
A PARTICIPAÇÃO POPULAR GARANTE A DEMOCRACIA E O 

CONTROLE SOCIAL



 Quando a Assistência Social foi reconhecida 
como direito e aprovada como Política Pública 
trouxe uma importante conquista: 

O direito à Participação... 



 Participação significa o direito dos cidadãos 
de poder expressar opiniões para interferir 
nas decisões que afetam sua própria vida e 
da coletividade.



 A participação social é tão importante que 
alguns estudos afirmam que só é possível a 
Assistência Social ser um direito social com a 
participação popular. 



 Constituição Federal de 1988 no art. 204
coloca:

A “participação da população, por meio de
organizações representativas, na formulação
das políticas e no controle das ações em todos
os níveis”. (BRASIL,1988, art.204)



 A CF/88 favorece a participação dos cidadãos nos
processos de decisões políticas e elaboração de
políticas públicas. (Cartilha Controle Social da CGU, 2011)



Esta diretriz constitucional é materializada por meio
das Conferências, Conselhos Gestores de Políticas
Públicas, Conselhos de Direitos, Audiências
Públicas...

São espaços de debate e de deliberação democrática
sobre a política de assistência social, onde os
segmentos envolvidos (governo, entidades,
trabalhadores e usuários) representam diferentes
interesses em constante disputa.



 Este movimento é denominado Controle Social e
envolve o exercício da cidadania, consciência crítica,
pensamento político, princípios republicanos e
democracia.

 O exercício da participação e do controle social tem
estreita relação com a noção de democracia.

 Quanto maior for a participação dos cidadãos na
tomada de decisões mais democrática será a
sociedade.



 Os Conselhos são:

espaços democráticos [...]“pela sua composição
paritária entre representantes da sociedade
civil e do governo, pela natureza deliberativa
de suas funções e como mecanismo de
controle social sobre as ações estatais [...]”
(RAICHELIS, 2000, p. 6).



 É neste contexto que a participação torna-se
fundamental para assegurar a paridade entre
todos os segmentos.

 A paridade não é somente quantitativa, mas
também quanto ao conhecimento,
apropriação, debate, capacidade de
intervenção e deliberação em condição de
igualdade.



 Conselhos são espaços legítimos de
participação social... Espaços democráticos...

 Os Conselhos e as Conferências tem
natureza deliberativa, ou seja, suas decisões,
ao serem transformadas em Resoluções são
vinculantes, ou seja, determina que a decisão
seja tomada daquela forma.



 Os Conselhos promovem discussões e
práticas de fortalecimento da cidadania,
democracia e construção de uma cultura de
participação social, empoderamento e
emancipação política.



 Os Conselhos tem os compromissos...

 De defesa da classe trabalhadora;

 Fomento à emancipação política e humana;

 Ampliação e fortalecimento da cidadania e 
democracia; 

 Garantia de acesso aos direitos.

 Para tanto, necessita garantir a participação...



 Pois para a Política de Assistência Social a
participação é:

 um farol, um princípio, que orienta a tomada de
decisões.

 um modo de desenvolver o trabalho, onde a
ferramenta essencial é o diálogo.

 quanto mais os cidadãos participarem, melhor será
a qualidade daquilo que a Assistência Social tem o
dever de oferecer.



 O primeiro grau é ESTAR PRESENTE: quando as pessoas
comparecem aos serviços ou às atividades propostas. É a

forma menos intensa de participação (condição de ouvinte).

 O segundo grau é MANIFESTAR OPINIÃO: quando as pessoas
podem expressar espontaneamente sua opinião sobre
determinado assunto ou vivência. Para expor sua opinião uma
pessoa precisa sentir que é importante ou se sentir ouvida.



 O terceiro grau é SER CONSULTADO: retrata o verdadeiro
interesse na opinião de outra pessoa.

 O quarto grau é ESTAR INFORMADO: Quando informadas
com clareza sobre os direitos sociais e as situações que
produzem as desigualdades e carências que vivem, as
pessoas se sentem esclarecidas e tem mais chances de
entender as consequências do que está acontecendo.



 O quinto grau é ESTAR MOBILIZADO: estar mobilizado é estar
em movimento é ser capaz de dialogar com outras pessoas,
influenciar e permitir ser influenciado por elas para formar
um entendimento ampliado e coletivo do assunto.

 O sexto e último grau é INFLUENCIAR DECISÕES: esse é o grau
de participação mais importante, pois para interferir em
decisões é necessário compreender o que afeta diretamente
cada pessoa.
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