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Resumo: o artigo objetiva verificar como ocorre a participação do conselheiro(a) na 
condição de representação do segmento de usuários do SUAS no CMAS Florianópolis. 
Parte-se do princípio de que os conselhos de assistência social são importantes 
mecanismos de controle social sobre as ações do Estado e de construção da democracia. A 
pesquisa apontou, principalmente, para o fato de que não é necessário criar novos espaços 
ou instâncias de participação dos usuários do SUAS, mas sim garantir que a 
representatividade se torne realidade, além de fazer com que sejam cumpridas as 
demandas deliberadas pelas conferências de assistência social.  
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Abstract: the article aims to verify how the participation of the counselor(a) occurs in the 
condition of representation of SUAS users segment in CMAS Florianópolis. It is assumed 
that social assistance councils are important mechanisms of social control over state actions 
and the construction of democracy. The research pointed mainly to the fact that it is not 
necessary to create new spaces or instances of participation of SUAS users, but rather to 
ensure that representativeness becomes a reality, as well as to ensure that the demands 
made by the assistance conferences are met social.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

 Este artigo tem como eixo principal a temática do controle social exercido no âmbito 

dos conselhos municipais de assistência social - CMAS, com destaque à participação do 

usuário do Sistema Único de Assistência Social - SUAS. No caso desta pesquisa, o enfoque 

foi dado à participação deste usuário e seus representantes nas plenárias do CMAS 

Florianópolis/SC. O interesse na problemática supracitada originou-se a partir da vivência 

nas plenárias do referido conselho em que foi possível observar a participação do segmento 

de usuários no conjunto das suas ações, suas fragilidades e potencialidades. Para tanto, em 

um primeiro momento procurou-se analisar algumas questões-chave para temática de 

acordo com a conjuntura nacional da política de assistência social, apresentando-se 

elementos centrais à discussão. Em um segundo momento se privilegiou levantar a 

realidade, metologia e resultados obtidos pela pesquisa quanto à participação das 

representações de usuários no Conselho Municipal de Assistência Social de Florianópolis. 

Realizando uma aproximação com o CMAS de Florianópolis e ao vivenciar as 

plenárias, foi possível verificar como ocorria a participação dos usuários no conselho, na 

maior parte das vezes, considerada demasiadamente precária, com uma presença 

esporádica nas plenárias. Além de outros diversos aspectos, incluindo a ausência de 

conselheiros representantes do segmento, o que ocasiona a vacância da representação. 

Ademais, a matéria foi de interesse ao considerar o avanço político-jurídico da política de 

assistência social e, nesse campo, a importância da participação da população junto à 

gestão da política pública, que passou a ser reconhecida em lei e apoiada por um forte 

ordenamento jurídico, possibilitando uma forma ampliada da relação Estado e sociedade. 

Essa nova conjuntura, tão almejada pelos movimentos sociais devido à possibilidade de 

ampliação da participação popular na gestão pública pela via da democracia participativa, 

instigou a análise ora apresentada.  

Por fim, são apresentadas as considerações finais com as conclusões a que este 

trabalho chegou, assim como o apontamento de saídas para as problemáticas estudadas.  

 

2. Democracia e participação: uma análise sobre a Política de Assistência Social 

 

Ao longo dos anos muitos estudos têm se centrado em debater sobre a política de 

assistência social, tem-se destaque para o trabalho pioneiro de Yazbek (1993) o qual lançou 

um novo olhar sobre a discussão a partir da categoria de subalternidade. Legado do 

pensamento de Gramsci, esta “aborda a condição de classe dos usuários da Assistência 

Social. Conceito forte, que nos remete à trama de poder e submissão que permeia as 

relações sociais na sociedade do capital” (YAZBEK, 2014, p. 376). A categoria 
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subalternidade assim torna-se elemento chave para se pensar as relações contraditórias 

entre dominantes e dominados. Esta condição expressa a impossibilidade do poder de 

decisão por parte dos “sujeitados” desta política. Pois se observa que historicamente, os 

subalternizados vêm concebendo seus projetos baseando-se assim em interesses que não 

são seus, “mas que lhes são inculcados como seus. Experienciam a dominação e a aceitam, 

uma vez que as classes dominantes [...] criam formas de difundir e reproduzir seus 

interesses como aspirações legítimas de toda a sociedade” (IDEM, p. 378).  

