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1.RESUMO 

Este trabalho analisa o direito à assistência social a partir da concepção de 

participação social. Para tanto, aborda o direito protegido no texto de 1988 e o modo 

como o controle social têm orientado a construção, acompanhamento e execução de 

políticas públicas de assistência social para a efetivação de direitos, a partir da 

análise da previsão legal e do acompanhamento da atuação de conselhos de 

direitos e da realização das conferências de direitos por eles organizadas. A 

Constituição de 1988 introduziu dispositivos que demonstram significativos avanços 

normativos na área social. Tal foi o caso do direito à assistência social, que também 

passou a ser tratada como política pública, integrante da Seguridade Social, nos 

termos dos artigos 203 e 204 da Constituição Federal, junto às políticas de saúde e 

de previdência social. A afirmação deste direito social e política pública é garantida 

legalmente pela descentralização político-administrativa, a participação da 

população na formulação e controle das ações e primazia da responsabilidade do 

Estado na condução desta política.  

2. INTRODUÇÃO 

O conceito de assistência social é comumente associado ao termo 

assistencialismo e à ideia de populações menos favorecidas, razão pela qual a 

compreensão do processo histórico que culminou na criação do SUAS (Sistema 

Único de Assistência Social), seja tão limitada. Esta pesquisa, que se volta à 

compreensão da proteção constitucional do direito à assistência, analisa o Sistema 

Único de Assistência Social (SUAS) e também os seus mecanismos de controle 

social, nos moldes do regime democrático adotado pelo país. A partir da 

Constituição de 1988, inaugura-se no Brasil o Estado Democrático de Direito, e a 

assistência social passa a ser política pública, dever do Estado e direito do cidadão 

(CF, artigos 6º, 194, 203 e 204). Institui-se uma nova lógica democrática pautada 

não apenas na democracia representativa e direta, mas também na participação 

direta dos cidadãos nos processos de construção e fiscalização das políticas. É 

nesse cenário que os Conselhos de Assistência Social se inserem como espaços 

deliberativos podem trazer ao Estado a manifestação da vontade e do poder da 

população (CF, artigo 204, II). Tais conselhos se fortalecem e se expandem após a 

edição da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), lei 8.742/93 e da implantação 

do SUAS, pela resolução CNAS 145/2004, consolidando-se com a lei 12.435/2011. 

3.OBJETIVOS 



Compreender os dispositivos legais que instituem o SUAS e acompanhá-lo no 

município de Catanduva, estado de São Paulo, de modo a proporcionar aos 

acadêmicos de direito e à comunidade consciência e discernimento sobre os direitos 

socioassistenciais, sobre a sua construção democrática e sobre a importância do 

controle social exercido pelos conselhos de direitos. Figuram, ainda, dentre os 

objetivos da pesquisa: compreender e contribuir para a participação intensa e ativa 

de juristas e de cidadãos nas conferências de direitos, para propiciar a implantação 

de políticas públicas que atendam às demandas da sociedade; participar ativamente 

de campanhas municipais de promoção dos direitos humanos e socioassistenciais e 

de enfrentamento às violações de tais direitos, desde a formulação da campanha, da 

concepção do conteúdo a ser abordado nas palestras e também na realização das 

palestras. Essas campanhas são de extrema importância para informar, 

conscientizar e empoderar os titulares desses direitos para que eles exerçam a sua 

cidadania. 

4.METODOLOGIA  

O método que serve de orientação à presente pesquisa é analítico e também 

histórico dialético na compreensão de conceitos historicamente construídos,  

apontados pela doutrina e também analisados tendo por referência o trabalho de 

campo participativo realizado pelo grupo. Simultaneamente, faz uma análise da 

legislação aplicável de modo a relacionar direito positivo e o modo concreto de 

implantação do SUAS no município. Inicialmente a pesquisa foi exploratória na 

análise da bibliografia e na visitação aos equipamentos (SEVERINO, 2007. p. 123).  

Para o desenvolvimento do trabalho o grupo analisa a bibliografia indicada, e 

também acompanha o funcionamento do SUAS no município e a efetiva participação 

da sociedade nos mecanismos de controle social de assistência social existentes no 

município de Catanduva. Esse acompanhamento se dá a partir da participação de 

reuniões do Conselho Municipal de Assistência Social, dos grupos de organização 

de campanhas de divulgação de direitos, da visitação aos equipamentos de 

assistência social do município e da realização de palestras e oficinas de direitos 

socioassistenciais. Assim considerando, a pesquisa de caráter qualitativo, passa a 

ser interventiva (SEVERINO, 2007. p. 120).  

