, do monitoramento 

e avaliação da política. A Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência 

Social-NOB/SUAS afirma que a vigilância socioassistencial é uma das funções da política de 

assistência social, ao lado da proteção social e da defesa dos direitos. Essas três funções 

possuem uma interlocução direta, pois uma só se realiza em sua plenitude por meio da 

interação e complementariedade com as demais. De acordo com a PNAS, a  

vigilância socioasssitencial refere-se à produção, sistematização de informações 
e índices territorializados das situações de vulnerabilidade e risco social que 
incidem sobre famílias/pessoas nos seus diferentes ciclos de vida(crianças, 
adolescentes, jovens, adultos e idosos); pessoas com redução de capacidade 
pessoal, com deficiência ou em abandono; crianças e adultos, vítimas de formas 
de exploração, de violência e ameaças; vítimas de preconceito por etnia,gênero 
e opção pessoal;vítimas de apartação social que lhes impossibilite sua 
autonomia e integridade, fragilizando sua existência;vigilância sobre o padrão 
dos serviços de assistência social em especial aqueles que operam na forma de 
albergues, abrigos, residências, semi-residências, moradias provisórias para os 
diversos segmentos etários. Os indicadores a serem construídos devem 
mensurar no território as situações de riscos sociais e violação de direitos 
(PNAS, 2004, p. 39-40). 
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               A operacionalização da vigilância socioassistencial baseia-se na identificação da 

população que deve ser prioritariamente incluída nos serviços e benefícios 

socioassistenciais e na identificação dos serviços que vem sendo e devem ser ofertados, 

assim como, em que quantidade e onde estão localizados. Desta forma, é possível 

aproximar a oferta dos serviços socioassistenciais da população que necessita deles, 

atentando para as famílias e territórios dos serviços socioassistenciais, pois produzirão de 

forma constante informações sobre as expressões da questão social vivenciadas pela 

população de uma determinada região e sobre a rede socioassistencial disponível. 

  Neste sentido, para além do trabalho dos trabalhadores e gestores, o protagonismo 

dos conselheiros da política de assistência social é fundamental, tanto do CMAS e como das 

Comissões Regionais de Assistência Social-CORAS existentes em Porto Alegre. Por isto a 

importância da instrumentalização dos conselheiros e conselheiras para identificação e 

prevenção das situações de risco evitando sua intensificação nos territórios. Esta é uma 

pauta a ser inserida na agenda do controle social no sentido de contribuírem com a coleta 

de informações, com a definição das demandas e prioridades de cada região, e com a 

mobilização social dos usuários da política, o que deverá ser feito a partir da elaboração do 

diagnóstico socioterritorial do município.  Também, é preciso destacar que há uma função 

essencial da vigilância nos processos de planejamento, execução, monitoramento e 

avaliação da política de assistência social incidindo na formulação do Plano Municipal de 

Assistência Social alinhando o plano orçamentário às necessidades socioassistenciais das 

regiões.  

   Uma das estratégias para envolver e instrumentalizar os atores sociais do controle 

social é desencadear processos de educação permanente que permitam a reflexão crítica 

sobre os fazeres dos conselheiros e sobre a realidade socioterritorial a partir da identificação 

das necessidades, vulnerabilidades e riscos sociais, das potencialidades e a capacidade de 

oferta e operacionalização de programas, projetos e serviços no âmbito do SUAS. Neste 

sentido, a sucinta revisão teórica fundamenta o processo metodológico que do projeto de 

extensão em desenvolvimento e aqui socializado.  

3. A DINÂMICA DA ATIVIDADE EXTENSIONISTA: O RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA. 

 A perspectiva interdisciplinar e interinstitucional é considerada fundamental para a 

realização das atividades extensionistas, as quais se sustentam pelo preceito de 

indissociabilidade entre ensino, extensão e pesquisa, caracterizada pela integração da ação 

desenvolvida à formação técnica e cidadã do estudante e pela produção e difusão de novos 
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conhecimentos e novas metodologias, de modo a configurar a natureza extensionista da 

proposta. Os sujeitos envolvidos com a extensão relatada neste artigo, integram as 

Comissões Regionais de Assistência Social - CORAS e do Conselho Municipal de 

Assistência Social – CMAS da cidade de Porto Alegre; e do contexto acadêmico 13 

discentes extensionistas sendo: 6 Serviço Social; 1 Psicologia; 2 Políticas Públicas; 2 

Geografia; 2 Sociologia e 2 docentes do Curso de Serviço Social da UFRGS. O projeto tem 

como proposta pedagógica, conteúdos pertinentes ao campo das políticas sociais públicas e 

busca instrumentalizar os alunos para construção de estratégias para o fortalecimento do 

controle social democrático das políticas sociais vigentes no país, assim como os próprios 

conselheiros (as). 

 Também, é importante referir que este é um diálogo que desafia não somente a 

Universidade, mas os próprios agentes do controle social.  Para tanto, a dinâmica deste 

processo, fundamenta-se em uma metodologia participativa em que os extensionistas e os 

agentes do controle social atuam coletivamente em busca dos objetivos que a ação se 

propõe. O projeto tem como objetivo desencadear um processo educativo envolvendo a 

UFRGS e os agentes do controle social da política municipal de assistência social, visando 

contribuir com a construção de estratégias para aprimorar a capacidade institucional e a 

efetividade do controle social, e a consolidação da política de proteção social não-

contributiva na cidade de Porto Alegre. Entre os objetivos específicos estão: proporcionar 

aos conselheiros e estudantes extensionistas da UFRGS o conhecimento e a 

problematização dos dados e informações sobre a vigilância social dos territórios da cidade 

de Porto Alegre; instrumentalizar os conselheiros e estudantes para o desenvolvimento de 

competências, habilidades e atitudes para a gestão e controle social da política de 

assistência social por meio da construção de indicadores de monitoramento e avaliação de 

projetos e programas sociais voltados à superação da pobreza; promover a interlocução de 

saberes acadêmicos e populares, no que diz respeito ao desenvolvimento de programas e 

projetos no âmbito da assistência social; contribuindo na formação de cidadãos que possam 

incidir na redução das desigualdades sociais e no combate à extrema pobreza.  