A própria concepção de pobreza neste contexto é minimizada, esta é compreendida 

unicamente em suas expressões materiais, havendo uma tendência de autoritarismo e 

moralização que culpa o pobre pela sua realidade. Isso pode justificar o grande foco dos 

governos atuais em segmentos como os programas de transferência de renda, mecanismos 

utilizados para a erradicação da pobreza por meio da transferência direta de certo valor 

monetário, focalizando assim nos mais pobres entre pobres e gerando uma 

“assistencialização” da miséria. Em contraposto, Sales (1994), ao analisar elementos 

centrais como cidadania concedida, a cultura política da dádiva e a relação de mando e 

subserviência os quais servem sutilmente para se analisar os ranços históricos na 

assistência social, também contribui ao apontar que “[...] a pobreza do brasileiro não é um 

estado que tem a ver apenas com suas condições econômicas. Ela tem a ver igualmente 

com sua condição de submissão política e social” (SALES, 1994, p. 32). 

A assistência social embora profundamente marcada pelo assistencialismo, 

favoritismo e clientelismo nas ações assistenciais, passou a aglutinar certas mudanças em 

suas bases, através das lutas e movimentos sociais. A começar pelas transformações 

obtidas com a Constituição Federal de 1988, que passa a garantir a assistência como 

política pública de dever do Estado, integrando a seguridade social, juntamente com a 

saúde e a previdência social. Mais tarde, a Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS de 

1993 busca solidificar os avanços conquistados com a constituinte e vem efetivar a garantia 

da participação. A assistência social, por meio destas normativas, passa a ter como 

princípios fundamentais o controle social e a participação popular, sendo gerida pelas 

diretrizes da descentralização, participação e responsabilidade do Estado na condução 

desta política. 

Através dessa nova lógica de gestão descentralizada e participativa na assistência 

social observam-se a instalação e legitimação de determinados mecanismos nas três 

esferas de governo (nacional, estadual e municipal): o Conselho de Assistência Social, com 

representação do governo, sociedade civil e usuários, o Fundo de Assistência Social e o 

Plano de Assistência Social. Outros processos participativos foram aliados a essa 

configuração de gestão como as Conferências de Assistência Social e os Fóruns de 

Assistência Social realizados também nas três esferas de governo, e ainda se tem “a 



 

4 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

organização de coletivos associativos de municípios denominados de “consórcios 

municipais”, objetivando uma otimização no processo de gestão da política de Assistência 

Social” (KOGA, 2006, 54). 

Especialmente pós a Política Nacional de Assistência Social - PNAS de 2004 e o 

Sistema Único de Assistência Social se privilegiaram estratégias e ações para o combate da 

pobreza, na superação do assistencialismo, e na efetivação da participação popular como 

eixo central nesta política de Estado. Assim “o SUAS [...], nos moldes do SUS, passou a 

configurar a “forma de operacionalização da LOAS, que viabiliza o sistema descentralizado 

e participativo e sua regulação em todo o território nacional” (WERNECK, 2009, p. 31).  

A efetivação da participação popular na política de assistência social, contudo, ainda 

figura permeada por diversos desafios, consolidar o controle social e a mobilização dos 

subalternizados nos espaços deliberativos é um ponto nefrálgico, dada a ameaça e riscos 

que estes representam. “A participação de todos e de todas é elemento constituinte da 

esfera pública, mas foi abandonada em razão de seu potencial 

questionador/desestabilizador, das estruturas de poder/dominação” (MORONI, 2010, p. 

107). Porém, cabe questionar que apesar de sua negativa pela concepção neoliberal a 

participação é um termo em ascendência e defendido por muitos social-liberalistas e 

neodesenvolvimentistas. Ela aparece sempre como elemento fundamental e mediador na 

relação entre o Estado e a sociedade civil.  