5.DESENVOLVIMENTO 

O desenvolvimento da pesquisa considera o novo paradigma estabelecido 

pela Constituição de 1988 relativamente ao direito à assistência social e o 



compreende como direito social e política pública. Analisa os elementos dele 

decorrentes e, em especial a legislação infraconstitucional citada. Nesse sentido, 

volta-se aos conceitos de conselhos e conferências de direitos e compreende o 

modo como se dão no município de Catanduva, estado de São Paulo.  

5.1. O FUNCIONAMENTO DO SUAS NO MUNICÍPIO DE CATANDUVA/SP. 

O Conselho Municipal de Assistência Social foi instituído no município de 

Catanduva pela lei municipal nº 3.155/95, alterado pela lei 3.691/2000 e 

reestruturado pela lei 4.931/2010, é vinculado à secretaria de assistência social, 

responsável pela coordenação da política municipal. Os conselhos de assistência 

social funcionam nos três níveis da federação, nos termos do § 2º do artigo 6º da lei 

8.742/93. Após a implantação da resolução CNAS 145/2004 e da lei 12.435/11, os 

mecanismos de efetivação dos direitos socioassistenciais do SUAS no município são 

os CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e CREAS (Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social). Atualmente o município de 

Catanduva possui três CRAS (Juca Pedro, Imperial e Bom Pastor). O CRAS é 

voltado para o atendimento às famílias, nas áreas de maior vulnerabilidade, visa, 

principalmente, fortalecer os vínculos familiares e comunitários. O CREAS é voltado 

para a proteção especializada, que ocorre quando o indivíduo não conta mais com a 

proteção e apoio de sua família e encontra-se em situação de risco pessoal e social, 

devendo ser acolhido em instituições especiais. Ademais, a Assistência Social 

também é prestada através das entidades de assistência social, que devem estar 

certificadas no Conselho Municipal, para, assim, conseguirem subsídios e benefícios 

do poder público, e também aprimorarem sua prestação de serviço. 

5.2. CONSELHOS E CONFERÊNCIAS: EFETIVAÇÃO DO CONTROLE 

SOCIAL. 

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu em seu artigo 204 que a 

sociedade civil deve participar tanto na execução dos programas através das 

entidades beneficentes e de assistência social, quanto na participação, na 

formulação e no controle de ações em todos os níveis. Os Conselhos partem da 

ideia de cidadania, é onde o poder local estabelece um diálogo mais próximo com a 

população na perspectiva da construção coletiva. O processo de formação da LOAS 

é fruto de um intenso movimento intelectual e teórico-metodológico na área do 

serviço social. Os conselhos de assistência social são consequência desse processo 

e assumem função primordial, tendo em vista o perfil histórico da assistência social 



no Brasil, completamente relacionada à filantropia privada, ações emergenciais e 

assistencialistas, sempre caracterizadas pela ambiguidade, opacidade e inexistência 

de mecanismos de controle social, sendo ambiente propício para corrupção e ações 

personalistas e clientelistas (RAICHELIS, 2007. p. 125-126). 

Bem distante de seu principal ideário, qual seja, a universalização dos direitos 

sociais, a assistência social tem se constituído, sob os olhos da população em geral, 

como uma política residual de auxílio aos necessitados, daqueles que estão á 

margem da seguridade social e demais políticas notadamente mais conhecidas e 

divulgadas. Ora, as ações das políticas de assistência social não devem ser voltadas 

apenas aos realmente miseráveis, incapazes de prover o próprio sustento e a vida 

digna de sua família, mas a todos aqueles que se encontram em situação de 

vulnerabilidade e de risco social. 

Ainda falando das diversas facetas que a assistência social assumiu nas 

últimas décadas, temos também o crescente movimento da sociedade civil na 

formação de associações, organizações privadas de enfrentamento à pobreza em 

resposta à crise do Estado e sua reduzida atuação na área social. 

