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MEMÓRIA DA RODA DE CONVERSA  

A conjuntura nacional e seus impactos para o controle social  
na área da Assistência Social 

 

 

Facilitadora: Dra. Luciana Tatagiba, professora do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp e 

do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Unicamp. Diretora Adjunta da Associação Brasileira 

de Ciência Política (ABCP) e coordenadora do Núcleo de Pesquisa em Participação, Movimentos Sociais e 

Ação Coletiva (NEPAC-UNICAMP). Atua nos temas: participação, democracia, movimentos sociais, 

conselhos de políticas públicas.  

Currículo: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4736830A4  

https://www.ifch.unicamp.br/ifch/pos/cienciapolitica 

https://www.nepac.ifch.unicamp.br/ 

 

 

NOSSO PONTO DE PARTIDA FOI O RECONHECIMENTO DAS NOSSAS CONQUISTAS: nossa 

conversa partiu do reconhecimento de que apesar de ainda sermos um país profundamente 

desigual, a democracia nos trouxe muitas conquistas. No caso da Assistência Social podemos 

citar o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) que garante o financiamento público da 

assistência e a participação popular.  

 

HOJE ESSAS CONQUISTAS ESTÃO AMEAÇADAS: identificamos dois principais fatores que são 

fontes de ameaças: 1) o desfinanciamento da política pública de assistência social e 2) o ataque 

aos direitos à participação.  

 

AMEAÇA 1- A CRISE ECONÔMICA E O DESFINANCIAMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA: 

vivemos um momento de crise econômica, com aumento da pobreza e do desemprego. A crise 

econômica atinge a todos nós, mas se abate de forma mais forte sobre setores marcado pela 

vulnerabilidade social: mulheres negras, crianças, idosos, portadores de deficiência. O resultado 

imediato tem sido a pressão sobre os serviços de assistência social. O problema é que há cada 

vez menos condições de dar respostas na ponta: desde 2016, assistimos a um desmonte nas 

políticas de assistência social, que foi agravado com a aprovação da PEC nº 95/16, que congela 

os investimentos sociais por 20 anos. Em tempos de crise, governos fazem escolhas sobre onde 

continuar investindo e onde cortar. E há o risco que essas escolhas de onde cortar acabem 

penalizando quem mais precisa do Estado.  

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4736830A4
https://www.ifch.unicamp.br/ifch/pos/cienciapolitica
https://www.nepac.ifch.unicamp.br/


AMEAÇA 2- O ATAQUE À PARTICIPAÇÃO SOCIAL: Em abril desse ano, o governo federal publicou 

o Decreto nº 9.759, que extingue vários conselhos nacionais, comitês, grupos de trabalho, 

fóruns, mesas de diálogo. Em junho, o STF se manifestou contra o Decreto, mas o tema ainda 

está em discussão. Se aprovado, o Decreto vai representar uma enorme desorganização da 

administração pública federal, com muitos impactos nos estados e municípios.  Se aprovado o 

Decreto calará a voz da sociedade em vários setores de políticas públicas. Mas não são só os 

conselhos que estão ameaçados. Em março desse ano, o Governo manobrou no Conselho 

Nacional para impedir a realização da Conferência Nacional de Assistência Social, que ocorre 

desde 1995.  

 

 

ARTICULAR, MOBILIZAR, RESISTIR. O movimento em defesa do SUAS mostrou o caminho que 

devemos seguir.  Quando o Governo Federal impediu a realização da Conferência Nacional da 

Assistência, esse grupo se articulou, ampliou suas redes de aliança na sociedade, para além do 

próprio campo da assistência, e convocou de forma autônoma a Conferência Nacional 

Democrática de Assistência Social. A definição do tema da Conferência “Assistência Social: 

Direito do Povo com Financiamento Público e Participação Social” dá o tom da luta.  Agora é 

hora de cerrar fileiras para garantir o que foi duramente conquistado:  financiamento público 

da assistência e o direito à participação popular na política.   

SUGESTÕES PARA O CMAS NESSE CENÁRIO: 

❖ Ampliar os espaços de reflexão coletiva no interior do Conselho. No geral, os 
conselheiros ficam estafados com o conjunto de atividades administrativas e 
burocráticas. Essas atividades são importantes, mas agora o momento é de abrir mais 
espaço para o debate sobre a política de assistência procurando formas criativas e 
coletivas para resistir ao desmonte. É importante também considerar que o trabalho 
dos conselheiros nos seus territórios e organizações está sendo muito afetado pelo 
contexto econômico e a pressão sobre os serviços de assistência.  É preciso abrir espaço 
para o acolhimento dessas situações.  

❖ Se articular com outros conselhos da pasta da assistência, no âmbito municipal: se 
poderia ganhar muito conversando, pensando conjuntamente estratégias para vencer 
gargalos da administração pública, a partir de uma articulação entre os vários conselhos 
que hoje estão abrigados na pasta da assistência social em Campinas. Coordenar ações, 
otimizar os parcos recursos. Promover ações conjuntas no território. Tentar superar a 
fragmentação. 

❖ Se articular com outros conselhos de assistência social, no âmbito da região 
metropolitana de Campinas. 

DIANTE DESSAS AMEAÇAS, O QUE FAZER? 

Qual o papel do Conselho e como ele pode 

contribuir, nos seus espaços de atuação, para 

responder a essa conjuntura tão adversa? 

 



❖ Ampliar as relações com os grupos organizados, movimentos sociais, principalmente 
aqueles que atuam nos territórios: muitas vezes, o conselho acaba falando mais com o 
Estado, do que com a sociedade. Nesse momento, é muito importante que o Conselho 
procure formas de aumentar seu diálogo com a sociedade, se fazer conhecido, 
demonstrar sua importância. 

❖ Aderir e participar da mobilização nacional em prol da realização da Conferência 
Nacional Democrática da Assistência Social.  

 

Esse é um momento bastante complexo, como vimos. O campo em defesa do SUAS está 
remando contra a maré. Mas sabemos, por nossas próprias experiências de vida, que as crises 
são também momentos para se repensar práticas e procurar novos caminhos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Por fim, gostaria de dizer que na 
Universidade também estamos revendo 

nossas práticas e buscando ampliar o 
diálogo com a sociedade. Esse ano lançamos 

duas iniciativas em defesa da democracia e 
da participação.  

A primeira é o site 
https://www.democraciaeparticipacao.com.

br/  Conheça e se inscreva no nosso site, 
para receber nossos Boletins. Nesse 

primeiro boletim, o tema foi dedicado à 
Conferência Nacional Democrática da 

Assistência social.  

 

A segunda iniciativa é a Campanha O 

Brasil Precisa de Conselho. Nessa 

campanha, acadêmicos, ativistas, 

conselheiros explicam a importância dos 

conselhos, em várias áreas e regiões do 

país. Esse é o nosso endereço no 

facebook. Conheça e participe: 

https://www.facebook.com/obrasilprecis

adeconselho/?epa=SEARCH_BOX 
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https://www.facebook.com/obrasilprecisadeconselho/?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/obrasilprecisadeconselho/?epa=SEARCH_BOX