Essa participação defendida pelo projeto neoliberal, no entanto é limitadora e vem ao 

encontro de certas tendências observáveis nas políticas sociais como o empreendedorismo 

e o assistencialismo a la Madre Teresa de Calcutá nos termos de Vianna (2008). A política 

social neste sentido é vista como política para pobres e daí o entendimento de questão 

social reduzida a mera definição de pobreza enquanto carência material. Destarte esta 

política para pobres é pejorativamente assistencialista e se associa a bondade. Nesse 

cenário se “sugere que as “novas” políticas (assistenciais) para os pobres, ao exigirem 

condicionalidades, funcionam como mecanismos de empoderamento. Mediante a promoção 

do alívio imediato da pobreza [...]” (VIANNA, 2008, p. 69:70). Sendo assim “[...] a solução da 

pobreza e de seus complicadores é empurrada para fora do Estado sendo a sociedade civil 

responsabilizada pelas soluções e enfrentamento de “novas e velhas formas de exclusão 

social” [...] mediante programas assistenciais e focalizados” (SIMIONATO; NOGUEIRA, 

2001, p. 5). Ao se pensar que se defende a autonomia e empoderamento dos usuários, 

capazes de empreender mudanças a partir da ajuda de programas focalizados e 

assistenciais, a dicotomia torna-se evidente, pois em contraposição o mito que se propagou 

foi o de que a sociedade civil não esta preparada para participar nas esferas decisórias 

institucionalizadas, uma vez que não detém o conhecimento necessário e tão pouco é 

instruída para se organizar, discutir e deliberar (MORONI, 2010).  
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Confirmando esse mito, observam-se na assistência social certas tendências como: 

a extrema burocratização dos seus processos políticos; a linguagem inacessível das 

constantes produções e padronizações legais da política; a necessidade de “pactuar” a 

participação, e de tratar o usuário como co-gestor na política, no sentido de responsabilizá-

lo pela condução da mesma; assim como o tratamento do usuário como cliente, este chega 

ao conselho ou às conferências para usufruir de um serviço e não para exercer um direito; 

vê-se também a sobrecarga de funções que é posta aos profissionais e técnicos da 

assistência, sendo que para além das inúmeras atribuições qu e possuem precisam “dar 

conta” dos afazeres pertinentes aos processos participativos. A subordinação de 

profissionais e usuários a esta estrutura administrativa, faz da participação um processo 

formal, institucionalizado e necessário no sentido de se garantir a burocracia estabelecida 

para além do real protagonismo popular. Os espaços de participação dessa maneira a 

exemplo das conferências perdem seu caráter de mobilização, de articulação das demandas 

sociais. Assim como as lutas aparecem individualizadas e fragmentadas, cada conselho 

cuida de suas demandas, há falta de diálogo e interface entre os mesmos. E uma vez que 

os conselhos de assistência social possuem caráter deliberativo e formação paritária com a 

sociedade civil, questiona-se: os conselhos tem paridade numérica, mas tem paridade de 

clareza e conhecimento para debater e deliberar sobre os mesmos assuntos?  

Neste ínterim, a fim de compreender o processo de participação na assistência 

social, Nunes e Córdova (2014) em pesquisa realizada com usuários e técnicos do SUAS 

chegam à conclusão de que apesar de se destacar o reconhecimento e importância 

primordial da participação popular na configuração da assistência social, contudo “não se 

verifica a prevalência de práticas que garantam a “transferência de poder de decisão” para 

os sujeitos de direitos dessa política pública” (NUNES; CÓRDOVA, 2014, p. 199). Assim 

como as autoras apontam que práticas assistencialistas, clientelistas e de cunho 

moralizador continuam a sustentar as bases da subalternização dos usuários na assistência, 

obstaculizando a participação popular nos espaços públicos.  

É inegável o papel primordial que a participação ocupa na constituição da assistência 

social, para Couto (2014) “só é possível a Assistência Social ser um direito social com a 

participação popular” (IDEM, p. 388) não havendo assim outro mecanismo que garanta a 

efetivação dos direitos sociais. Entretanto, os desafios para solidificar uma estrutura 

democrática participativa ainda são múltiplos. Segundo Couto (2014) é preciso pensar em 

estratégias para se efetivar o protagonismo popular, entre elas a formação política da 

população, para além do âmbito partidário, resgatando-se a perspectiva coletiva com o 

intuito de se superar a individualização e subalternização historicamente postas na política 

de assistência social. Nesse sentido Yazbek (2014) sinaliza a necessidade da formação de 

uma concepção de mundo crítica, que supere o senso comum, capaz de produzir assim 
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uma contra hegemonia por parte das classes subalternas. Sendo assim compactua-se que 