No entanto, a assistência social, enquanto política social é uma função e 

responsabilidade governamental, exigindo delimitação de responsabilidades das três 

esferas de poder, fixação de metas, recursos, programas contínuos, padrões de 

avaliação de programas e serviços. Tal compreensão não restringe o universo da 

assistência social única e exclusivamente a atuação dos governos, uma vez que a 

participação da sociedade civil é de extrema importância, mas, por implicar na 

redistribuição do fundo público, exige a presença de formas de controle social 

(RAICHELIS, 2007. p. 131). 

Um dos mecanismos instituídos pela LOAS para promover o controle social 

foi a criação dos Conselhos de Assistência Social, bem como do Conselho Nacional 

de Assistência Social (CNAS), “órgão superior de deliberação colegiada, vinculado à 

estrutura do órgão da Administração Pública Federal responsável pela coordenação 

da Política Nacional de Assistência Social” (Artigo 17, caput, da LOAS). 

Desta mesma forma, foram instituídos os demais Conselhos de Assistência 

Social nas esferas estaduais e municipais por meio de lei específica.  

Segundo Raquel Raichelis, “o desafio atual consiste no aprofundamento do 

debate acerca de seu significado e das potencialidades desse mecanismo para fazer 



avançar a gestão democrática no campo das políticas públicas.” (RAICHELIS, 2007, 

p. 132). 

No entanto, a trajetória de implantação do CNAS não foi das mais tranquilas, 

pelo contrário, houve diversos embates e conflitos que chegaram a ameaçar a sua 

própria constituição.  

Apesar das dificuldades enfrentadas, a implantação do CNAS representa a 

concretização de um dos principais mecanismos democratizadores propostos na 

LOAS. As principais atribuições do CNAS são: aprovação, acompanhamento, 

fiscalização e avaliação da Política Nacional de Assistência Social e dos recursos 

para sua implementação por meio do Fundo Nacional de assistência Social 

(RAICHELIS, 2007, p. 133). 

No que se refere às conferências, segundo o artigo 18, inciso VI, da LOAS, 

elas têm o papel de avaliar a situação da assistência social, definir diretrizes para a 

política e verificar os avanços ocorridos em um espaço de tempo determinado. Elas 

são instâncias deliberativas com atribuição de avaliar a Política de Assistência Social 

e propor diretrizes para o aperfeiçoamento do SUAS e são de suma importância 

para a concretização da participação popular, com a finalidade de implantação e 

controle das políticas públicas sociais, garantindo os direitos das populações 

vulneráveis. 

Primeiro acontecem as conferências municipais e qualquer cidadão pode 

delas participar. A dinâmica das conferências consiste em palestras, exposição de 

dados, aprovação do regimento interno, divisão dos participantes em grupos de 

trabalhos para discutir os eixos orientadores e apresentar propostas. Feito isto, 

ocorre a plenária, momento em que são aprovadas as propostas a serem enviadas 

às Conferências Regionais ou Estadual. Ao final, os presentes elegem delegados 

que representam o município na Conferência Regional ou Estadual. Posteriormente 

realiza-se a Conferência Estadual e Nacional, a qual reúne representantes do estado 

membro e país inteiro com o intuito de deliberar sobre a política de assistência 

social. 

5.3. A IMPORTÂNCIA DO CONTROLE SOCIAL 

Atualmente, muito se fala sobre o controle social das políticas públicas e sua 

efetividade, entretanto, muitos desconhecem o verdadeiro significado da palavra, 

bem como sua destinação. O entendimento acerca do controle social é relacionado 

à capacidade de a sociedade se autorregular sem o uso da força, assim 



compreende-se como um acordo entre a sociedade para eliminação da miséria 

humana, definindo objetivos sociais de forma racional. MANNHEIM (1971, p. 178) a 

define “como o conjunto de métodos pelos quais a sociedade influencia o 

comportamento humano, tendo em vista manter determinada ordem.” 

Dessa forma, hoje temos dois entendimentos sobre como esse tema é visto 

pela sociedade: O primeiro relaciona-se a estratégias de manutenção da ordem 

social e busca o consenso social. E o segundo é tratado como sinônimo de 

participação e passa a ser compreendido, na área social, como mecanismo de 

participação e fiscalização nos assuntos públicos. 

Em resumo, o controle social é o método pelo qual a sociedade consegue se 

autorregular, ou seja, pontuam os problemas sociais existentes e desenvolvem 

programas para a erradicação destes.  