Neste processo, considera-se a estrutura vigente na cidade de Porto Alegre que 

além do CMAS, existe regionalmente, de acordo com as regiões do Orçamento 

Participativo-OP, dezessete Comissões Regionais de Assistência Social – CORAS, que 

elegem democraticamente os seus representantes, conselheiros municipais de assistência 

social. De acordo com Reis (2013), esse é um cenário composto por um conselheiro de 

entidade representante de categoria profissional; dois de entidades de representação de 

usuários e três de entidades prestadoras de serviço em nível municipal; os 23 conselheiros 
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da sociedade civil, que juntamente com os 23 conselheiros governamentais, formam o 

CMAS da cidade. Esta é uma realidade peculiar, pois em porto alegre é a frequência das 

entidades socioassistenciais na CORAS,  

que juntamente com outros pré-requisitos, garantem a inscrição da entidade no 
CMAS; esta  inscrição é necessária par o estabelecimento de convênios com o 
gestor público, bem como a participação em editais e  garantia do CEBAS, em 
suma, a adesão ao SUAS (REIS, 2013, p.163). 

 

             De acordo com os estudos de Reis (2013) muitas entidades preenchem apenas 

uma formalidade burocrática, em sua frequência nas CORAS, cumprindo o necessário para 

garantir a inscrição no Conselho Municipal. Tal contexto pressupõe considerar que as 

CORAS,  

tornam-se um nicho a ser apropriado , se não o é pelo usuário, que como 
analisamos, está alijado do processo de implementação, e não o é pelas 
organizações da sociedade civil, o é pelas instâncias governamentais. A CORAS 
enfraquecida perde  a potência de discutir  a política no nível regional (REIS, 
2013, p.163). 

É então considerando este cenário que a metodologia desta ação extensionista, 

baseia-se na perspectiva participativa e dialógica. Em um primeiro momento a mobilização 

dos conselheiros (as) da política de assistência social de Porto Alegre e estudantes 

extensionistas para participação no desenvolvimento do projeto, foi condição para iniciar a 

ação: o planejamento coletivo dos passos a serem seguidos de acordo com o desenho 

inicial do projeto; formação de uma comissão do CMAS com representantes das CORAS 

que realizam o trabalho nas regiões com os extensionistas/UFRGS e realização de rodas de 

conversas com os bolsistas  e realização de um Seminário com alunos extensionistas de 

diferentes áreas do saber, docentes e representantes do CMAS para reflexão sobre a 

Política de Assistência Social. 

A aproximação dos estudantes às regiões e suas respectivas CORAS, tem 

provocado muitas descobertas e indagações sobre a realidade que vem sendo observada 

pelos bolsistas; é a imersão nos territórios para reflexão sobre a realidade e particularidades 

regionais com base em indicadores para construção do “Mapa Falado”. O mapa falado é o 

instrumento utilizado para que os integrantes das CORAS, incluindo, fundamentalmente, os 

usuários, possam revelar a situação atual da política e as necessidades sociais que ainda 

devem ser atendidas. É uma forma de construção de um diagnóstico socioassistencial de 

maneira participativa e a partir das percepções advindas das pessoas que vivem nos 

territórios em vigilância. 

A partir do que emergir nesta trajetória, pretende-se deflagrar um processo de 

formação contemplando as seguintes atividades organizadas em módulos: 
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Módulo I: Problematização da Vigilância Sociassistencial da Região: mapeamento, 

dados, informações sobre necessidades sociais do território, projetos e programas 

específicos (representantes das CORAS e extensionistas apresentam situação da região); 

Módulo II: Gestão democrática e estratégias para combater desigualdades sociais; Módulo 

III: Monitoramento e avaliação de programas e projetos: “com que indicadores se faz o 

controle social da política de assistência social?”; e Módulo IV: Formulação da matriz 

instrumental para o controle social/ CMAS em Porto Alegre. Por fim será necessário que as 

experiências vivenciadas nas regiões sejam sistematizadas e socializadas pelos alunos, 

docentes extensionistas e conselheiros (as) que participaram do processo e que se possa 

contribuir com ações propositivas e que esses espaços de controle social, embora não 

sejam os únicos, se transformem “em locais estratégicos, onde as demandas das classes 

subalternizadas possam definir as políticas públicas” (REIS, 2013, 166). 

 

4. CONCLUSÃO 

                 Como reflexão final para este artigo, identifica-se nesta ação de extensão a 

existência de uma forte dimensão formativa, cuja proposta pedagógica se constitui na 

agenda pública atual, em uma importante estratégia para capacitar os atores sociais no 

exercício do controle social. Além de fortalecer os conselhos municipais enquanto espaço de 

discussão, deliberação e definição de ações que atendam às demandas efetivas das 

populações usuárias da política de assistência social no âmbito local, esta atividade de 

extensão, assume o desafio de formar profissionais comprometidos com a consolidação de 

políticas sociais e com o efetivo exercício do controle social democrático.  
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