“a necessária reestruturação das políticas sociais no país passa pelo reposicionamento do 

protagonismo popular como essencial à sua formulação e implementação, considerando a 

possibilidade de conferir materialidade a um estatuto político-emancipatório” (PAIVA; 

ROCHA, CARRARO, 2012, p. 280). Neste processo afirma-se a necessária potencialização 

da participação popular para além do âmbito restrito da assistência social sendo este 

apenas um dos meios para sua legitimação.  

 

3. A participação das representações de usuários no Conselho Municipal de 

Assistência Social de Florianópolis. 

 

Em linhas gerais, o Conselho Municipal de Assistência Social de Florianópolis/SC é a 

instância legítima de controle social da Política de Assistência Social em âmbito municipal. 

Através de legislação própria e Regimento Interno, possui a atribuição de normatizar, 

disciplinar, acompanhar, avaliar e fiscalizar os programas, projetos e serviços no Sistema 

Único de Assistência Social (SUAS), prestados pelas entidades em âmbito governamental e 

não governamental que compõe a rede socioassistencial local. 

Convém evidenciar a Resolução CNAS n. 24, de 16/02/2006, revogada pela 

Resolução CNAS Nº 11 de 23/09/20153, a qual define o entendimento acerca das 

representações de usuários e de organizações de usuários da assistência social. A 

Resolução CNAS Nº 24 de 16 de fevereiro de 2006 define em seu Art. 1º: os Usuários são 

sujeitos de direitos e público da PNAS e que, portanto, os representantes de usuários ou de 

organizações de usuários são sujeitos coletivos expressos nas diversas formas de 

participação, nas quais esteja caracterizado o seu protagonismo direto enquanto usuário. De 

maneira mais contundente o inciso I do mesmo artigo caracteriza os representantes de 

usuários, citando que estes se constituem por pessoas vinculadas aos programas, projetos, 

serviços e benefícios da PNAS, que podem estar organizados na forma de associações, 

movimentos sociais, fóruns, redes ou outras denominações. Ao analisar a gestão do CMAS 

Florianópolis 2012-2014, tendo em vista a conjuntura normativa apresentada, percebe-se 

que a composição da sociedade civil não está em conformidade em relação à paridade na 

representação dos três segmentos, apontados pela legislação: usuários, entidades e 

trabalhadores.  

Não por acaso, o segmento que menos participa do conselho é o segmento de 

usuários. Para comprovar essa afirmação, basta verificar a composição das três vagas para 
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participação do usuário neste Conselho, organizada da seguinte maneira: uma vaga é 

ocupada por uma organização socioassistencial de usuários; a outra vaga é ocupada pelo 

Fórum Municipal de Políticas Públicas (FPPF), na qual a representação é feita por um 

assistente social e, por fim, a última vaga é ocupada por uma usuária, representando o 

Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Ressalta-se ainda que a quantidade de 

cadeiras para o segmento das entidades socioassistenciais é superior a dos demais 

segmentos: as entidades socioassistenciais possuem 4 (quatro) cadeiras, os usuários 

possuem 3 (três) cadeiras, e a organização de trabalhadores do SUAS apenas 2 (duas) 

cadeiras.     

 

3.1 Metodologia e Resultados da Pesquisa 

 

No sentido de identificar como o CMAS se desenvolve enquanto espaço de 

participação dos usuários do SUAS, foi realizada pesquisa documental em conformidade 

com a metodologia apontada. É preciso indicar que a vivência e a participação nas plenárias 

do CMAS foi fator preponderante para instigar o interesse sobre a temática do controle 

social, de maneira que se tornou importante refletir e avaliar sobre a participação do 

segmento de usuários nas plenárias do CMAS Florianópolis/SC. Para a realização desta 

avaliação foi necessário identificar e acompanhar as ações, os debates e os acontecimentos 

no âmbito do CMAS Florianópolis/SC e sua estreita relação com a participação de usuários 

do SUAS. Essa observação tomou como marco temporal as plenárias do CMAS ocorridas 

do mês de janeiro de 2014 a fevereiro de 2015. Buscou-se verificar como acontece a 

participação do conselheiro(a) na condição de representação de usuários nas plenárias do 

CMAS Florianópolis/SC, identificar quais os encaminhamentos dados às demandas do 

usuário (a) que chegam até o conhecimento do conselho, e por fim, discutir sobre a 

legitimidade do colegiado como um espaço político reivindicatório. No tocante ao referencial 

normativo, somente foi utilizado o conjunto de Leis e Resoluções aprovadas até janeiro de 

2015.  