De acordo com a doutrina, STRECK E ADAMS (2006, p. 104-105), para se ter 

a noção de controle social deve-se analisar três requisitos, quais sejam: 

“Primeiramente, tem a ver com a corresponsabilidade pela “coisa pública”, baseada 

numa relação de trabalho coletivo em torno de objetivos comuns. Em segundo lugar, 

relaciona-se com justiça social, o que deduz uma visão crítica sobre os fatores que 

causam a injustiça social. A terceira dimensão de controle social como “palavra 

gêmea de participação”, cabendo ao sujeito reconhecer a conflitividade como parte 

integrante do processo social e assumir o desafio de trabalhar em conjunto.” Assim, 

entende-se que a vigilância da sociedade faz parte para solucionar os problemas 

sociais, por meio de conselhos e conferências, e as mais diversas participações, 

porém não esgotam o processo de controle social. Nesse sentido, é de suma 

importância que a sociedade não seja alienada perante os problemas da assistência 

social em seu município, bem como de uma forma geral do nosso país. Com isso, é 

necessário que haja um controle efetivo do Sistema Único de Assistência Social.  

A exemplo do déficit nas participações das Conferências realizadas no 

município do presente estudo, pode-se citar a Conferência do Direito da Criança e 

do Adolescente, em que se pôde observar que a maioria dos presentes eram os 

conselheiros, assistentes sociais, psicólogos, ou seja, os técnicos da assistência 

social do município. Porém, em relação à sociedade civil e às pessoas que se 

beneficiarão com as políticas públicas advindas do resultado da conferência, poucas 

se fizeram presentes.  



O problema mais significativo para referida efetivação do controle social deve-

se à precária divulgação das reuniões e também conferências elaboradas para tratar 

dos direitos das populações que de certa forma enfrentem alguma situação de 

vulnerabilidade e da destinação de verbas para atender a tais programas. Tais 

problemas colaboram para a alienação da sociedade em relação aos mecanismos 

de controle social existentes em nosso país para efetivar os seus direitos.  

Ora, se não tivermos essa colaboração mútua entre as esferas - poder público 

e sociedade civil - como poderá haver um avanço eficaz nos atendimentos e na 

abrangência do Sistema Único de Assistência Social?  

Nesse contexto, conclui-se que, para haver efetivo controle social é 

imprescindível que a sociedade se interesse em responder as seguintes perguntas: 

O que é o Sistema Único de Assistência Social? Para que ele serve? Quais 

atividades desenvolvem? Como é feito o atendimento? Quais os seus benefícios 

para o nosso município e para o país como um todo? Como são destinadas as 

verbas públicas para os Conselhos? Enfim, a participação efetiva, ativa e consciente 

da sociedade civil acarretaria em melhorias nesse sistema tão importante para a 

efetivação de direitos. 

Assim, restou demonstrada a carência da participação da sociedade nas 

conferências de direitos, bem como nas reuniões dos conselhos de assistência 

social. 

5.4. DESAFIOS DO CONTROLE SOCIAL 

Atualmente, destacam-se algumas posições sobre os mecanismos de 

controle social (conselhos e conferências), são elas: a que considera que esses 

espaços devem ser abandonados pelos movimentos sociais, por estarem totalmente 

capturados pelo Estado; a que defende os conselhos como únicos espaços de luta 

para a conquista de mais poder dentro do Estado; e a posição que julga que tais 

espaços devem ser tencionados e ocupados pelos movimentos sociais, apesar de 

reconhecer os seus limites em uma conjuntura de refluxo e associação de muitos 

desses (BRAVO e CORREIA, 2012, p. 134-135). 

Nos conselhos e conferências se expressa a correlação de forças existentes 

no conjunto da sociedade. 

Na perspectiva liberal, os conselhos e conferências são espaços de 

deliberações em torno das dificuldades das gestões, tendem a formar consensos em 

torno das propostas para um suposto “bem comum” da sociedade. Sob esse viés, os 



conselhos e conferências perdem o seu sentido original de seu papel de ser um 

espaço de controle de setores organizados na sociedade civil sobre as ações do 

Estado, para que este incorpore as demandas da maioria da população. 