Como o foco da análise era a participação da representação do segmento de 

usuários nas plenárias, decidiu-se por retratar 06 (três) situações vivenciadas no CMAS 

Florianópolis, avaliadas como fundamentais para contribuir no debate, tanto por conter 

elementos que demandam a apropriação do segmento de usuários frente à temática, quanto 

por situações que revelam o distanciamento da representação de usuários dos beneficiários 

de um determinado serviço. No processo de pesquisa documental foram estudadas 13 

(treze) atas, ressaltando-se que, embora todas as atas contenham debates importantes e 
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muito significantes, não seria possível e nem interessante a disseminação de todo o 

conteúdo neste artigo. 

Situação 1: sobre inscrição de entidades beneficentes de assistência social. A ata da 

assembleia ordinária de 27 de fevereiro de 2014 revela um importante aspecto observado 

nos posicionamentos manifestados por conselheiro representante de usuário, em dois 

pontos de pauta específicos relacionados à aprovação de parecer de deferimento de 

inscrição da entidade beneficente de Assistência Social. O primeiro questionamento ocorre 

sobre a questão de espaço físico para os serviços socioassistenciais serem realizados com 

qualidade: o espaço utilizado pela entidade para atendimento das crianças é dentro da 

igreja, ou no seu espaço comunitário. Reconheceu que o espaço não é o mais adequado, 

mas que a entidade está batalhando para ampliar o seu espaço físico (ATA CMAS 

Florianópolis 27/02/2014). Observa-se que a intervenção do conselheiro representante de 

usuário em relação ao tema foi extremamente pertinente, trazendo o aspecto da qualidade 

do espaço físico para a prestação do serviço da entidade que buscava o Certificado 

Beneficente de Assistência Social - CEBAS, que é adquirido somente com o parecer do 

CMAS Florianópolis.  

Situação 2: sobre o serviço de acolhimento para adultos. O segundo questionamento 

é relacionado a outro ponto de pauta, na mesma assembleia. O conselheiro representante 

de usuário expôs em relação à inclusão do Serviço de Acolhimento em República para 

adultos em processo de saída das ruas. Em relação a essa avaliação expressa verbalmente 

pelo conselheiro representante do segmento de usuários, percebe-se o indicativo da 

urgência de capacitação para a ação dos conselheiros, especificamente para as 

representações do segmento de usuários, já que estes são constantemente demandados a 

se posicionarem em relação às temáticas que não dominam ou sobre as quais possuem 

pouco conhecimento. Nessas situações, a única fonte de informação parece ser o senso 

comum, permeado de julgamentos e juízos de valor extraídos da observação superficial da 

realidade. É imperioso destacar que há um relevante contraste entre a representação do 

Fórum Municipal de Políticas Públicas de Florianópolis - FPPF, que ocupa uma cadeira na 

representação do segmento de usuários e as demais representações do segmento, pois 

todos os conselheiros que ocuparam a cadeira do FPPF nessa gestão, eram assistentes 

sociais. Parece óbvio, entretanto não consensual, a necessidade da criação de movimentos 

sociais específicos para os usuários, de forma que a sua participação tenha foco, retaguarda 

política e possa ser acompanhada por um coletivo. Sem isso é possível observar, conforme 

Assembleia Ordinária de 27 de março de 2014, um tipo de representação autônoma, sem 

ligação com as causas ou os interesses dos usuários.  

Situação 3: sobre eleição e composição do conselho cabe salientar que o período do 

CMAS Florianópolis escolhido para análise foi muito profícuo no que tange ao debate sobre 
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a temática do controle social. Entre os meses de maio a junho de 2014 foi realizada a 

eleição para a nova gestão do CMAS Florianópolis e não houve plenárias bem como 

atividades no conselho. Isto ocorreu em função do cancelamento arbitrário, pelo gestor 

municipal, da candidatura do FPPF para a vaga de representação de usuário. O fato foi que, 

para apurar a elegibilidade do Fórum, o promotor de justiça do município suspendeu as 

eleições e, concomitantemente, o Prefeito Municipal emitiu um Decreto prorrogando o 

mandato dos conselheiros da gestão, para que as pautas urgentes do conselho não 

ficassem prejudicadas. Frente a essa situação e a esse Decreto, a sociedade civil do CMAS 

Florianópolis deliberou por não continuar as atividades do conselho, pois entenderam, 

naquelas atitudes do executivo, uma intervenção no CMAS, por via de Decreto e um grande 

desrespeito à autonomia do CMAS Florianópolis. Nesse episódio, os representantes da 

sociedade civil e, particularmente, dos usuários, foram fundamentais no sentido de politizar 

essa questão que tinha apenas a aparência de administrativa, mas que se configurava 

eminentemente política. Apenas em agosto de 2014 o CMAS Florianópolis elegeu a gestão 

para o período 2014-2016. Na Ata da Assembleia Ordinária do dia 26 de agosto de 2014 

ocorreu a assembleia de eleição da nova gestão do CMAS Florianópolis e esse processo foi 

muito inquietante no que concerne à representação dos usuários, como se pode observar. 

Concorrendo a eleição para as vagas de representação de usuário, havia 4 (quatro) 

candidatos para 6 (seis) vagas a serem ocupadas, sendo que 3 (três) titulares e 3 (três) 

suplentes. Em relação à representação do Fórum, após as discussões realizadas sobre sua 

legitimidade para compor uma representação de usuário, foi consenso que o Fórum seria 

legítimo, sob a condição de o seu representante ser um usuário do SUAS. Ainda assim, 

como ficou claro, não havia número suficiente de candidatos para a representação dos 

usuários.  

Situação 4: sobre instabilidades na atuação dos representantes dos usuários. Outras 

ilustrações sobre a instável participação dos representantes dos usuários, ora influindo e 

definindo politicamente uma questão, ora com escassez de representação ou ora com 

posicionamentos individuais são perceptíveis. Uma que se pode citar foi à ausência de 

manifestações da representação dos usuários no planejamento das comissões da nova 

gestão. Outro exemplo foi à falta completa de intervenção de representantes de usuários na 

deliberação sobre o Plano de Aplicação do cofinanciamento federal das ações estratégicas 

do PETI - exercício 2014, bem como a deliberação sobre o saldo remanescente do 

cofinanciamento federal exercício 2013 (ATA CMAS Florianópolis 30 DE OUTUBRO DE 

2014). Ressalta-se a importância de tais deliberações. Por outro lado, exemplificando a 

importância da atuação política dos usuários, quando o ponto de pauta se referiu ao 

reordenamento dos serviços de acolhimento de crianças e adolescentes, os representantes 

dos usuários fizeram interessantes questionamentos a respeito da inexistência de diálogo 
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entre CRAS e o Conselho Tutelar. A manifestação do representante do segmento de 

usuários indicou sérias dificuldades quando houve a necessidade da ação do Conselho 

Tutelar e, ao não ter êxito, a resolução da situação teve que se dar de forma privada. Com 

relação a essa instabilidade é importante ter claras as dificuldades de participação desse 

segmento nos conselhos. Na ata do dia 26 de novembro de 2014, registra-se a negativa da 

solicitação de conselheira representante do segmento de usuários. Tratava-se de uma 

solicitação de vale transporte para o acesso às reuniões do CMAS Florianópolis, haja vista 

que as reuniões ocorrem no centro da cidade, e a representante residia em um bairro um 

pouco mais distante.  

Situação 5: sobre a atuação dos conselheiros representantes de usuários na 

fiscalização de entidades. Uma das atribuições do CMAS é a fiscalização de entidades. Em 

Assembleia Ordinária, conselheiros representantes de usuários relataram sobre visita no 

Centro de População em Situação de Rua - Centro POP. Foi relatado que “foi assustadora a 

visão que tiveram do serviço realizado”, de acordo com a conselheira representante de um 

Conselho Comunitário (segmento de entidades socioassistenciais): a situação que 

presenciaram naquele momento, é totalmente desumana. Muitas pessoas dormindo do lado 

de fora da Instituição e um número grande de pessoas em situação de rua reunidos no local. 