Deve-se destacar, ainda, que os conselhos e conferências foram 

institucionalizados no âmbito do Estado e situam-se no Poder Executivo. Não se tem 

nesses espaços o controle do capital, mas sim a interferência na política do setor em 

pauta. 

6.RESULTADOS 

O fato de alçar a assistência social à condição de política pública, direito 

social do cidadão e dever do Estado implica em uma mudança paradigmática de 

concepção, proteção que a retirou do campo da benemerência, do dever moral e do 

assistencialismo, situando-a no rol dos direitos sociais. A sociedade e o poder 

público se reúnem e deliberam sobre a política no âmbito dos conselhos de direitos, 

demonstrando a ampliação de mecanismos de democracia efetiva no processo de 

consolidação de direitos.  

O grupo de pesquisa auxiliou e participou ativamente das reuniões dos 

conselhos de assistência social e dos direitos da criança e do adolescente no 

município, bem como das Conferências de Direitos do Idoso, da Criança e do 

Adolescente, de Assistência Social e de Direitos Humanos realizadas no município 

de Catanduva, estado de São Paulo, no ano de 2015, auxiliou os presentes, instigou 

debates e realizou propostas a serem levadas a debate na Conferência Estadual. 

Ademais, uma das integrantes do grupo foi eleita delegada para representar o 

município de Catanduva na Conferência Regional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente. 

Além disso, o grupo participou das campanhas municipais de promoção dos 

direitos humanos e socioassistencias de forma bastante ativa, promovendo uma 

interação e intercâmbio na perspectiva de direitos. As palestras acontecem de uma 

forma didática para debater direitos e depois, ao final, existe uma conversa direta 

entre os participantes, sendo que estes se mostram bastante interessados e 

provocativos, pois formulam diversas perguntas sobre o tema proposto de acordo 

com cada campanha. 

A pesquisa de campo realizada contribuiu tanto para a compreensão efetiva 

do SUAS pelos participantes como também para divulgação dos direitos 



socioassistenciais junto à usuários o que permite a democratização de direitos e da 

participação social na sua concepção e efetivação. 

No mais, o projeto contribui para o fortalecimento dos mecanismos de 

controle social e propicia aos pesquisadores experiência prática junto à rede de 

atendimento. Ressalta-se, a aquisição de notável conhecimento por parte dos alunos 

em relação à assistência social, seu funcionamento e a legislação aplicável o que 

permite, inclusive, a construção de um modelo menos dogmático de ensino jurídico. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A constituição Federal de 1988 é o marco inaugural para a compreensão das 

transformações e redefinições do perfil histórico da assistência social no Brasil. Esse 

marco está consubstanciado na qualificação da assistência social como política de 

Seguridade Social ao lado da Saúde e Previdência Social, bem como no movimento 

que conduziu à formulação da LOAS, a participação de diferentes agentes sociais e 

à criação de novos espaços de debate. 

A LOAS veio com o objetivo de fortalecer a ideia de assistência social como 

política pública e, consequentemente, função governamental. A lei em comento 

regulamenta os artigos 203 e 204 da Constituição Federal e demorou cinco anos 

para ser sancionada, sofreu veto integral do presidente Collor em 1991 e somente 

foi homologada, e ainda assim com alguns cortes, pelo presidente Itamar Franco. 

O CNAS, instalado oficialmente em 1994, é resultado da implementação de 

proposição contida na LOAS. É nesse panorama que os Conselhos de Assistência 

Social se inserem, pois como espaços deliberativos podem trazer ao Estado a 

manifestação da vontade e do poder da população.  

Já às conferências, têm como objetivo avaliar a situação da assistência social, 

definir diretrizes para a política e verificar a progressão ocorrida em um espaço de 

tempo. São instâncias deliberativas com atribuição de avaliar a Política de 

Assistência Social e propor diretrizes para o aperfeiçoamento do SUAS e são de 

suma importância para a concretização da participação popular, com a finalidade de 

implantação e controle das políticas públicas sociais, garantindo os direitos das 

populações que se encontram em situações de vulnerabilidade. 

Conclui-se que, a partir de 1988, houve um avanço e o fortalecimento dos 

mecanismos de controle social. No entanto, ainda se faz necessário um esforço de 

mobilização, articulação e organização de segmentos específicos e da população 



como um todo para fazer avançar, ampliar e consolidar, cada vez mais, o processo 

de efetivação do controle social.  
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