Ressaltou que os profissionais que lá trabalham não estão dando conta da demanda, pelo 

fato de serem em quantidade insuficientes para suprir a demanda. Nesse sentido, observa-

se que uma importante demanda relacionada diretamente aos usuários da política de 

assistência social não sofre interferência das representações do segmento de usuários. De 

acordo com o entendimento que permeia este trabalho, essa inação revela um 

distanciamento do próprio representante do segmento das demandas dos seus pares.  

Situação 6: demandas estruturais para a participação do segmento de usuários no 

CMAS. A ata da Assembleia Ordinária de 26 de fevereiro de 2015 registra demandas 

estruturais para a participação do segmento de usuários junto ao CMAS Florianópolis. É 

retomado o assunto a respeito do vale transporte para conselheiros poderem deslocar-se de 

um bairro distante do centro da cidade para o local onde ocorrem as reuniões. Sobre o 

assunto, representantes de usuários relatam sobre a grande quantidade de tempo que os 

conselheiros permanecem nas reuniões, sem nenhum tipo de alimentação. E ainda nesse 

sentido de condições de participação, um usuário da plenária, pessoa com deficiência 

auditiva, faz desabafo em relação à inexistência do profissional intérprete de libras nas 

assembleias, o que exclui a população surda das discussões realizadas pelo conselho. Em 

relação a essa demanda, a presidente informa que para todas as plenárias é solicitado o 

profissional intérprete de libras, sem atendimento pelo executivo municipal. Ao observar as 

plenárias do CMAS Florianópolis pode-se apreender a evidente necessidade de aprimorar, 

qualificar e investir no processo de intervenção dos usuários no conselho.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como observado no CMAS de Florianópolis, a intervenção do segmento de usuários 

é extremamente tímida, pela não existência de movimentos coletivos de debates de 

usuários em âmbito municipal, que se agrava com ausência de grupos ou comissões de 

usuários junto aos CRAS do município. Por conseguinte, há o resultado de uma 

representação de usuários vulnerável em relação à disputa de forças sociais, não tendo o 

domínio dos fluxos das ações governamentais, das regras e normativas dos instrumentos de 

controle e fiscalização das políticas sociais. Entende-se ser necessária a capacitação 

periódica para os conselheiros(as) do CMAS Florianópolis, especialmente voltada para a 

formação das representações dos usuários, que se deparam com temáticas que são 

distantes do seu cotidiano. O direito à acessibilidade é um direito Constitucional que muitas 

vezes não é respeitado no CMAS Florianópolis. A ausência de intérprete da língua brasileira 

de sinais nas plenárias do CMAS Florianópolis impede a participação da população surda, 

contribuindo para a exclusão social. Outro desafio é a falta de estrutura para a 

representação de usuário frequentar as plenárias, tendo em vista que este segmento possui 

mais dificuldades de acesso à renda e a meios de transporte acessíveis financeiramente.  

Em relação ao processo de participação do usuário no CMAS Florianópolis faz-se 

necessária a criação de grupos, fóruns e movimentos sociais de usuários dos serviços 

socioassistenciais, no intuito de garantir uma representatividade mais efetiva do segmento 

no processo deliberativo do conselho. Sendo garantida a estrutura para a participação das 

representações de usuários comparecerem nas plenárias e demais reuniões de trabalho do 

conselho, a publicização dos processos decisórios das políticas públicas ocorrerá de 

maneira fluida e natural, pois os atores beneficiários das políticas, programas e serviços 

estarão efetivamente representados. Em vista disso, a relevância da participação dos 

usuários dos serviços socioassistenciais nos conselhos enquanto instâncias de controle 

social é vetor fundamental para que o SUAS atinja os seus objetivos. Por isso, os conselhos 

carecem de um maior reconhecimento pela sociedade sobre as suas responsabilidades. Os 

limites e possibilidades de um CMAS esbarram na dificuldade da ampla participação dos 

conselheiros por uma variedade de fatores, como o impedimento na liberação dos seus 

compromissos individuais para participar das ações do conselho, bem como pela ausência 

de estrutura fornecida aos usuários para facilitar a sua participação nas reuniões plenárias e 

nas atividades das comissões de trabalho. Essas são demandas que precisam, de maneira 

urgente, serem contornadas. Esta é uma responsabilidade do poder público que tem como 

função precípua a garantia do cumprimento ao estabelecido na Constituição Federal de 

1988, bem como da sociedade que necessita acolher essa necessidade, pressionando os 

seus líderes políticos para a atenção ao direito à participação social. A pesquisa apontou 
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para o fato de que não é necessário criar novas instâncias ou propor algo novo, e sim, fazer 

cumprir o controle social e as demandas das Conferências de Assistência Social. Como 

aponta a LOAS (BRASIL, 1993), os conselhos, sendo espaços públicos de participação 

social, possuem a obrigatoriedade de garantir a representação dos usuários no âmbito da 

sociedade civil. 

REFERÊNCIAS  

 
 

BRASIL. Lei Orgânica de Assistência Social. Lei n 8.742, de 7 de dezembro de 1993, 
publicada no DOU, de 8 de dezembro de 1993.  
 

COUTO, B. R. Protagonismo popular, subalternidade e direito ao trabalho: consensos e 
dissensos no debate da assistência social. In: PAIVA, B. A. (Org.) Sistema Único de 
Assistência Social em perspectiva: direitos, política pública e superexploração. São 
Paulo: Veras Editora, 2014. 
 

KOGA, Dirce. A Política de Assistência Social no Brasil: a Assistência Social como política 
de proteção social. ALBUQUERQUE, Maria do Carmo, (Org.) Participação popular em 
políticas públicas: espaço de construção da democracia brasileira. – São Paulo: Instituto 
Pólis, 2006. 124p. 
 

MORONI. J. A. O direito a participação no governo Lula. In. AVRITZER. L Experiências 
nacionais de participação social. (org.) São Paulo Cortez, Minas Gerais: UFMG. 2010, 
107-141. 
 

NUNES, R. CÓRDOVA, B. R. O CRAS como lócus privilegiado de participação popular. In: 
PAIVA, B. A. (Org.) Sistema Único de Assistência Social em perspectiva: direitos, 
política pública e superexploração. São Paulo: Veras Editora, 2014. 
 

PAIVA, B. A; ROCHA, M. e CARRARO, D. Participação popular e assistência social na 
América Latina: teses, contextos dilemas. In: STUCHI, C. G., PAULA, R. F. S. e PAZ, R. D. 
O (orgs) Assistência Social e filantropia: cenários contemporâneos. São Paulo: Veras 
Editora, 2012. - (Coleção coletâneas), p. 271-288. 
 

SALES, T. Raízes da desigualdade social na cultura política brasileira. RBCS, n. 25. Ano 9, 
jun. 1994. P. 26-37  
 

SIMIONATO, I. e NOGUEIRA, V. “Pobreza e participação: o jogo das aparências e as 
armadilhas do discurso das agências multilaterais”. Revista Serviço Social & Sociedade. 
São Paulo: Cortez, julho/2001, n.66. 
 

VIANNA. M L T W. Hiper-realidade ou hipoteoria? A reflexão dos cientistas sociais sobre 
política social no Brasil hoje. In. OLIVEIRA, F. B. de (ORG.). Politica de gestão pública 
integrada. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2008, p. 63-71. 
 

WERNECK. V. M. L. T. Voz, alívio e oportunidade ou a política social de Arquimedes no 
Brasil: receita infalível ou abordagem discutível. In: Revista em Pauta, Rio de Janeiro: ESS, 
vol. 6¸ n. 23, jul. 2009. 
 

YAZBEK, C. Classes Subalternas e Assistência Social. São Paulo, Cortez, 1993. 
 

YAZBEK, M. C. Cultura da subalternidade e o protagonismo popular na política de 
assistência social: uma equação possível? In: PAIVA, B. A. (Org.) Sistema Único de 
Assistência Social em perspectiva: direitos, política pública e superexploração. São 
Paulo: Veras Editora, 2014. 


